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Poděkování
Děkujeme všem organizátorům
jubilejních 150. Milevských maškar
za skvěle odvedenou práci.
Děkujeme účastníkům masopustního
průvodu a všem návštěvníkům
za neopakovatelnou atmosféru
a nevšední zážitek.
Rada města Milevska

Veřejné zasedání
Zastupitelstva města

V sobotu 18. února se na 150. průvodu Milevských maškar objevil i drak
s celou družinou rytířů a princezen.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města
se koná ve středu 28. března od 17 hod.
ve velkém sále Domu kultury.

Vybíráme z obsahu:
Zahájen sběr
vyřazených oděvů
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Strana 4

Velikonoční trhy v DK
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Kapely v Milevsku
a okolí – 6. část
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Zápis dětí
do mateřských škol
Milevské maškary přijeli v jubilejním ročníku podpořit svým vystoupením také muzikanti
ze švýcarského partnerského města Münchenbuchsee.
www.milevsko-mesto.cz
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Ohlédnutí za 150. Milevskými maškarami…

V duchu mezinárodních maškar zahrála na milevském náměstí a v maškarním průvodu i tradiční
masopustní kapela Spielmannszug z německého Regenu.

Také maska Dlouhána nemohla ani letošní rok
chybět.

Hosté ze Skal pomohli s usmrcením starého Bakuse.

Před šašky nebylo možné uniknout. Kdo nedostal ránu plácačkou, minimálně ochutnal sladký krém.

Tři mušketýři hrdě zapózovali se svými kordy.

Tradiční masky doplnili také piráti, kteří na své lodi poklidně proplouvali ulicemi Milevska.
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Poděkování
Organizátoři Milevských maškar děkují všem účastníkům 150. masopustního průvodu, který se konal 18. 2. 2012. Poděkování patří také všem
návštěvníkům akce, sponzorům a partnerům. Jsou to: město Milevsko,
DK Milevsko, Čevak, Rádio Blaník, ZVVZ Enven, ZVVZ, ČSAD, Jihočeské týdeníky, Blesk Servis s.r.o., Ekoklima a.s., SMM, Blesk, IKK Milevsko, JUB, Tvrz Holešice, KV2 Studio, AP hračky Alena Barešová, Arrbo s.r.o., Aura a.s., Autoll s.r.o., AZ – PROEL s.r.o., Becor s.r.o., Bohumil
Pešička, BOMA Milevsko s.r.o., Bonas s.r.o., Climatec s.r.o., Calta – K s.
r.o., Doubek Jiří – plastová okna, Elektro Vachta, Eva Suchanová, FAST
Kovošrot s.r.o., František Mikota, Freebird – grafika a webdesign, Hátle
interiéry, Hejný Václav, Hoby – Boby Hruška, ing. Karel Hladký – barvy,
laky, Ivan Raška, Jahla s.r.o., Jaroslav Müller, Jaroslav Soukup, Jiří Hrůza –
zemní práce, Jitka Wailgunyová, Josef Koutník, Josef Kutiš, Josef Nedvěd
– daňový poradce, Josef Trkovský, Kavárna Harlekýn, Karel Čunát, Karel
Procházka – malířství – natěračství, Klempířství Jaroslav Lešňovský, Klimakor s.r.o., KLIMATEST s.r.o., K – Max servis s.r.o., Kolčaba Josef,
Koloniál – Luboš Lukeš, Komerc – Ing. Pavel Procházka, Kompas Milev-

sko s.r.o., Les a zahrada – Husqvarna Milevsko, LK Tisk v.o.s., Luwex a.s.,
Magnolie Pavla Pichová, Marie Štemberková, Marie Tomečková, Martin
Himl, Martin Kalina, JUDr. Martin Kupec, Martin Pouzar, Mautel s.r.o.,
MAVL, Microcomp s.r.o., Michaela Staňková, Milan Vácha, Milena Jelínková, Milevský software, Miroslav Hanzlík PRO-LES, Miroslav Mrzena,
Mlčkovský – Lhota malířství, MUDr. Hana Kuchtová, MUDr. Helena
Kofroňová, MUDr. Jan Zelenka, MUDr. Jaroslav Kahoun, MUDr. Jaroslav Komárek, MUDr. Jaroslav Pachta, MUDr. Ludmila Bernotová,
MUDr. Radovan Köhler, MUDr. Zdeňka Kůrková, PARK – ing. Šmejkal Václav, Pavel Třešnička, Pekařství Malý, Petr Bočan, Petra Fořtová,
Poliklinika Milevsko s.r.o., Radek Indra – truhlářství, Radek Mikšovský, Radiostav a.s., Radosta Ivan, Rentková reklama, Restaurace Brouček,
Kohout, Cobra bar, Restaurace Stodola, Robro s.r.o., Roman Pecka, Senátor Mgr. Pavel Eybert, Speedlog a.s., Stavební firma Charypar, Stejstav
a.s., STIHL – Martin Komárek, Swiss – Metall a.s., Tomáš Vácha, Tomegas s.r.o., Truhlářství Martin Říha, UNIKO Písek s.r.o., VIOLKA Viola
Kalounová, Zlatnictví Robin Vlček.

Informace z jednání Rady města Milevska
2. schůze Rady města Milevska dne 30. 1. 2012
Rada města Milevska schválila záměr uspořádat v letních měsících
v centru města expozici žulových objektů. V Milevsku se v letech 19921996 uskutečnily ročníky Žulových symposií, jejich výsledkem je expozice více než 20 kamenných objektů umístěných především v parku Bažantnice. Tento soubor je jedním z míst, které trvale přitahuje
v Milevsku pozornost návštěvníků. V roce 2005 byla tato tradice připomenuta akcí „Sochařské léto Milevsko 2005“. V jejím rámci vystavilo své práce v Milevsku na ploše náměstí šest sochařů, většina z nich
byli účastníci původních symposií. Výstava se setkala s poměrně velkým
zájmem veřejnosti, zejména z řad letních návštěvníků města. Oproti
původnímu záměru byla expozice po dohodě s městem Písek přenesena
v září 2005 do Písku, kde ještě úspěšně pokračovala v prostoru u kostela (tržiště). V letošním roce vznikl záměr tuto akci opět připomenout.
Akce by byla zařazena jako součást kampaně „Milevské kulturní léto
2012“. Sochy nebudou tentokrát umístěny na náměstí, ale na volné travnaté ploše mezi kostelem a autobusovým nádražím. Dále radní rozhodli
o zpracování prověřovací studie pro vycházkovou trasu v okolí kláštera.
Už několik let totiž existuje záměr vybudovat v blízkosti kláštera vycházkový okruh spojený s kamennými objekty a křížovou cestou. Jedná se
o ojedinělý krajinný, umělecký koncept s náboženskou souvislostí, který
by mohl výrazně zvýšit atraktivitu jak samotného kláštera jako národní kulturní památky, tak i města a regionu. Celý projekt by se měl téměř
výhradně orientovat na dotační programy, protože by mělo jít o finančně a časově poměrně náročnou záležitost.

O co se jedná (výchozí představa):
•
Výsledkem má být vycházkový okruh, v prvních úvahách vedený od
kláštera směrem na Vinice, pak do výšiny nad lomem a zpět okolo bývalého morového hřbitova. Předpokládají se nezbytné terénní
úpravy, zejména budování cesty pro pěší.
Na okruhu bude umístěno několik zastavení, v každém z nich by
•
měl být výrazný kamenný objekt z dílny některého za sochařů (vazba na tradici Žulových sympozií). Vyhledání a výběr umělců by měl
provést odborně fundovaný kurátor. Objekt se bude vždy tématicky vázat na některou klíčovou událost křesťanství (příklad: Poslední večeře Páně). K tomu bude sloužit i informační tabule v blízkosti, která bude osvětlovat význam zobrazené situace. Podobný soubor
s podobným zaměřením jinde zatím není, a tak by ve výsledku mohlo jít o mimořádnou atraktivitu – pro turistiku motivovanou jak nábožensky tak umělecky.
•
V části, která povede od kláštera směrem vzhůru kolem morového hřbitova, bude nezávisle na kamenných objektech vybudována
Křížová cesta, v protikladu například postavená na dřevěných plastikách, která bude sloužit liturgickým účelům kláštera.
V horní části okruhu bude myšleno na umožnění výhledů na město
•
a po celém okruhu na odpočinek – lavičky atd.
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ,
Rada města, Informace z RMM).

