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Volby prezidenta
republiky v Milevsku
Volba prezidenta České republiky v roce 2013
je vyhlášena na pátek a sobotu 11. a 12. ledna,
případné druhé kolo o dva týdny později na
25. a 26. ledna. Volební okrsky budou otevřeny
v pátek 11. ledna od 14 do 22 hodin, v sobotu
12. ledna od 8 do 14 hodin, v případě druhého
kola tomu bude stejně.
Přehled volebních okrsků:
Okrsek č. 1: 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko,
školní jídelna, Jeřábkova 690
Pro voliče z ulic: Erbenova, Husovo nám., J.
Kytky, Jarlochova, Jeřábkova, Klášterní, Kostelecká, Lipová cesta, Masarykova, Na Vinicích,
Petrovická, Pod Farou, R. Svobodové, Sladkovská, Sokolovská, Souhrádka, Šumavská, Táborská, Týnická, U Bažantnice, U Sádek, U Stříbrného, Za Krejcárkem, Za Školami
Okrsek č. 2: Dům sociálních služeb, jídelna,
Gen. Svobody 413
Pro voliče z ulic: 1. máje, Alšova, B. Smetany, Č.
Holase, Čechova, Čs. Legií, Dukelská, Gen. Svobody, Havlíčkova, Hůrecká cesta, J. Gagarina, J.
Mařánka, J. Nerudy, Kpt. Jaroše, Lidická, Na
Hůrkách, Růžová, Sadová, Sibiřská, Suchanova,
Šť. Dvořáka, Tyršovo nám., V Hlinkách
Okrsek č. 3: Galerie M, nám. E. Beneše 1
Pro voliče z ulic: 5. května, F. Kudláčka, L. Janáčka, M. Majerové, Na Cukavě, Na Tržišti, nám. E.
Beneše, Pod Zvíkovem, Reichnerova, Riegrova,
Švermova, U Váhy, Úzká, Za Radnicí
Okrsek č. 4: Dům kultury, Nádražní 846
Pro voliče z ulic: Blanická, Blechova, Darovaná,
Družstevní, E. Destinové, Kpt. Nálepky, Písecké
předměstí, Pod Stadionem
Okrsek č. 5: 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko,
školní jídelna, J. A. Komenského 1023
Pro voliče z ulic: B. Němcové, Dr. B. Šmerala,
Hajda, Karlova, Nádražní, Rukáveč
Okrsek č. 6: 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko,
školní jídelna, J. A. Komenského 1023
Pro voliče z ulic: J. A. Komenského
Okrsek č. 7: Dům s pečovatelskou službou,
Libušina 1401
Pro voliče z ulic: Čs. Armády, Jiráskova, Karla
Čapka, Libušina, P. Bezruče, Sažinova, U Dehetníku
Okrsek č. 8: Pohostinství – sál, Velká č. 19
Pro voliče z: Velká
Okrsek č. 9: Kulturní dům Dmýštice, zasedací
místnost, Dmýštice č. 13
Pro voliče z: Dmýštice, Něžovice, Klisín
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Rozpočet 2013: posilujeme údržbu majetku
Zastupitelstvo města Milevska na svém prosincovém zasedání schválilo velkou většinou hlasů
předložený návrh rozpočtu města na rok 2013.
Příjmy
Na straně příjmů by se měla situace proti roku
2012 zlepšit. Je to zejména proto, že v roce
2013 už může město konečně počítat s posílením daňových příjmů, tak jak to vychází z nově
schváleného systému dělení daní mezi obce,
kraje a stát, tedy takzvaného rozpočtového určení daní. Daňový příjem na osobu se tak městu
znatelně zvýší, v celkovém úhrnu to mělo podle
původních představ znamenat pro Milevsko asi
15 miliónů navíc. Při stanovování výše budoucích příjmů jsme se ale snažili být co nejstřízlivější a co nejopatrnější, protože vývoj dvou
minulých let nás již dostatečně vyučil v tom, že
realita je pokaždé o něco horší a patrně bohužel
nelze předpokládat na straně ekonomiky a tedy
i výběru daní příliš rychlý a zásadní obrat. Po
řadě konzultací jsme tedy nastavili navýšení
příjmů z daní a poplatků o zhruba 10 miliónů
proti skutečnosti roku 2012.
Výdaje
Tak, jak nejsme schopni téměř vůbec ovlivnit
příjmy města, velká část výdajů je v naší moci.
Proto se do oblasti výdajů výrazně promítl proces hledání úspor v oblasti provozu města, tak
jak probíhal v roce 2012. Finanční výbor zastupitelstva sice označil rozsah úspor v návrhu
rozpočtu jako nedostatečný, ale podstatný byl
nakonec hlas zastupitelů. Ti si ve velké většině
byli vědomi toho, že návrh rozpočtu vyčerpává téměř všechny možnosti, kde lze ušetřit bez
omezování funkcí města a služeb občanům, bez
téměř likvidačních zásahů do sportu, kultury,
bezpečnosti či dalších oblastí života města.

Vše nejlepší
v novém roce 2013,
pevné zdraví,
hodně štěstí
a spokojenosti
přeje redakce
Milevského zpravodaje

Hledání úspor je nepřetržitý proces, ve kterém
musíme pokračovat. Teď již druhý rok po sobě
tlumíme běžné výdaje města a úřadu, což i ve
vztahu na pokračující inflaci není snadné.
Jen malý příklad – zvýšení DPH o jeden procentní bod, ke kterému došlo na přelomu roku,
zvyšuje náklady města a jeho organizací odhadem o více než půl miliónu korun – bez možnosti toto nějak ovlivnit.
Kde se má nejvíce ušetřit:
• na provozu městského úřadu, kde je v rozpočtu zakotveno snížení mzdových prostředků o objem řádově představující čtyři zaměstnance
• na nákupu energií, kde probíhá společný
nákup na burze za město i jeho organizace
• na IT a komunikačních službách, revizích
a všude tam, kde lze nákupy za město provést
hromadně
• rychlou investicí do veřejného osvětlení, která umožní snížit spotřebu energie a servisních prací
• zavedením povinnosti soutěžit ve všech případech nákupy cestou elektronické aukce
• omezením provozu kina na pět dní v týdnu
Toto jsou samozřejmě jenom příklady, ale
jednotlivých opatření a dopadů je celá řada
a i v průběhu roku 2013 se jistě objeví i další
možnosti úspor. Vedení města i jeho organizací
mají trvalý úkol je hledat.
Opravy a investice
Hlavním záměrem při sestavování rozpočtu bylo omezit běžné výdaje a posílit výdaje na
údržbu majetku. Majetek města je poměrně rozsáhlý a je naší povinností jej udržovat. Prostředky zdaleka nestačí na to, co bychom považovali
za ideální.
(pokračování na straně 2)
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Někde jezdíme po rozbitých silnicích, chodíme
po mizerných chodnících, což je dobře vidět.
Pak jsou tu ale i věci poněkud skryté, kanalizace
a vodovody (to bezprostředně trápí jen některé
z nás), veřejné osvětlení, které se už někdy těžko
udržuje v chodu, budovy vyžadující rekonstrukce. A sportovní zařízení by také dokázala
spotřebovat spoustu peněz.
Lze říct, že právě proto celé navýšení příjmů
směřuje do údržby majetku. Hlavní akcí rozhodně bude zahájení dlouho odkládané rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Švermově ulici
včetně vyústění přes „radniční “ stranu náměstí do ulice 5. května. Z větších akcí jmenujme
ještě alespoň generální rekonstrukci povrchu
travnatého fotbalového hřiště, celkovou rekonstrukci zeleně na starém sídlišti, opravu povrchu ulice Marie Majerové, vstupní investice do
veřejného osvětlení. Celkem všechny opravy
a investice typu rekonstrukcí představují částku
přes 35 miliónů korun. Jejich seznam je součástí
schváleného rozpočtu a lze se s ním seznámit na
stránkách města.
Přes všechen důraz na opravy už existujícího majetku jsme nechtěli zcela zapomenout na
rozvoj města. Rozvojové záměry jsou v rozpočtu podpořeny zejména přípravou projektových
dokumentací, které jsou nezbytnou podmínkou
pro další kroky – pro zajištění financí a zadání
výběrových řízení. Do téhle kategorie v roce 2013
spadají například projekty na cyklostezku Hajda,
sportovně kulturní areál v Bažantnici, komunikaci zpřístupňující průmyslovou zónu Dukelská.
Závěrem
Milevsko jde do roku 2013 s rozpočtem s deficitem přesahujícím tři milióny korun. Ten bude
financován z přebytků hospodaření předchozích let. Tento rozpočet ale v sobě má zejména velkou ambici nastartovat trend v údržbě
majetku a začít řešit mnohé, co je velmi potřebné a přesto bylo již dlouho odkládáno.
Městu Milevsku přejeme do nového roku co
nejvyšší příjmy, schopnost co nejvíce ušetřit na
provozních výdajích, zdárné dokončení všech
naplánovaných akcí (samozřejmě s co nejlepší
cenou) - zkrátka dobré hospodaření.
Vám, občanům, pak přejeme zdraví, štěstí,
osobní spokojenost a úspěšný rok 2013.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Rozpočet 2012
schválený
Daňové příjmy

86,94

Rozpočet 2013

upravený *)
87,82

schválený
94,66

Nedaňové příjmy

5,42

6,75

4,78

Kapitálové příjmy

0,00

0,79

0,00

46,37

39,50

29,43

14,59

14,59

15,03

21,32

21,32

14,40

10,46

3,59

0,00

Přijaté dotace
převod z hospodářské činnosti
z toho ostatní provozní dotace
investiční dotace
Příjmy celkem