Odbor životního prostředí
Zahájen sběr vyřazených oděvů
Začátkem března se na třech místech ve městě objeví speciální kontejnery na použité oděvy, obuv
a textil. Město stejně jako okolní města využilo nabídky firmy E+B textil s. r. o., která se zabývá zpracováním tohoto materiálu, a uzavřelo s ní smlouvu na instalaci a průběžný svoz těchto kontejnerů.
Svezené věci budou následně přetříděny pro charitativní účely, k výrobě dalších produktů (koberců
apod.), příp. k energetickému využití. Zužitkuje se tak převážná většina materiálu.
Nevhazujte proto vyřazené oděvy, látky, bytový textil, obuv, kabelky, hračky a podobné věci do
směsného komunálního odpadu. Dejte šanci jejich dalšímu využití.
Stanoviště kontejnerů:
1) Parkoviště supermarketu ALBERT
2) Veř. prostranství před supermarketem TESCO
3) Veř. prostranství u obchodu Ovoce-zelenina – nám. E. Beneše (bývalá hasičská zbrojnice)
Ing. Marie Vratislavská
www.milevsko-mesto.cz

str. 

Milevský zpravodaj 3/2012

Odbor investic a správy majetku
Okna na Růžku
V roce 2010 a 2011 město Milevsko připravilo
podklady a zabezpečilo finanční prostředky pro
zapojení se do dotačního programu „Zelená úsporám“. V roce 2011 však byl tento program pozastaven. Vyčleněné prostředky v rozpočtu pro rok
2011 pak byly využity alespoň pro výměnu oken
bytového domu Růžek ve vnitrobloku. V letošním roce se obyvatelé Růžku dočkají nových oken
i směrem do ulice Riegrova. V rámci dotace od
Jihočeského kraje získá město Milevsko dodávku

R

vést výměnu starých oken za nová na dotaci Jihočeského kraje. Na okna bytů v čp. 126 a část oken
v čp. 127, 128, 145, 146, 147, na která se dotace Jihočeského kraje nevztahuje, jsou v rozpočtu města pro rok 2012 na tuto výměnu vyčleněny prostředky. Tím bude výměna oken bytů na
Růžku kompletní. Město získá tímto způsobem
dodávku a montáž nových oken i na některých
dalších bytech v objektech města Milevska.
Ing. Bohumil Lavička, vedoucí odboru

Sokol slaví 150 let

ok 2012 je významným rokem pro všechny členy sokolských jednot nejen v České
republice, ale doslova po celém světě. Připomínáme si totiž 150. výročí založení nejstaršího českého tělocvičného spolku – Sokola.
Ten byl založen v Praze na ustavující schůzi dne 16. února 1862. Vlastně byla založena
první tělocvičná jednota – Tělocvičná jednota
Pražská. Zpočátku nesměla mít ve svém názvu
slovo Sokol, ale již v roce 1864 byla přejmenována na Sokol Pražský. Mezi zakládajícími členy bylo tehdy mnoho významných osobností.
Jmenujme např. Josefa Mánesa, Jana Nerudu,
Jana Evangelistu Purkyně, bratry Grégry, Vojtu Náprstka, Eduarda Tonnera nebo Karolinu
Světlou. Nesmíme zapomenout na dva nejdůležitější „tvůrce“ Sokola, pražského podnikatele, mecenáše a prvního starostu Jindřicha
Fügnera a profesora dějin umění a historika,
prvního náčelníka dr. Miroslava Tyrše.
První ryze český tělocvičný spolek dokázal
nabídnout utlačovanému českému národu přesně to, po čem v té době toužil: posílení národního vědomí a národního charakteru, bohatý
spolkový život i pocit sounáležitosti. Sokolské
myšlenky se díky aktivitě členů první sokolské
jednoty začaly rychle šířit po českých zemích
- ještě v roce 1862 vzniklo devět nových sokolských jednot. V roce následujícím jich přibylo dalších sedm. Počet jednot, v nichž jejich
členové pěstovali nejen tělesná cvičení (cvičení prostná i na nářadí, vzpírání břemen, zápas,
plavání, veslování, šerm, bruslení, základy lehké atletiky, dobře organizované výlety atd.), ale
v nichž vznikaly také pěvecké, ochotnické či
loutkářské soubory nebo hudební skupiny, se
stále zvyšoval. V počátcích byli součástí Sokola i dobrovolní hasiči, sokolové měli i základní
vojenskou přípravu. Později provozoval Sokol
i první biografy. Můžeme říct, že se tím sokolové zasloužili o zvyšování fyzické zdatnosti,
všeobecné vzdělanosti i morálních vlastností
českého obyvatelstva. A stáli u mnoha novátorských počinů své doby.
Připomeňme si, že dodržování mravních zásad
rovnosti, bratrství, kázně, vytrvalosti, lásky
k vlasti, vůle, čestnosti, mravnosti, upřímnosti, družnosti, střídmosti, neohroženosti a dobrovolné kázně bylo zcela samozřejmou povin-
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a montáž celkem 88 ks nových oken u bytů v čp.
127, 128, 145, 146, 147. Jihočeský kraj poskytuje dotace na výměnu oken, která jsou v sousedství s komunikací ve vlastnictví Jihočeského kraje
a zároveň nesplní limity při měření hluku. Projekční kancelář provedla měření hluku před okny
v těchto objektech a na základě zpracovaných
výpočtů bylo posouzeno, zda podle vyhlášky č.
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby bude možné na náklady Jihočeského kraje pro-

ností všech členů Sokola. Díky nim se Sokol
stal naprosto jedinečnou organizací. Členové Sokola zastávali významné politické, hospodářské i společenské funkce, stáli v předních řadách při všech historických událostech,
jakými byly např. vznik Československé republiky, boje čs. legií nebo formování československé armády. Toto výsadní postavení Sokola
bylo příčinou tří zákazů jeho činnosti. Totalitní režimy se totiž bály morálního vlivu i úderné síly Sokola, proto mnoho jeho členů věznily,
připravily o život a spolkovou činnost zakazovaly. Poprvé byl Sokol zakázán za 1. světové
války v roce 1915, podruhé jej krutě rozprášili nacisté v roce 1941 a potřetí jej pohltila
„sjednocená tělovýchova“ po roce 1948. Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila normalizace a teprve v lednu 1990 mohl být Sokol
vzkříšen k novému životu.
Sokolské myšlenky ale nezastavily ani hranice naší vlasti. Sokolské jednoty zakládali čeští emigranti doslova po celém světě – v Evropě, v Americe i v Austrálii. Jejich členové se
účastnili všech sokolských sletů pořádaných
v Praze (do roku 1948 jich bylo jedenáct) i další sokolské činnosti. V době zákazu činnosti
Sokola v naší republice to byl právě zahraniční Sokol, který udržoval a šířil sokolské ideje
a organizoval pravidelná sokolská setkání i slety – mezi roky 1962 a 1990 bylo uspořádáno
celkem sedm sletů. Po roce 1990 se síly domácího i zahraničního Sokola opět spojily při
pořádání dalších tří Všesokolských sletů v Praze na Strahově (1996, 2000 a 2006). Zahraniční Sokol nemalou měrou přispíval k obnově
Sokola po jeho nucených likvidacích.
Česká obec sokolská, tj. Sokol, připravuje na
oslavu 150. výročí založení celou řadu sportovních i společenských akcí. Jejich vyvrcholením budou určitě sokolské slety. Celkem 40
župních nebo krajských sletů se po celé České
republice uskuteční v měsících květen a červen
2012. Sokolská župa Jihočeská si vybrala pro
konání svého sletu sobotu 9. června a stadion
v Českých Budějovicích.
XV. Všesokolskému sletu, na který se do Prahy sletí sokolové z celého světa, jsou vyhrazeny
sváteční dny 5. a 6. července. Na čtvrtek (5. 7.) je
naplánováno slavnostní zahájení sletu a večer-

ní představení od 19 hod., na pátek odpolední
představení od 14 hod. a slavnostní zakončení
sletu. Poprvé od roku 1926 (VIII. slet) se Všesokolský slet nebude konat na Strahově. Slety se
tam konaly nejprve na velkém strahovském stadionu s největší cvičební plochou na světě (VIII.
až XII., tj. 1926 až 1994). Poslední dva všesokolské slety (XIII. a XIV.) proběhly na travnatém
stadionu Evžena Rošického. Protože ani jeden
ze jmenovaných stadionů není v současné době
v dobrém technickém stavu, bude se v roce 2012
cvičit v Synot Tip Aréně v Edenu, to znamená
na Slávii. Na nejmodernějším fotbalovém stadionu v České republice, s vyhřívaným trávníkem
a dokonalým zázemím.
K oslavám tohoto významného výročí se samozřejmě připojili i členové T. J. Sokol Milevsko.
Celkem 135 členů jednoty (tradičně nejvíc
z celé Sokolské župy Jihočeské) se zapojilo do
nácviku sedmi sletových skladeb. Jsou to skladby „Ať žijí duchové“ pro rodiče a děti + mladší
žactvo, kterou nacvičuje 40 cvičenců, „Návštěvníci“ – mladší žactvo (16), „Jonatán“ – mladší
žákyně (30), „Nebe nad hlavou“ – dorostenky,
ženy (24), „Česká suita“ – ženy (18), „Jen pro
ten dnešní den“ – Věrná garda (3) a „Chlapáci
III“ – muži (4). Všechny tyto skladby budou
součástí tělocvičné akademie, která se uskuteční v měsíci květnu.
Sběratele určitě potěší zpráva o tom, že ke 150.
výročí založení Sokola byla vydána pamětní
stříbrná mince – dvousetkoruna. A také poštovní známka. Známka byla dána do oběhu
dne 15. února 2012, prodej stříbrné mince byl
zahájen 23. února.
Je potěšitelné, že se do oslav 150. výročí zapojily i sdělovací prostředky. V rozhlase i v televizi se objevují informace z historie i současnosti
České obce sokolské, která je čtvrtým největším
občanským sdružením u nás. V Píseckém deníku
vychází každý pátek Seriál o Sokolu od Františka
Kadlece. V prostorách českobudějovické radnice bude v měsíci květnu zahájena výstava „Sokol
na jihu Čech“, která potrvá až do 9. června, tedy
do dne konání župního sletu Sokolské župy Jihočeské. Zájezd do Prahy na XV. Všesokolský slet
zařadil do svého programu i Senior klub ZVVZ
Milevsko. Takže je určitě z čeho vybírat.
Zuzana Sekalová
www.milevsko-mesto.cz
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Vyhrazeno pro školy
SOŠ a SOU Milevsko
Atraktivní kurz nejen pro studenty na SOŠ a SOU Milevsko
Vzdělávací program pro zájemce, kteří se
chtějí uplatnit na trhu práce, startuje v březnu
na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Milevsko. Díky grantové podpoře v rámci projektu UNIV 2 Kraje získala škola prostředky na kvalifikační kurz s názvem
Pečovatelské a sociální dovednosti. Program

pomáhá naplňovat koncept celoživotního učení na středních školách. Je tedy určen nejen pro
studenty, ale především pro širokou veřejnost.
Absolventi této akce by se tak mohli následně uplatnit v sociálních službách, v různých
ambulantních nebo pobytových zařízeních,
v terénních službách, při poskytování sociál-

ní pomoci jak dospělým, tak dětem. Účastníci
kurzu získají vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Profil absolventa je
vymezen §116 zákona o sociálních službách č.
108/2006 Sb.

mohou kluci i děvčata – škála je velice široká –
od sociálních a ekonomicky zaměřených oborů,
přes obory truhlářské a opravářské až ke sponzorovaným oborům strojírenským. Přihláš-

ky k dennímu studiu přijímáme do 15. března,
k dálkovému studiu do 20. března. Přijímací zkoušky se nekonají, žáci budou posuzováni
podle prospěchu v základní škole.

Přijímací řízení
V současné době probíhá v mnoha rodinách závažné rozhodnutí. Kam s ní nebo kam
s ním? V naší škole nabízíme celkem 15 studijních, učebních a nástavbových oborů. Vybrat si

2. ZŠ J. A. Komenského
VIP hostem soutěže Pan Zkumavka byla i žákyně z 2. základní školy J. A. Komenského
Tereza Mydlářová, žákyně 9. B 2. ZŠ J. A.
Komenského Milevsko, se úspěšně zúčastnila internetové soutěže Pan Zkumavka, kterou
vyhlásila SOŠ Veselí nad Lužnicí. Tereza skončila na krásném 4. místě z celkového počtu
102 zúčastněných žáků 8. a 9. tříd základních
škol Jihočeského kraje. Šlo o soutěž podporovanou evropskými fondy, při níž žáci hledali odpovědi na otázky z oblasti chemie, mikrobiologie a výživy. Dne 24. ledna 2012 si 8
nejúspěšnějších žáků přijelo do Veselí pro
diplomy a ceny a spolu s rodiči či učiteli se

stali pro tento den VIP hosty školy. Ocenění žáci a jejich doprovod prožili dopoledne

plné zábavných pokusů v chemických laboratořích školy, přátelili se s plazy ze školního terária, vlastnoručně očkovali kultury na
agar, připravovali a pozorovali mikroskopické preparáty, stavěli modely molekul, navštívili provoz Madety s odborným výkladem,
ochutnávali perníkovou periodickou tabulku
prvků, dokonce i nealkoholické pivo vyrobené přímo ve školním pivovaru. Nejen žáci, ale
i jejich doprovod odjížděli z Veselí plni zážitků a pěkných vzpomínek.
Ing. H. Pištěková

Úspěšný den páťáků z 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko
Žákům pátých tříd z 2. ZŠ J. A. Komenského
Milevsko se v lednu dařilo. Dne 25. ledna se
v Písku zúčastnili okresních kol dvou soutěží.
Soutěže ve vybíjené Preventan Cup a okresního kola matematické olympiády. Ve vybíjené
družstvo složené z vybraných žáků 5. A a 5. B
obsadilo v konkurenci devíti škol 3. místo za ZŠ
J. K. Tyla Písek a ZŠ J. Husa Písek. Ještě lépe se
žákům dařilo v matematické olympiádě. Petr
Kolář a Pavla Mašková z 5. A shodně dosáhli
nejvyššího počtu bodů z 13 účastníků a umístili
se tak na 1. místě. Všechny soutěžící chválíme.

Základní umělecká škola
Výsledky žáků Základní umělecké školy Milevsko v okresních kolech soutěže ZUŠ
Ve dnech 14. - 16. února proběhla v ZUŠ Písek
okresní kola soutěže základních uměleckých
škol ve hře na dechové nástroje, bicí nástroje a v sólovém i komorním zpěvu. Zúčastnilo se jich v několika kategoriích 50 soutěžících,
z toho 16 z milevské ZUŠ. Do krajského kola
postoupilo 18 mladých hudebníků, kteří zvítězili ve svých kategoriích. Ze ZUŠ Milevsko
postoupili do krajského kola bicisté Jiří Tůma
a Filip Kašpar ze třídy p. uč. Jaromíra Kašpara,
klarinetista David Lenz ze třídy p. uč. Roberta
Pacourka, zpěvačka Tereza Čunátová ze třídy
p. uč. Mgr. Zdeňka Smoly a trumpetista Štěpán
Komárek ze třídy p. uč. Václava Adama. První
www.milevsko-mesto.cz

místa dále získaly zpěvačky Eliška Suková a Jitka Máchalová (p. uč. Smola), Markéta Berkov-

Na snímcích jsou vítězové svých kategorií
ve hře na bicí nástroje Jiří Tůma a Filip Kašpar

cová ve hře na zobcovou flétnu (p. uč. Adam)
a Sára Netíková ve hře na bicí (p. uč. Kašpar).
Druhá místa pak obsadili ve hře na zobcovou
flétnu Richard Bártík, Patrik Pechánek (p. uč.
Adam) a Tereza Čunátová (p. uč. Řežábková),
ve hře na příčnou flétnu Celestýna Vaverková
(p. uč. Řežábková), ve zpěvu Alena Čunátová,
v komorním zpěvu duo Eliška Suková a Jitka
Máchalová (p. uč. Smola) a Adam Volf ve hře na
trubku (p. uč. Adam). Všem úspěšným reprezentantům ZUŠ Milevsko blahopřejeme a těšíme se na vystoupení našich žáků v krajských
kolech soutěže.
V. Horek, ředitel ZUŠ
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Městská knihovna Milevsko - soutěž Maškary mezi námi
Do soutěže Maškary mezi námi se zapojily:
• Mateřské školy - Kytička, Sluníčko, Pastelka,
Klubíčko, Zbelítov
• Základní školy – I. ZŠ, II. ZŠ, ZŠP, ZŠ Chyšky,
ZŠ E. Beneše Písek
• Školní družina I. ZŠ, Dětský dům Přestavlky
• Gymnázium
Výsledky soutěže:
MŠ Kytička
MŠ Sluníčko
MŠ Pastelka
		