138,73

134,86

128,87

Běžné výdaje

114,28

117,89

115,35

mzdy a ostatní osobní výdaje
správy

33,61

34,88

33,50

ostatní provozní výdaje úřadu
a samosprávy

9,84

9,82

8,87

17,95

18,66

20,20

43,90

44,51

44,00

ostatní poskytnuté příspěvky

3,72

4,41

3,70

opravy z rozpočtu města

4,47

4,98

5,53

jiné výdaje

0,79

0,63

-0,45

výdaje na provoz města (úklid,
z toho osvětlení, zeleň, odpady, ost. výd.)
příspěvky vlastním organizacím
a vnitřním složkám

Kapitálové výdaje

21,20

14,00

17,18

tepelné hospodářství

6,50

6,94

0,00

vodohospodářský majetek

0,32

0,29

4,20

komunikace

7,83

1,90

6,91

školství

0,00

0,04

0,77

kultura

0,30

0,53

0,43

sport a volný čas

2,59

2,99

2,58

životní prostředí

2,26

1,31

0,08

ostatní

1,40

Výdaje celkem

z toho

2,21

135,48

131,89

132,53

Saldo příjmů a výdajů

+3,25

+2,97

-3,66

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

+0,00

+0,00

+0,00

Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjč.
prostředků

-3,20

-3,20

-3,20

Změna stavu na bankovních účtech

+0,05

-0,23

-6,86

Stav na bankovních účtech na konci
období

17,69

17,10

7,06

*) Rozpočet po promítnutí schválených změn v průběhu roku 2012 s vyloučením vlivu účelových dotací

Informace z jednání Rady města Milevska
22. schůze Rady města Milevska dne 17. 12. 2012
Rada města mimo jiné:
- Schválila vyřazení z majetku a prodej osobního automobilu Škoda Fabia
formou protiúčtu při zakoupení ojetého automobilu pro potřeby příspěvkové organizace DK Milevsko, dále rada vzala na vědomí nákup osobního vozu.
- Schválila Žádost o změnu použití neinvestiční dotace v rámci grantového programu ,,Kultura 2012“ od Klubu přátel Milevského dětského sboru,
s tím, že došlo k úpravě částky dotace.
- Souhlasila s hlavními parametry architektonického a dopravního řešení
situace v části náměstí E. Beneše v souvislosti s přípravou na rekonstrukci
ulice Švermova (vodovod, kanalizace, komunikace) podle návrhu městské architektky.

str. 

- Vzala na vědomí zprávu o hospodaření v lesích města Milevska za období posledních deseti let a výhled hospodaření na příští léta.
- Schválila Dohodu o narovnání mezi městem Milevskem a spoluvlastnicemi pozemků v areálu čistírny odpadních vod a současně schválila jejich
pronájem za cenu dle znaleckého posudku. Jde o pozemky částečně v areálu čistírny odpadních vod a částečně mimo tento areál. Budovy postavené na těchto pozemcích jsou ve vlastnictví města a město je pronajímá
společnosti ČEVAK.
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ,
Rada města, Informace z RMM).
www.milevsko-mesto.cz
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Představujeme odbory městského úřadu - Odbor finanční
Se zaměstnanci odboru finančního se občané v průběhu běžného řízení na úřadu (s výjimkou agendy místních poplatků a pokladny) do styku
nedostávají. Funkční náplň odboru lze stručně charakterizovat jako:
- výkon činností na úseku hospodaření města a rozpočtu města
- výkon činností na úseku účetnictví města a finančních záležitostí města
- výkon působnosti na úseku správy místních poplatků ze psů a místních
poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
- působnost na úseku vymáhání pohledávek
Podle této charakteristiky činnosti lze odbor funkčně členit na jednotlivé úseky (úsek rozpočtu, úsek účetnictví, úsek místních poplatků a úsek
vymáhání pohledávek). Náplní činnosti jednotlivých úseků je zejména:
Úsek rozpočtu
Ve spolupráci s ostatními odbory a útvary a ve spolupráci s organizacemi
zřízenými a založenými městem zabezpečuje přípravu a zpracování návrhu rozpočtu města na příslušný kalendářní rok, zajišťuje jeho projednávání a schvalování v orgánech města. Provádí rozpis schváleného rozpočtu
na jednotlivé správce kapitol. Ve spolupráci se správci jednotlivých kapitol
zajišťuje permanentní kontrolu plnění schváleného rozpočtu a na základě
jejich podnětů připravuje návrhy na změny rozpočtu a zajišťuje jejich projednávání a schvalování v orgánech města. Důležitá, zejména v současné době, je jeho aktivní role při hledání, analýze a naplňování úsporných
opatření při hospodaření s finančními prostředky města.
Zajišťuje přípravu, projednávání a schvalování rozpočtového výhledu
města jako nástroje střednědobého plánování finančních zdrojů a potřeb
města.
Po skončení roku zajišťuje ve spolupráci s úsekem účetnictví přezkum
hospodaření a zpracovává návrh závěrečného účtu města, zajišťuje jeho
projednávání a schvalování v orgánech města.
Zajišťuje vypořádání finančních vztahů s vyššími rozpočty z titulu poskytnutých dotací.
Zajišťuje kontrolu a vyúčtování poskytnutých příspěvků a dotací z rozpočtu města.
Připravuje podklady pro jednání Finančního výboru zastupitelstva města.
Úsek účetnictví
Úsek účetnictví se v minulých dvou letech musel v důsledku legislativních úprav v této oblasti vypořádat se zásadními změnami (zejména přechod na zcela nový způsob účtování a zavedení „Pomocných analytických
přehledů“, jejichž smyslem je zajištění informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení). To v praxi úseku znamenalo nejen změnit naučené pracovní postupy, ale i absorbovat nárůst dalších nových činností.
Úsek účetnictví zajišťuje komplexní agendu vedení účetnictví města
(účtování nákladů a výnosů, závazků, pohledávek a dalšího majetku města dle účtového rozvrhu, účtování příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby). Zajišťuje sestavování účetních závěrek v rozsahu a termínech dle platných právních předpisů. Zabezpečuje záznam dat a informací pro evidenci
a zpracování výkazů v rámci systému Pomocných analytických přehledů.
Zabezpečuje tuzemské i zahraniční platební operace a zajišťuje pokladní
službu, likviduje cestovní náhrady.
Provádí fakturaci města vůči třetím osobám.
Úsek účetnictví provádí dokladovou inventarizaci účtů k rozvahovému
dni a spolupracuje při zajištění fyzické inventarizace majetku města.