MŠ Klubíčko
MŠ Zbelítov
I. ZŠ		
		
		
		
		
		

Anička Soulková
Matěj Hrtoň
Lenička Tichá
Terezka Kozáková
Natálka Bervidová, Jiří Šimák
Zuzanka Řehořová
Amálka Klatovská 1. A
Kateřina Kouklová
Jaroslav Hlavín, David Imbr
Vojtěch Volf 2. B
Sandra Čunátová 3. A
Nikol Bursíková 4. A

		
		
		
		
		
		
II. ZŠ		
		
		
ZŠP		
ZŠ Chyšky		
		
		
ZŠ E . Beneše Písek
		
		
Školní družina I. ZŠ
		
		
DD Přestavlky
Gymnázium

Agáta Krejčí 4. B
Hana Křížová 5. B
Kateřina Kovandová 6. A
Aneta Haškovcová 6. B
Kateřina Hroudová,
Adéla Stejskalová 7. A
Adam Bártík 2. A
Emilie Hořejší,
Josef Tábor 7. B
Petr Jedlička
Jana Křížková,
Veronika Vošahlíková
Adéla Votrubová
Sebastián Svozil 9. B
Anna Vokurková 9. B
– kategorie literární
Andrea Ševčíková
Kristýna Bromová
Pavla Molíková
Ondřej Šutorka
Dagmar Bártíková - kvarta

Toulky za poznáním do Země věčného jara

T

radiční cyklus naučných pořadů v Domě kultury Milevsko tentokrát navštíví cestovatelé
z agentury Pohodáři Pelhřimov. Ve čtvrtek 8. března od 18 hodin zavítáme na Guatemalu, přezdívanou „Země věčného jara“ a navštívíme mayské
indiány stvořené podle jejich vlastní legendy
z červené kukuřice. V uplynulých staletích přežili
Mayové pád své velkolepé civilizace, ohýbali se pod
krutou španělskou nadvládou a přetrpěli i nejdel-

ší novodobou občanskou válku ve střední Americe. Nezmizeli v propadlišti dějin jen proto, aby
se dočkali 21. prosince roku 2012 naplánovaného
konce svých kalendářů pojmenovaných Tzolkin
a Haab, jejichž začátek je datován již na 13. srpna roku 3113 před naším letopočtem? Autor Martin Dufek strávil v Guatemale sedm týdnů a studoval zmíněný národ Mayů. Jak žijí Mayové ve své
zemi dnes? Co si myslí jejich šamani o takzvaném

mayském konci světa stanoveném právě na rok
2012? Možná to bude jen pouhá obroda lidského
smýšlení, kdy honbu za penězi nahradí smysluplnější hodnoty a svět, jak ho známe dnes, opravdu skončí a pokračovat bude v úplně jiné podobě.
Pokud se chcete dozvědět víc, přijďte si užít živého vyprávění, fotografií, videa a autentické muziky
ve čtvrtek 8. března od 18 hodin do velkého sálu
Domu kultury. Vstupné je 50,- Kč.

Zimní dia tábor Bedřichov 2012

P

oslední lednový týden uspořádalo OS Diacel
Písek zimní tábor v Jizerských horách. Sešlo
se 23 dětí s cukrovkou a bezlepkovou dietou od 7
do 16 let. Děti přijely doslova z celé republiky a řada z nich se nemohla dočkat. Přestože na mnoha
místech počasí připomínalo jaro, v Bedřichově nás
čekala zimní pohádka – spousta sněhu a sluníčko.

Sešla se úžasná parta dětí. Kromě sjezdovek, snowboardu a běžek, byl i bazén v Jablonci nad Nisou,
bowling a navíc všechny čekalo překvapení - tou
novinkou byl snowtubing. Lyžařské zdatnosti prověřil slalom a večery patřily společenským hrám
a našel se čas na test a besedu o diabetu a celiakii.
Na nudu nebyl čas, a tak se nikomu nechtělo odjet

DK Milevsko
zve všechny na 2. ročník

DŮM KULTURY MILEVSKO
pořádá

VELIKONOČNÍCH
TRHŮ,

ve čtvrtek 29. března
od 17 hodin

které se uskuteční
v sobotu 31. března
od 8.30 do 11. 30 hodin.
v prostorách Domu kultury
Doprovodný program:
• koncert Dětského pěveckého sboru
Kosteláček
• velikonoční pásmo v podání DUS Milevsko
• dílničky pro děti

VSTUP ZDARMA!

str. 

zpátky do povinností, a jak instruktoři, tak lékařka a sestřička se těší na setkání na dalším táboře.
Mnohé se uskutečnilo díky těm, kteří podpořili
dobrou myšlenku a zúčastnili se plesu jak v Písku,
tak i v Milevsku, všem bych přála vidět radost dětí.
Více najdete na: www.diacel.cz
Zdenka Staňková, OS Diacel Písek

přednášku
MUDr. Heleny Kajtmanové
z Obezitologické
poradny Písek

JAK DO LÉTA
ZLEPŠIT SVOJI
KONDICI
Vstupné: 30,- Kč
www.milevsko-mesto.cz
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – BŘEZEN 2012
pátek 23., sobota 24. 		

KINO BIOS „eM“

Školní výlet

ČR - Další česká komedie o operní zpěvačce, která se vrací zpátky do Čech a rozhodne se pozvat své bývalé spolužáky na výlet do luxusního hotelu. Hrají: Libuše Švorvstupné: 90,- Kč
mová, ale i Agáta Hanychová a další.

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

Železná lady

17.30 a 20.00

17.30 a 20.00

105 min.

neděle 25., pondělí 26., úterý 27.

Čtyři slunce

17.30 a 20.00

90 min.

Anglie - Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena ve vynikajícím podání Meryl Streep.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 90,- Kč

ČR - Nová česká komedie od režiséra Bohdana Slámy. Příběh rodiny se čtyřicetiletým ještě stále pubertálním otcem. Hrají: Jaroslav Plesl, Aňa Geislerová, Karel Roden,
vstupné: 80,- Kč
Igor Chmela, Jiří Mádl a další.

neděle 4., pondělí 5.		

středa 28., čtvrtek 29. 		

17.30 a 20.00

Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba

Muž na hraně

3D

vstupné: 130,- Kč

USA - Tajná mise dvou rytířů Jedi.

úterý 6., středa 7.			

136 min.

17.30 a 20.00

102 min.

USA - Krimi-thriller. Celé město se zastaví, když bývalý policajt na útěku vyleze na
římsu jedné z nejvyšších budov New Yorku.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 80,- Kč
čtvrtek 8., pátek 9. 			

Zkrat

17.30 a 20.00

93 min.

USA - Tajná vládní agentka musí vymyslet dokonalou léčku, aby unikla zabijákům.
Hrají: G. Carano, M. Douglas, M. Fassbender, A. Banderas a další. vstupné: 90,- Kč
sobota 10., neděle 11. 		

Láska je láska

17.30 a 20.00

108 min.

ČR - Nová komedie Milana Fiedlera o prvním milostném dobrodružství, o prvním
zklamání a o tom, že pravá láska nikdy neodkvétá. Hrají: Petr Nárožný, Eliška Balzevstupné: 80,- Kč
rová, Ondřej Vetchý, Simona Stašová a další.
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ:
neděle 11. 			

14.00		

Tintinova dobrodružství

USA - Nový Zéland - Animovaný dobrodružný příběh.
pondělí 12., úterý 13. 		

Jeden musí z kola ven

17.30 a 20.00

107 min.

127 min.

Modrý tygr

17.30 		

90 min.