V

Zleva: Jana Šrámková, Bc. Jaroslava Rodová, Pavla Vostřáková, Ing. Vojtěch Španvirt, Pavlína Zděnková, Hana Vondrášková, Milena Pouzarová,
Bc. Eva Procházková
Chybí: Ing. Jana Hrubcová, Libuše Suchanová, Marie Houžvičková

Jonáš z betléma zaskočil za Ježíška

úterý 25. 12. se v Branicích odehrál koncert kapely Ticho de Pre Cupé Band a jejích přátel. Jmenoval se Jonášův betlém a sešli
se na něm čtyři stovky víceméně dobrých lidí.
Díky nim se podařilo vybrat dostatečný finanční obnos a děti, u kterých by letos naděloval
Ježíšek za normálních okolností skromnějwww.milevsko-mesto.cz

V oblasti daní připravuje podklady a zpracovává daňová přiznání města,
spolupracuje s ostatními odbory zejména při posuzování přenesené daňové povinnosti.
Spolupracuje s ostatními odbory při finančním a daňovém posuzování
připravovaných smluv a vnitřních norem a předpisů.
Zpracovává a aktualizuje vnitřní předpisy související s činností úseku.
Úsek místních poplatků
Vykonává správu a vymáhání místních poplatků ze psů a místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Připravuje návrh obecně závazných
vyhlášek města k těmto poplatkům a zajišťuje jejich projednávání a schvalování v orgánech města.
Úsek vymáhání pohledávek
Zabezpečuje správu a vymáhání pohledávek města dle platných právních
předpisů a vnitřních předpisů města.
Z důvodů zajištění maximální zastupitelnosti a zabezpečení nepřetržitého
fungování odboru se pracovní činnosti některých zaměstnanců mezi úseky vzájemně prolínají.
Aktuální personální obsazení odboru je následující:
Ing. Vojtěch Španvirt – vedoucí odboru
Bc. Eva Procházková – hlavní účetní, zástupce vedoucího odboru
Pavla Vostřáková – účetní, likvidace cestovních náhrad
Hana Vondrášková – účetní
Marie Houžvičková – fakturace, platební styk
Milena Pouzarová – účetní hospodářské činnosti, fakturace
Libuše Suchanová – pokladní
Bc. Jaroslava Rodová – hlavní účetní hospodářské činnosti, daně
Jana Šrámková – rozpočet, administrace dotací
Pavlína Zděnková – místní poplatky, zástup pokladní
Ing. Jana Hrubcová – správa pohledávek

ší dárky, mohly dostat věci, po kterých toužily.
Sedm dětí ve věku od 5 do 13 let tak sice mírně opožděně, nicméně přeci pod stromečkem
nalezlo vytoužené panenky, boby, stolní hokej,
kolečkové brusle, ale i mobilní telefony, MP3
přehrávače atd. Rádi bychom poděkovali všem,
kdož nám s realizací výběru na dárky pomoh-

li, zejména to byli: MÚ Milevsko – Odbor soc.
věcí, DK Milevsko, obec Branice. Za zajištění konkrétních dárků pak děkujeme Službám
Města Milevska, s. r. o., rodině Tollingerových
a paní Daňhové. Přejeme všem krásný a šťastný rok 2013.
Za Ticho de Pre Cupé Band MK

str. 
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Odbor životního prostředí
Informace pro podnikatele a obce

Třetí v soutěži „Jihočeši třídí odpady“
V celokrajské soutěži „Jihočeši třídí odpady“ se naše město ve své kategorii (nad 7 000 obyvatel) umístilo na třetí příčce se ztrátou dvou bodů za
druhými Strakonicemi. Soutěž pod záštitou Krajského úřadu JčK probíhá
již šestým rokem. Vyhodnocena jsou vždy data získaná ze čtyř čtvrtletních výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích
komunálního odpadu zasílaných jednotlivými obcemi a městy společnosti EKO-KOM, a. s. Ve své kategorii Milevsko každoročně soupeří s dalšími 15 městy a pokaždé se umisťuje na předních pozicích. V rámci letošního ocenění byl městu předán poukaz na výrobky z recyklátů v hodnotě
9 000 Kč, za který bude pořízen stůl a dvě lavičky na obměnu zchátralého mobiliáře vedle budovy spořitelny. Všem občanům, kteří třídí odpad
a svým dílem tak přispěli k umístění města na bronzové příčce, patří
velké poděkování.

Co s vánočními stromky?
Nevhazujte je do sběrných nádob na směsný komunální odpad!
Jde o čistý biologický materiál, který lze dále zpracovat. Odkládejte je proto vedle kontejnerů, odkud budou v intervalech
odváženy do sběrného dvora v Jenišovicích do sekce určené pro
dřevní odpad. Po nadrcení poputují spolu s ostatní dřevní hmotou
k energetickému využití.

Zbavte se po Vánocích starého elektra a vyhrajte
Dostali jste pod vánoční stromeček novou elektroniku? Dali jste ji svým
blízkým? Nezapomeňte se pak ekologicky zbavit starých spotřebičů,
které už nebudete potřebovat. Můžete díky nim vyhrát tablet Samsung
a další zajímavé ceny. Stále totiž probíhá soutěž Sbírej a vyhraj!, kterou
jsme pro vás připravili ve spolupráci s JčK a společností ASEKOL. Zapojit
se můžete ihned, od okamžiku, kdy si vytisknete soutěžní leták z webových
stránek města nebo ze stránek www.asekol.cz. Pak už jen stačí odnést staré
elektrospotřebiče na sběrný dvůr, kde obdržíte razítko za každý jeden spotřebič. Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a leták odešlete
na PO BOX 75, 46 0003 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím
více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší je šance
na výhru! Čas sbírat a vyhrát máte až do konce února, kdy se budou losovat vítězové za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu novým tabletem
od společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5.
místě. Přesná pravidla soutěže jsou uvedena na webových stránkách www.
asekol.cz, v sekci Sbírej a vyhraj!

str. 

www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 1/2013
JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

V listopadu 2012 oslavili životní výročí

Dvojseminář:
DPH 2013 + Daň z příjmů 2013 a související novely
Lektor:
Ing. Václav Dvořák
		
– FINVEST Příbram s.r.o.
Termín: 		
čtvrtek 17. 1. 2013
		
od 9.00 hodin do 16.00 hodin
Místo konání:
DŮM KULTURY MILEVSKO,
		
Nádražní 846 – klubovna 1. patro
Uzávěrka přihlášek: pondělí 14. 1. 2013, 15.00 hodin

a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

Lektor seznámí odbornou veřejnost s novelou DPH účinnou od roku
2013, ale vysvětlí i metodické novinky, které vytvořilo GFŘ v průběhu
roku 2012. Novela je velmi rozsáhlá a jsou v ní obsaženy změny týkající
se např. základních definic, vystavování daňových dokladů, režimu přenesené daňové povinnosti, ručení za daň, data, ke kterému se přiznává daň,
určování místa plnění atd. Lektor vybere z novinek ty, které mají dopad do
činnosti běžně účetní kanceláře, a bude se snažit je vysvětlovat co nejvíce
na příkladech, včetně dopadu do jiných daní či účetnictví.
V rámci semináře bude probrána novela zákona o daních z příjmů platnou od roku 2013. Bude rovněž vysvětlena příslušná metodika GFŘ, která
byla zveřejněna na stránkách daňové správy v průběhu roku 2012. Lektor dále přítomné seznámí s novinkami v dalších zákonech, které musejí
účetní ovládat.
Seminář: 		
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Lektor:
Ing. Jana Rohlíková
		
– Finanční ředitelství České Budějovice
Termín: 		
čtvrtek 24. 1. 2013 od 9.00 hodin do 13.00 hodin
Místo konání:
DŮM KULTURY MILEVSKO,
		
Nádražní 846 – klubovna 1. patro
Uzávěrka přihlášek: pondělí 21. 1. 2013, 15.00 hodin
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
• roční zúčtování za rok 2012 – podmínky pro provedení, slevy, nezdanitelné části, daňové zvýhodnění, soustavná příprava na budoucí povolání atd., výpočet
• změny zdaňování od 1. 1. 2013
• důchodové spoření z pohledu zaměstnavatele – odvod pojistného, tiskopisy
Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku
a pořádaných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo
nám. 391.