ČR - Dobrodružný, humorný a magický rodinný film. Co se stane, když se ve městě
objeví modrý tygr?
vstupné: 80,- Kč
pátek 16., sobota 17., neděle 18.

Probudím se včera

17.30 a 20.00

120 min.

ČR – Nová česká komedie ze školního prostředí, o cestě za studentskou láskou. Hravstupné: 90,- Kč
jí: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss a další.
pondělí 19., úterý 20.		

17.30		

Cesta nA tajuplný ostrov 2		

94 min.

3D

USA – Dobrodružný - Mladý Sean dostává zakódované tísňové volání ze záhadnévstupné: 130,- Kč
ho ostrova, z míst, kde by se žádný ostrov neměl nacházet.
středa 21., čtvrtek 22.		

Artist

20.00		

100 min.

Francie – Belgie - Romantická komedie z Hollywoodu roku 1927, ve které Jean
Dujardin hraje Georgie Valentina. Film ověnčený 13 zlatými Globy.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 80,- Kč

www.milevsko-mesto.cz

17.30 a 20.00

Anglie – Itálie - Rychlý vzestup mladého pařížského spisovatele, který jde převážně
skrze ložnice francouzských paní a slečen a snaží se dokázat, že na poli umění se
kromě bisexuálního surrealisty dokáže vtělit i do sukničkářského naturalisty. Hrají:
Robert Pattinson, Uma Thurman a další.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 90,- Kč
pátek 30., sobota 31. 		

Válečný kůň

17.30 a 20.00

150 min.

USA – Nový film režiséra Stevena Spilberga se odehrává za první světové války, kde
mladý chlapec Albert chce za každou cenu dostat svého oblíbeného koně zpátky
vstupné: 80,- Kč
z fronty domů.
Předpoklad na duben 2012: Můj týden s Marilyn, Knoflíková válka, Hněv Titánů, Prci, prci prcičky – sraz, Okresní přebor, Lorax, Máme papeže, Vrtěti ženou,
Vrásky z lásky, Titanik 3D, Zrcadlo – Sněhurka, Meruňkový ostrov, Havran, Můj
vysvlečenej deník.

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200
info@dkmilevsko.cz

vstupné: 70,- Kč

Anglie – Francie – Německo - Britská tajná služba Mi6 hledá ve svém středu ruského špiona.
vstupné: 80,- Kč
středa 14., čtvrtek 15.		

Miláček

pátek 2. 3. 			

09.00

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI

výuková učebna

Vyrábíme míčky, želvu, větrník a rukavice. Přineste s sebou: vatu, rýži a tyčku na
větrník
vstupné: 10,- Kč
sobota 3. 3. 			

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
– REVIZOR

19.30		

velký sál

Pětiaktová satirická komedie Nikolaje Vasiljeviče Gogola je již 451. hrou v podání
Ochotnického souboru Forbína Jistebnice.
vstupné: 50,- Kč
neděle 4. 3. 			

08.00		

velký sál

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

- Český rybářský svaz, místní organizace Milevsko
úterý 6. 3. 			

19.00 – 21.00

taneční sál

středa 7. 3.			

16.00

čtvrtek 8. 3.

dopolední hodiny

COUNTRY TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
KLUB 50+

		

POHODÁŘI PELHŘIMOV

výuková učebna

velký sál

Určeno pro místní školy.

str. 
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – BŘEZEN 2012
čtvrtek 8. 3.			

18.00		

TOULKY ZA POZNÁNÍM – QUATEMALA
– MAYSKÉ POSELSTVÍ K ROKU 2012

velký sál

Audiovizuální cestovatelský pořad v podání agentury Pohodáři Pelhřimov. Tentokrát zavítáme na Guatemalu, přezdívanou „Země věčného jara“ a navštívíme
mayské indiány stvořené podle jejich vlastní legendy z červené kukuřice.
vstupné: 50,-Kč
neděle 11. 3. 			

17.00		

TANEČNÍ PODVEČERY – JARNÍ SETKÁNÍ

velký sál

Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje milevská kapela Kovačka
s čtyřicetiletou tradicí. Pořádají: Dům kultury a Sociální služby Města Milevska.
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200.
vstupné: 50,- Kč
úterý 13. 3. 			

17.00

výuková učebna

SBD MILEVSKO – KOMPLEXNÍ REGENERACE
BYTOVÝCH DOMŮ, MOŽNOSTI ÚSPORY ENERGIE

Pro veřejnost.

středa 14. 3. 			

14.00 – 17.00

učebna 2

ZDRAV. POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
čtvrtek 15. 3.

		

08.30

VALNÁ HROMADA SENIOR KLUBU ZVVZ

velký sál

Začátek ve 14.30 hodin v Domě kultury (předprodej zájezdů od 8.30 hodin) – jen
pro členy Senior klubu ZVVZ. Od 17 hodin taneční večer – hudba Vladimíra Bendy.

v truhle má. A naproti té bohaté hospodě bydlí rybář se svojí ženou, peněz
nazbyt tam rozhodně nemají, ti se za bohatstvím neženou. Jednoho dne přišla
velká novina a to psaní, psaní úřední, všechny u rybníka moc překvapila, začly
se dít věci nevšední….
vstupné: 50,- Kč
středa 21. 3.

16.00 – 17.45

COUNTRY TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

čtvrtek 15. 3. 			

17.30

KURZ – VELIKONOČNÍ DEKORACE

hudební sál

výuková učebna

19.30

prostory DK

19.30

velký sál

REPREZENTAČNÍ PLES SOŠ A SOU MILEVSKO

Hraje: Elizabeth
sobota 17. 3.

		

JAKUB SMOLÍK S KAPELOU

Jeden z nejromantičtějších zpěváků a písničkářů – Jakub Smolík – přijede po dlouhé
době potěšit své fanoušky do Domu kultury
v Milevsku. Oblíbený český zpěvák Jakub Smolík je autorem a interpretem mnoha hitů, které si zpívají všechny věkové skupiny posluchačů. Kdo by neznal písně, jako Říkej mi táto, Až
jednou pochopím, Až se ti jednou bude zdát,
Ave Maria, Víš, Jen blázen žárlí… Tyto a mnoho dalších zazní právě tento večer. Rezervace
a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel.
383 809 200 nebo na www.milevskem.cz.
vstupné: 295,- Kč
neděle 18. 3.

		

POHÁDKA OD RYBNÍKA

14.00

vstupné: 50,- Kč

středa 28. 3.

		

17.00		

velký sál

čtvrtek 29. 3.

		

15.00

velký sál

čtvrtek 29. 3. 			

17.00

výuková učebna

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
SETKÁNÍ JUBILANTŮ SENIOR KLUBU ZVVZ

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – JAK DO LÉTA
ZLEPŠIT SVOJI KONDICI

Přednáší: MUDr. Helena Kajtmanová z písecké Obezitologické poradny
vstupné: 30,- Kč
sobota 31. 3. 			

VELIKONOČNÍ TRHY

8.30 – 11.30

prostory DK

Doprovodný program: koncert Dětského pěveckého sboru Kosteláček, velikonoční pásmo v podání DUS Milevsko, dílničky pro děti. Více info na plakátech
vstupné: zdarma
a www.milevskem.cz.
		

COUNTRY BÁL

20.00		

velký sál

PŘIPRAVUJEME:
středa 25. 4.			

19.30

velký sál

IVAN MLÁDEK & BANJO BAND

Ivan Mládek & Banjo Band v hudebně zábavném pořadu s legendárními hity. Trampské, vodácké, kavárenské, politické a jiné povalečské
písně, scénky, aj.
Ivan Mládek, Zdeněk Kalhous, Jan
Mrázek, Vítězslav Marek, Milan Pitkin, Lenka Plačková,„Kalamity Jane“
Lenka Šindelářová a popř. další.
vstupné: 210,- Kč

OS DIACEL

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

Březnové lyžování na Monínci

velký sál

Hraje: Divadelní společnost Podkova Jihočeského folklorního souboru Kovářovan. V rybníce tam žije vodník zelený, v hrníčkách on své dušičky má, žije
tam, se sousedy si notuje, rybiček pár do sítí jim dá. Na břehu u zeleného rákosí, hospoda stojí převeliká, dvě sestry žijí tu věru společně a penízky každá

str. 

loutkový sál

Více info na plakátech a www.milevskem.cz.