80 let:

Jiřina Koutníková, Milevsko
Božena Kotrbová, Něžovice

85 let:

Jaroslav Buriánek, Milevsko
Marie Matějková, Milevsko

90 let:

Václav Král, Milevsko
Václav Kotrba, Milevsko
Ludmila Dvořáková, Milevsko

více než 90 let:

Stanislav Kolář, Milevsko
Božena Kojanová, Milevsko
František Dráb, Milevsko

Tip na návštěvu kina
Carmen

3D, 25., 26., 27. ledna od 20.00 hodin, Kino Bios eM Milevsko

Muzikálová Carmen je hvězdou cirkusu, který přijíždí do přímořského španělského města zrovna v době zásnub starostovy dcery Kataríny s policistou
Josém Riverou. Oba jsou charakterově čistí až naivní, což se rozhodně nedá
říci o mafiánském starostovi Mendozovi a jeho hlavním pomocníkovi, policejním kapitánu Zunigovi. José je přeci jen nedočkavý a rád by lásku snoubenců posunul z platonické úrovně dál, ale zbožná Katarína je pevně a neoblomně rozhodnutá počkat až na svatební noc a nezvyklá ji ani Josého naléhání
ani pragmatické rady tety Inéz. José se snaží s Katarininým odmítáním smířit,
ale první setkání s Carmen mu převrátí život na ruby. Marně jí a vlastně především sám sobě vysvětluje, že je zasnouben a navíc vázán pracovními povinnostmi. Síla, která je táhne k sobě, svou mohutností překvapí nejen Josého,
ale i samotnou Carmen. To však nenechá chladným majitele cirkusu Garcíu,
který se ke Carmen chová zcela majetnicky a je připraven použít jakékoli prostředky, aby si Carmen, o kterou jeví zájem i Zuniga se starostou, uchoval
pouze pro sebe. García beze svědků zastřelí kapitána Zunigu Josého pistolí
a obvinění tudíž padne na Josého. Ten se před starostovým hněvem ukryje
v lesích, kam za ním přichází Carmen, aby jej varovala, že Garcíova pomsta
teď může zasáhnout nejen Josého, ale i všechny, na kom Josému záleží. Nebezpečí od psychopatického Garcíi hrozí tedy i Kataríně, což se může zdát přitažené za vlasy, ale pro tento okamžik musíme věřit Carmen, že zná Garcíu
natolik dobře, aby věděla, že je skutečně schopný všeho. José odmítne utéci,
naopak požádá Carmen, aby mu pomohla ochránit Katarínu.

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

Poděkování sponzorům
Město Milevsko děkuje sponzorům, kteří přispěli na novoroční
ohňostroj: Arrbo s. r. o., Čevak a. s., Ekoklima akciová společnost,
Fast Kovošrot s. r. o., Ing. Petr Černý, Realitní kancelář Vltava, JUB, a. s.,
Poliklinika Milevsko spol. s r. o., Radiostav, a. s., Robro s. r. o., Služby
Města Milevska, spol. s r. o., VEBA PLYN, a. s., Uniko Písek s. r. o., ZVVZEnven Engineering, a. s., Ing. Václav Kříž - Stavební projekty.

www.milevsko-mesto.cz
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Vyhrazeno pro školy
2. ZŠ J. A. Komenského
Ohlédnutí za Ježíškem
Vánoce máme šťastně za sebou, nová předsevzetí ještě plníme, vzpomínky na advent jsou
stále živé. Proto se mnou určitě rádi zavzpomínáte na 2. ročník vypouštění balonků Pošli přání Ježíškovi.
V roce 2012 jsme se stali republikovou základnou pro vypouštění balonků Ježíškovi. Spolu-

práce města Milevska a 2. ZŠ J. A. Komenského byla dokonalá. Ve 14 hodin bylo nafouknuto
skoro 2000 balonků, postaveno podium na program, připraveny vánoční dílny, vánoční trh
i stánkový prodej.
Začali se sjíždět hosté, moderátoři pan Aleš Javůrek,
pan Václav Vydra, Mgr. Igor Taptič, starosta Hodonína, místostarosta Milevska Mgr. Martin Třeštík,
David Soukup z agentury Agency Je5 a další.
Škola se plnila dětmi a jejich doprovodem, velkou atrakcí byla dvě lvíčata pana Berouska. Pří-

chozí upoutala loutková pohádka, ale všichni se již nemohli dočkat pokynu Rádia Impuls,
balonky je přímo pálily v dlaních. Konečně pan
Vydra vyzval celou republiku, 350 měst, a najednou bylo vypuštěno 89 437 balonků. U nás některým odlet znemožnily stromy, ale i tak bylo
krásné pozorovat, jak pomalu stoupají vzhůru
a nesou k Ježíškovi dětská přání. Doufám, že
byla většina splněna. Pan tajemník předal starostovi Hodonína Ježíška, pro kterého si byl náš
starosta, Bc. Zdeněk Herout, v Ústí nad Labem.
Takto soška Ježíška putuje českými městy od
roku 2007.

Komenského Milevsko Domovu pro osoby se
zdravotním postižením ve Zběšičkách.
Letošní vánoční dílny byly nejen o kráse, dárcích, pečení, hračkách, řetězech a betlémech, ale
především o spolupráci. Spolupráci dětí a učitelů, škol a městského úřadu, všech milevských
škol, šikovných lidí z Milevska i okolí, milevských skautů i hudební skupiny Teddy Band ze
Zběšiček.
Všichni, zdarma, ve svém volném čase, svou
snahou zapojit aktivně děti i dospělé tak přispěli ke krásně prožitému odpoledni. Dovolte mi
poděkovat jim i milevské pekárně pana V. Malého, která obohatila dílny svými výrobky.
Na závěr bych chtěla popřát všem do nového
roku 2013 zdraví a sílu a ještě mnoho takových
krásných akcí, které budeme podnikat společně
a na kterých se budeme společně také bavit.
Mgr. V. Heroutová, ředitelka školy

Poděkování
Město Milevsko děkuje ředitelce školy
Mgr. Vítězslavě Heroutové a zaměstnancům
2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko za přípravu
a hlavní organizaci 2. ročníku vypouštění
balonků Pošli přání Ježíškovi.

Následovala pěvecká vystoupení mateřské školy
Klubíčko a 1. a 2. základní školy. Pak se otevřely
vánoční workshopy a trh v 2. ZŠ J. A. Komenského. Výrobky na trh zhotovili žáci školy a učitelky škol mateřských. Výtěžek 5 950 Kč darovalo Sdružení rodičů a přátel školy při 2. ZŠ J. A.

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
Mikulášská nadílka
Početná čertovská družina v čele s Mikulášem
a anděly navštívila žáky 1. ZŠ Milevsko . Přestože někteří žáci měli záznam v Knize hříchů, nikoho si čerti neodnesli a andělé rozdali sladké odměny. Poděkování za organizaci
akce patří žákům 9. ročníku.

Vánoční dílničky
Dne 13. 12. proběhly na 1. ZŠ Milevsko tradiční Vánoční dílničky. Děti si za pomoci paní
učitelek, rodičů, starších sourozenců a žáků 2.
stupně vyrobily drobné vánoční dekorace.

iPAdy na 1. ZŠ Milevsko
V pondělí 10. 12. se učitelé 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko seznámili s novou učební
pomůckou tabletem iPad firmy Apple. Škola
zakoupila celkem 24 kusů tabletů za peníze
z projektu EU peníze školám.

FESTIVAL NA KOPCI

Zápisy do 1. tříd
v Milevsku

Vystoupí: Mysky, Escape 2 The Jungle, Bags, Covers For Lovers, Ticho de
pre Cupé Band, EFK, NRG Crew, Oběžná dráha, TM Gymnastics, školní
sbor SOŠ a SOU Milevsko a další

v pátek 18. ledna 2013
od 14 do 17 hodin

SOŠ a SOU Milevsko pořádá 31. ledna v DK Milevsko

Začátek v 16.00, vstupné 50,- Kč, více na www.issou-milevsko.cz.

str. 

se uskuteční

a v sobotu 19. ledna 2013
od 9 do 11 hodin.
www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 1/2013

Kultura a sport v Milevsku a okolí – leden 2013
KINO BIOS „eM“

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)

Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
kino@dkmilevsko.cz
čtvrtek 10., pátek 11. 		

Argo

20.00

USA - Tajná operace na záchranu šesti Američanů.
čtvrtek 17., pátek 18. 		

Stockholm East

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

O myšce a medvědovi

20.00

95 min.

17.30

80 min.

Francie - Známá francouzská pohádka Ernest a Celestina v kreslené podobě.
vstupné: 90,- Kč
sobota 19., neděle 20. 		

Bídníci

20.00		

152 min.

Anglie - Slavný muzikál. V hlavních rolích: Hugh Jackman, Russel Crowe,
Anne Hathaway…
vstupné: 100,- Kč
pátek 25., sobota 26., neděle 27.

20.00		

Carmen 				

126 min.