Výroba velikonočního věnce a dekoračního květináče. Vhodné i pro starší děti.
Lektorka: Laďka Bečková
vstupné: 150,- Kč
pátek 16. 3. 			

18.00

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

sobota 31. 3.
čtvrtek 15. 3. 			

		

Podle sněhových podmínek - bude upřesněno.
sobota 31. 3.

Zájezd do ZOO Praha
a Aquapalace Čestlice

Pro členy i pro veřejnost.

www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 3/2012

Kultura a sport v Milevsku a okolí – BŘEZEN 2012
GALERIE M

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
čtvrtek 1. 3. 			

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

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

17.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
společnosti Terifoto z Písku

středa 7. 3. 		

do čtvrtka 29. 3.

Jazyková škola JJN Tábor - rodilý mluvčí - Richard Mullender, Londýn. Zdokonalení a obohacení slovní zásoby. Hodina s tématickým zaměřením.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
společnosti Terifoto z Písku

pátek 9. 3.		

vstupné: 10,- Kč

19.30

HUDEBNÍ SKLEPY
– karolína kamberská, václav koubek

Dalším účinkujícím, který vystoupí v milevské Galerii M v rámci Hudebních
sklepů, je Karolína Kamberská. Písničkářka, dříve členka a autorka písní dvojice Sestry Steinovy. Od jara 2010 vystupuje sólově.
V roce 2005 vyšla Karolíně v nakladatelství IN ŽIVOT sbírka básniček a písňových textů, pojmenovaná Za vodou a v říjnu 2010 deska s názvem Hořkosladce, kterou natočila v létě s několika spolupachateli (Honza Ponocný, Honza
Horáček, Dorka Barová, David Landštof). V létě 2011 natočila Karolína Kamberská desku dětských písniček Říkadla a křikadla.
vstupné: 100,- Kč
PŘIPRAVUJEME:
čtvrtek 5. 4. 			

MARK GEARY V MILEVSKU

www.zvvz.cz/seniorklub
08.30

Dům kultury

Začátek v 14.30 hod. v Domě kultury, pouze pro členy. Předprodej zájezdů od
8.30 hod. Od 17.00 hod. taneční večer – hudba Vladimír Benda.
čtvrtek 22. 3. 			

09.00

MOŽNOSTI OBRANY SENIORŮ
PŘED KRIMINÁLNÍMI ŽIVLY

Informace o různých nebezpečích číhajících na seniory a o tom, jak se proti nim
chránit a následná beseda s vedoucím milevské pobočky Policie ČR npor. Bc. J.
Jordánem. Beseda je zdarma, koná se v zasedačce v přízemí budovy GŘ ZVVZ,
začátek je v 9.00 hod. Z důvodů omezené kapacity je nutno se přihlásit do 15.
března, v případě velkého zájmu se uskuteční totéž ještě odpoledne.
sobota 24. 3. 			

12.00

ZÁJEZD - HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

Autobusový zájezd na představení NOC NA KARLŠTEJNĚ. Odjezd od klubovny je
ve 12.00 hod. (se zastávkou u spořitelny), protože představení v divadle v Praze
začíná už v 15.00 hod.
čtvrtek 29. 3. 			

SETKÁNÍ JUBILANTŮ

15.00

Tradiční setkání v 15.00 hod. v Domě kultury, jen pro pozvané členy (65, 70, 75,
80, 85 let).

www.milevsko-mesto.cz

15.00

KOUZELNÝ ZVONEČEK

Pohádka pro děti i dospělé. Loutkové divadlo z Českých Budějovic si pro Vás přivstupné: 45,- Kč
pravilo vtipné představení plné napětí, srandy a písniček.
pondělí 19. – čtvrtek 22. 3.

TÝDEN PLNÝ BAREV V MINI-ŠKOLCE

Výchovně-vzdělávací týden pro děti již od 1,5 roku. Jednotlivé dny v týdnu
zaměříme na určitou barvu. Pomáháme dětem si lépe zapamatovat jednotlivé barvičky. Červené pondělí, zelené úterý, modrá středa, žlutý čtvrtek.
cena: 350,- Kč/ celý blok nebo 50,- Kč/hod.
pátek 30. 3. 		

18.00

WORKSHOP - KŘIŠŤÁLOVÁ PRSKYŘICE

Přijďte se naučit pracovat s pryskyřicí pod vedením výtvarnice M. Souhradové. Výroba vlastního šperku.
cena: 180,- Kč/ včetně materiálu
PŘIPRAVUJEME NA LÉTO PRO DĚTI:

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.
VALNÁ HROMADA

úterý 13. 3. 		

19.30

Hudební sklepy po dvou letech navštíví jeden z nejvýraznějších irsko-amerických písničkářů dneška, inspirovaný folkovou tradicí Boba Dylana a leonarda
Dojena MARK GEARY. Koncert v rámci Miniturné k novému CD Songs about
Love, Songs about leasing. Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK
Milevsko, tel. 383 809 200 nebo v Galerii M, tel. 382 522 082.
vstupné: 200,- Kč

čtvrtek 15. 3. 			

15.45

KONVERZAČNÍ HODINY V ANGLIČTINĚ

DĚTSKÝ TÁBOR NA MONÍNCI
- PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU

Termíny: 8. – 13. července, 12. – 17. srpna, pro děti od 5 – 12 let. Ubytování: společná chata, 3 – 4lůžkové pokoje s vlastním soc. zažízením, strava 5x denně, bazén
venkovní i vnitřní. Fotografie z loňského roku jsou na facebooku Milísek o.s.

PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR – PLNÝ ZÁBAVY

Termín: 23. – 27. července 2012, pro děti 6 – 15 let. Denně od 8.00 – 16.30 hodin,
obědy a pitný režim zajištěn, celý týden plníme bobříky (mlčení, síly, odvahy…), 1x
společná noc s táborákem a buřty, 1x celodenní výlet vlakem. cena: 1450,- Kč
Přihlášky na letní tábory již přijímáme.

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

pondělí 5. - pátek 9. 3.

dětské oddělení

TÝDEN ČTENÍ ANEB ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU

6., 13., 20. a 27. 3.		

INTERNET PŘI KÁVĚ

15.30

Výukové lekce pro začátečníky i pokročilé.
úterý 13. 3.		

18.00

Beseda se spisovatelkou J. MANDŽUKOVOU

úterý 13. 3.

UKONČENÍ ANKETY SUK

pátek 30. 3.		

18.00 - 20.00

VEČER S ANDERSENEM

dětské oddělení

dětské oddělení

Pro předem přihlášené.

str. 
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – BŘEZEN 2012
SPOS MILEVSKO, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

neděle 4. 3.

Zimní stadion:

PETROVICKO

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

Odchod od Humaniky v 9.00 hod.

Sportovní hala:

neděle 11. 3.

1. 3., 5. 3., 8. 3., 12. 3., 15. 3., 19. 3., 22. 3., 26. 3., 29. 3.
20.00 - 21.00		
ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
10. 3.
13.00 – 17.00
ZUMBA s Vendulou Kořínkovou
11. 3.
11.00 		
Handball Milevsko – házená
24. 3.
08.00		
TK ZVVZ - tenisový turnaj
25. 3.
08.00 		
TK ZVVZ - tenisový turnaj
31. 3.
09.00		
21. ročník Milevského poháru
			
v moderní gymnastice

LETNÍ STADION:

Fotbalové zápasy
3. 3.
10.30		
12.15		
14.00 		
4. 3.
12.00		
14.00		
10. 3.
12.00 		
13.30		
11. 3.
10.00		
12.00		
17. 3.
15.00		
18. 3.
10.00		
11.30		
15.00 		
24. 3.
15.00 		
25. 3.
09.30		
11.15 		
13.00 		
15.00 		
31. 3.
11.00 		
13.00		
14.45 		
16.30 		

16.00 – 21.00 muži
15.00 – 21.00 ženy
15.00 – 21.00 muži

JARNÍ VYKROČENÍ - Zahájení turistické sezony

Pěší vycházka do okolí Tábora – délka do 20 km. Odjezd z nádraží ČD v 8.17 hod.
vede: Vladimír Ondruška, Karel Kůrka

BOŽEJOVICE
vede: Zuzana Sekalová

Odjezd vlakem v 8.15 hod.
neděle 25. 3.

JARNÍ CYKLO VÝLET ZA SLUNÍČKEM

Milevsko - Osek – Kučeř – Zvíkov – Oslov – Záhoří – Jetětice – Rukáveč –
Milevsko – 50 km. Odjezd od spořitelny 9.00 hod.
vede: Tomáš Wilda, Zuzana Sekalová
sobota 31. 3.

BEROUNSKO

Autobusový zájezd za dávnou historií regionu, spojený s prohlídkou zajímavých
míst – výklad provede PhDr. Pavel Břicháček. Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny.
vede: Jiří Lesák
Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
MILEVSKO
19.00

Latinská škola

HOST V LATINSKÉ ŠKOLE - Dana Batulková

Výstava výtvarných prací Milevských
MATEŘSKÝCH škol

MŠ KLUBÍČKO, MŠ KYTIČKA, MŠ PASTELKA, MŠ SLUNÍČKO. Výstava probíhá
v prostorách Městského úřadu nám. E. Beneše 420, Milevsko.

RG PROACTIVE MILEVSKO
10.00

sportovní hala Milevsko

MILEVSKÝ POHÁR – MILEVSKO CUP

21. ročník mezinárodního závodu v moderní gymnastice. Slavnostní zahájení ve 13.00 hodin. Startují závodnice: z Rakouska, Polska, Slovenska
a České republiky. Závod se koná pod záštitou starosty města Milevska
a za podpory sponzorů.

str. 10

vede: Zuzana Sekalová

sobota 17. 3.

čtvrtek 22. 3. 		

MĚSTSKý ÚŘAD MILEVSKO
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

sobota 31. 3. 		

ČERVENÁ NAD VLTAVOU

Odjezd vlakem v 7.35 hod.

neděle 18. 3.
starší žáci – Sedlčany
mladší žáci – Sedlčany
junioři - Sedlčany
starší dorost – Kovářov muži
mladší dorost – Sepekov
mladší žáci – Veselí nad Lužnicí
junioři – Sepekov
mladší dorost – Týn nad Vltavou
starší dorost – Mirovice muži
muži A – Tábor
starší žáci – Sepekov
mladší –Tábor
junioři – Malšice
junioři – Siko Čimelice
starší žáci – Bechyně
mladší žáci – Bechyně
starší dorost – Loko České Budějovice
mladší dorost – Loko České Budějovice
přípravka B – Hradiště
starší žáci – FK Tábor
mladší žáci – FK Tábor
muži A – Měcholupy

SAUNA

Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

vede: Zuzana Sekalová

Česká divadelní a filmová herečka, matka herce Jakuba Prachaře. V roce
2008 vyhrála televizní taneční soutěž StarDance. Předprodej: Infocentrum Milevsko.

ZUŠ MILEVSKO

Libušina 1217, tel.: 382 521 733
zus.milevsko@quick.cz • www.zus-milevsko.cz
čtvrtek 15. 3.		

10.00 		

sál ZUŠ

čtvrtek 15. 3.		

17.00 		

sál ZUŠ

středa 14. 3.		

14.00

výchovný koncert
pro žáky mateřských škol
žákovský koncert

besídka pro seniory

klub důchodců, ul. Gen. Svobody

www.milevsko-mesto.cz
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Kapely v Milevsku a okolí – 6. část
Po roce 1963 se vyrojila řada malých hudebních
skupin nejrůznějšího žánru. Některé měly krátké trvání s několika vystoupeními, jiné vydržely
několik let a získaly si popularitu. Druhá vlna
nových kapel se vzedmula po roce 1990. Uvádím je na jiném místě.
Březen 1964: na mládežnické estrádě ve
Skrýchově se podílela bigbeatová mládežnická
skupina CONDORS. Někteří členové: Jaroslav
Daněk, Petr Proutkovský, Luboš Jelínek, Jaroslav Hřebík, Ivana Slámová a další.
Červen 1964: beatovou skupinu THE REDDEVILS vedl Jaroslav Daněk, hráli v ní dále
Jiří Reiniš, Petr Proutkovský a Luboš Jelínek na
kytary, na bicí Jaroslav Hřebík, na klavír Ivana
Slámová, na saxofon František Vlna. Zpívala
Ivana Lejčarová. Později (v sezoně 1964 – 1965)
si skupina dala název SCREAM a přidal se k ní
bicista Petr Jelínek.
1964: někteří členové beatové skupiny založili
dixilendovou skupinu, ve které hráli: Pavel Hejna - trubka, Jan Kofroň - klarinet, Jan Hanus pozoun, Zdeněk Kofroň - kontrabas a Petr Jelínek na bicí.
1966 je rokem vzniku skupiny THE SCREAMERS. Po různých personálních reorganizacích hrála v listopadu 1968 ve složení: Miroslav
Bartoš - sólo kytara, Luboš Jelínek, alternace
Jiří Reiniš - doprovodná kytara, Josef Nedvěd
- basová kytara, Petr Hřebík - bicí a Bohdan
Dolinský zpěv a technika. Zakládajícím členem

V

Duben 1970: skupina Screamers se vrátila
k názvu SCREAM a hrála ve složení: J. Daněk,
J. Reiniš, M. Bartoš, J. Nedvěd a P. Hřebík. ■ 11.
září 1970 hoši hráli v milevském klubu naposledy. ■ 30.prosince 1970 vycestovali tři členové
Scream na zahraniční angažmá do Rakouska (J.
Daněk, M. Bartoš a J. Nedvěd ).
Skupina Country Junior
– Žebrácká opera (1971 – 1976)
Základní sestavu tvořili: Evžen Jiroušek a Pavel
Hložek - kytary, Jiří Tuček - bendžo, Martin Třeštík - kontrabas, zpěv sestry Hana a Jarka Drnkovy. Hostem skupiny byl flétnista Petr Riesz
z Českých Budějovic.

Říjen 1969: druhá bigbeatová skupina v Milevsku s názvem THE DRAKES se hlásila o slovo.
Zkoušela ve složení: Vladimír Hadáček - sólo
kytara, Miloš Mejzr - doprovodná kytara, Petr
Bouška - bicí, František Filipín - zpěv a Petr Šácha - technika.
Září 1970: westernová skupina IDAHO hrála
ve složení - Pavel Hejna - bendžo, M. Vošahlík kytara, Jiří Zelenka - mandolína, Jaroslav Šmelc
- housle, Dáša Sovová - zpěv a Zdeněk Kofroň
- kontrabas.
Září 1970: skupina SORRY WORLD vystupuje
ve složení: František Filipín - doprovodná kytara a zpěv, Jan Anděl - doprovodná kytara, Štěpán Soukup - sólo kytara, Petr Klimeš - basová
kytara a Jaroslav Pejša - bicí.
Prosinec 1970: skupina DRAKES II, složená ze
studentů milevského gymnázia, zkouší a hraje
pro své potěšení každý týden v klubu.
Pro ilustraci:
26. března 1966 v programu MUZIKY, MUZIKY vystoupily v klubu kapely: taneční orchestr
Edy Vošahlíka * dechová hudba řízená Františkem Hoferkem * instrumentální skupina
Jindřicha Draxlera * instrumentální skupina
Stanislava Hůly * džezové kvarteto Jana Kašpárka * mládežnická dechovka LŠU řízená
Stanislavem Novákem * kvarteto LŠU za vedení Jaroslava Daňka.
(pokračování příště)

Restaurace v DK Milevsko – pokračování…

lednovém vydání Milevského zpravodaje
jsem informoval občany Milevska o průběhu jednání, vedoucích ke změně smluvních
podmínek mezi současným nájemcem restaurace v DK a Domem kultury Milevsko (DKM).
V závěru příspěvku byla uvedena snaha nájemce o dohodu na novém smluvním vztahu. Skutečnost se však od uveřejnění příspěvku změnila. Rád bych tedy uvedl aktuální informace
k této problematice, která hýbe Milevskem
i různými sdělovacími prostředky dle mého
vkusu více, než je v podobných případech kdekoliv jinde běžné. Pouze připomínám současný
stav – nájemce hradí nájemné cca 72 tis. ročně, má zajištěnu výhradní exkluzivitu obsluhy
návštěvníků DKM a doba nájmu je ujednána do
30. 8. 2018 prakticky bez možnosti standardní

O

byl Pavel Soukup. The Screamers odehráli dvě
beatové mše v kostele Panny Marie v milevském
klášteře.

Josef Kroh

výpovědi. Rada města Milevska (RMM) a vedení DKM vyhodnotili tyto podmínky pro DKM
resp. město Milevsko jako značně nevýhodné
a rozhodli se s péčí řádného hospodáře, tak jak
jim ukládá zákon, tuto situaci řešit. Od dubna
do prosince 2011 RMM projednala osm materiálů, které se týkaly změny smluvních vztahů
mezi nájemcem restaurace a DKM. Proběhlo
více než deset společných jednání mezi nájemcem, vedením DKM a případně vedením města apod. RMM rozhodla již dvakrát o vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor
pro nového nájemce za standardních podmínek – vždy den poté současný nájemce projevil vůli jednat a dohodnout se. K uzavření
nové nájemní smlouvy za změněných podmínek však nikdy nedošlo. Posledním případem

bylo jednání RMM dne 19. 12. 2011, kdy radní
schválili záměr na pronájem nebytových prostor.
Tři dny poté RMM zrušila své usnesení v návaznosti na uzavřenou dohodu mezi vedením DKM
a současným nájemcem firmou Laben. RMM
tuto dohodu respektovala, vyhlásila záměr na
pronájem nebytových prostor pro předem určeného zájemce – firmu Laben, která se do záměru
přihlásila a souhlasila bez výhrad s jeho podmínkami. Vedení DKM zpracovalo novou nájemní smlouvu, která kopíruje podmínky dohody a vyhlášeného záměru na pronájem (podle
představ a se souhlasem firmy Laben), současný nájemce však tuto novou nájemní smlouvu
odmítá podepsat a klade si další podmínky zcela
nad rámec původní dohody.
Bc. Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko

Novinky o festivalu Open Air Musicfest 2012

rganizační tým letního festivalu Open Air
Musicfest 2012 pokračuje v přípravách na
dvanáctý ročník, který se uskuteční od 19. do
22. července v Milevsku a Přeštěnici. Kromě dříve avizovaných skupin Vypsaná fixa, Tleskač,
UDG, Imodium nebo Jaksi Taksi se podařilo do
programu zajistit další českou klubovou skupinu
Sto zvířat. Letos se fanoušci dočkají také zahrawww.milevsko-mesto.cz

ničních hostů. Až z Francie dorazí hardrocková skupina Bloody Mary, která má za sebou společné koncertování s legendární Metallicou. Od
března se také na festivalových stránkách rozbíhá soutěž kapel pod názvem Expedice Přeštěnice. Do hlasovací soutěže se zapojilo několik desítek skupin. Vítězné skupiny si zahrají na festivalu
a navíc získají natočení vlastního festivalového

klipu a dvou dnů zdarma v nahrávacím studiu.
Vstupenky na festival za akční limitovanou cenu
jsou k dispozici v Infocentru nebo DK Milevsko
za 450 Kč. Pro úplnost dodáváme, že první várka
vstupenek byla během 14 dnů vyprodána. Informace o festivalu naleznete na www.prestenice.cz
nebo www.openairmusicfest.cz.
Milevský kraj, o.p.s.
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Fotoobjektivem …

Snímkem se vracíme ke koncertu, na kterém se představily milevské sbory
společně s orchestrem pod vedením Jaroslava Vodňanského.

Tradiční karnevalový rej si děti z MŠ Klubíčko užívaly jako každoročně
při hrách i při tanci.

V sobotu 4. 2. 2012 uspořádalo OS Diacel Písek v Milevsku svůj druhý letošní ples. Během večera bylo několik kulturních vystoupení, téměř ve
všech našly uplatnění děti z OS Diacel – předtančení společenských tanců pod vedením pana Jaroslava Bolka – Honza Hátle, ukázka aerobiku,
sólový zpěv - Katka Stehlíková s písničkou „Jsi můj pán“, překvapením bylo „Double light show“ Katky Stehlíkové a Kláry Kučerové. K tanci
hrála už tradičně skupina Gentleman, nechybělo ani losování o ceny. Kdo se zúčastnil, rozhodně nelitoval a navíc svou účastí zároveň přispěl
pro zdravotně postižené děti.

V úterý 31. ledna přivítal starosta města Milevska Bc. Zdeněk Herout
nové občánky města. Jsou to zprava: Daniel Koutník, Štěpánka Janouchová a Eliška Kolínová.
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Dalšími novými občánky města jsou zleva: Žaneta Mikátová, Markus
Macháček, Lukáš Maťha, Jasmine Khadhraoui, Sofie Šedivá a Lucie
Zdráhalová.
www.milevsko-mesto.cz
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Ve čtvrtek 26. ledna proběhl v milevské Galerii M křest nové knihy Jiřího
Pešty Hospůdky, výčepy a hostince starého Milevska.
Celý týden shromažďovali žáci 2. B základní informace i zajímavosti
o naší vlasti – České republice. Rozdělili si úkoly a všechny získané informace zpracovali do výukového plakátu. Potom každá skupina prezentovala svoji práci ostatním.

Vernisáž výstavy 150 let milevských maškar proběhla 6. února v prostorách Městské knihovny v Milevsku. Celý měsíc měli návštěvníci možnost
vidět, jak probíhaly maškarní průvody v Milevsku ve své 150leté historii.

Zatímco většina lídí čekala u televize ve svých vyhřátých obývácích na
teplotní rekord letošní zimy, v Galerii M rozehříval Jiří Dědeček publikum smíchem. Zejména autorské čtení z připravované knihy pro děti
Malá tlustá víla vyvolalo salvy smíchu jen při vyslovení jmen hlavních hrdinů… V koncertní části, kde Dědečka doprovázel na akustickou basovou kytaru Vojta Heřmánek, zazněly méně známé písně George Brassense i Vladimíra Vysockého z tanečního představení napsaného
pro Národní divadlo Sólo pro tři a několik osvědčených hitů a písní
z posledního alba Prší nám do Campari.
V úterý 21. února prošel maškarní průvod také Milešovem. Tamním maškarám přijely oplatit účast v průvodu masky z Milevska.

V úterý 14. února začala vernisáží Výstava výtvarných prací milevských
mateřských škol, která je k vidění v prostorách radnice.
www.milevsko-mesto.cz

Každé úterý od 16.00 mají děti do 14 let možnost si v Milísku zatančit ve
stylu ZUMBY.
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelky mateřských škol v Milevsku vyhlašují ZÁPIS do mateřských
škol pro školní rok 2012/2013, který se bude konat

v pátek 23. března 2012 od 13.00 - 16.30 hodin   
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
MŠ Sluníčko, Jeřábkova 781, Milevsko
MŠ Kytička, Jiráskova 764, Milevsko
MŠ Klubíčko, B. Němcové 1380, Milevsko
MŠ Pastelka, J. Mařánka 226, Milevsko
1. Do mateřské školy budou přijímány děti ve věku zpravidla
od 3 do 6 let.
2. K zápisu se dostaví i ty děti, které chtějí nastoupit v průběhu
školního roku 2012/2013, po dovršení 3 let věku.
. Nezapomeňte si s sebou vzít rodný list dítěte.

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 pátku 9. března
2012 na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na vystoupení Jakuba Smolíka, které se uskuteční v DK Milevsko v sobotu
17. března od 19.30 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své
celé jméno a adresu.

V měsíci lednu 2012 oslavili životní výročí
a souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:
80 let:
Marie Staňková
Josef Tatoušek
Josef Mendl
Alžběta Píšová
Marie Čalounová
Eva Novotná
Karel Čermák

85 let:
Jan Martinů
Jaroslav Šimonovský
Dagmar Kottová
90 let:
Věra Beránková
víc než 90 let:
Marie Záveská

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU MILEVSKO
pořádá výstavu výtvarných prací
milevských mateřských škol

MŠ KLUBÍČKO  MŠ KYTIČKA
MŠ PASTELKA  MŠ SLUNÍČKO
VÝSTAVA PROBÍHÁ V PROSTORÁCH MĚSTSKÉHO ÚŘADU,
NÁM. E. BENEŠE 420, MILEVSKO.
Správná odpověď z minulého čísla:
Budova Sokolovny na Tyršově náměstí
Výherci:
Pavlína Dolejšová, Milevsko, Terezka Dolistová, Březí,
Vendula Matoušková, Milevsko

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