3D

ČR - Muzikálová Carmen je hvězdou cestovního cirkusu, a tuto hvězdu
výtečně hraje a zpívá Lucie Bílá. Dále hrají Václav Bárta, Pavla Břínková, Jiří
vstupné: 155,- Kč
Korn a další.
pondělí 28. 			

Lincoln

14.00 – 22.00

loutkový sál

sobota 12. 1. 		

08.00 – 14.00

loutkový sál

sobota 12. 1. 		

20.00

prostory DK

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

vstupné: 90,- Kč

Švédsko - Dojemný a podmanivý příběh dvou lidí, které spojila tragédie.
A přesto se vydávají na nebezpečnou cestu vášně a lží.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 90,- Kč
pátek 18., sobota 19., neděle 20.

pátek 11. 1. 		

20.00

USA – Indie - V režii Stevena Spielberga ztvárňuje šestnáctého amerického
prezidenta Daniel Day-Lewis.
vstupné: 100,- Kč
Předpoklad na únor:
Čtyřlístek ve službách krále, Elysim, Nadějné vyhlídky, Babovřesky, Smrtonosná past, Nespoutaný Django, Hořící keř.

ZUŠ MILEVSKO

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

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
MYSLIVECKÝ PLES

Hraje: kapela Milenium. Pořádá: Myslivecké sdružení Bor Branice. Vstupenky je možné zakoupit v prodejně Les a zahrada – Husqvarna, tel. 382 521 825,
605 299 865 nebo přímo na místě v DK Milevsko v den konání plesu.
vstupné: velký sál 150,- Kč, malý sál 120,- Kč
pondělí 14. 1.		

14.00

BESÍDKA PRO SENIORY

klub důchodců ul. Gen. Svobody

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ.

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

úterý 15. 1. 		

Divadlo Tábor - zájezd č. 1

SVĚTÁCI - představení Divadelní společnosti Háta Praha. Adaptace legendární filmové muzikálové komedie o partě tří fasádníků pracujících v hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života, kde natrefí na
trojici „dobře vyškolených” lehkých dam. Představení začíná v 19.00 hod.,
odjezd od klubovny v 17.45 hod. (se zastávkou u spořitelny), konec představení v 21.00 hod.

www.milevsko-mesto.cz

18.00			

loutkový sál

TURISTICKÁ BESEDA – FRANCIE

Klub českých turistů. Vypráví a promítá Anna Navrátilová.
čtvrtek 17. 1.		

18.00

výuková učebna

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
– TAJEMSTVÍ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ

Povídání s Bohumilou Truhlářovou o tom, jak se se svým partnerem, s lidmi
v rodině i mimo ni dohodnout, jak rozumět jim i sobě – jak zvládat mezilidské vztahy, jak předcházet krizím a jak krize řešit. Dále se dozvíme, co je
automatická kresba a automatické psaní a jaký vliv mají minulé životy na to,
co žijeme nyní. Bohumila Truhlářová je autorkou pěti knih (Základní učebnice štěstí, Vesmírné zákony v praxi, Revoluce lásky na planetě Zemi, Karma
v denním životě a Léčení příčin nemoci).
vstupné: 40,- Kč
sobota 19. 1.		

20.00			

prostory DK

Hraje: Hogo Fogo Band, Johny Band Písek. Předprodej: Výbor ČRS Milevsko.
neděle 27. 1. 		

DĚTSKÝ KARNEVAL

14.00 – 17.00

prostory DK

Zábavné odpoledne v maskách plné soutěží pro malé i velké s diskotékou.
Hraje: DJ Kaspi.
vstupné: 25,- a 50,- Kč
úterý 29. 1. 		

středa 23. 1

velký sál

Pohádka v podání oblíbeného Divadélka Kos z Českých Budějovic o tom, jak
jde Janek do světa, ale nemůže se rozhodnout, zda má jít doleva či doprava.
A jak už samotný název napovídá, hlavnímu hrdinovy bude muset někdo
pomoci. Děti velmi rády napovídají, co mají pohádkové postavy udělat.
Proto jsme připravili pohádku, kde mohou diváci sami rozhodovat, co se
má stát a jak se bude děj pohádky dál vyvíjet. Na začátku pohádky nemůže
nikdo, ani my, tušit, co nás v pohádce čeká a jak to celé dopadne. Tak je každé představení zcela jedinečné.
vstupné: 50,- Kč

RYBÁŘSKÝ PLES

středa 23. 1.		

16.00			

Pohádka – JAK SE JANEK NEUMĚL ROZHODNOUT

18.00		

TURISTICKÁ BESEDA
– CESTA VÝCHODNÍM TURECKEM

loutkový sál

Klub českých turistů. Vypráví a promítá Ing. Jiří Kolda.
čtvrtek 31. 1.		

17.30

KURZ – VÝROBA GELOVÝCH SVÍČEK

výuková učebna

V ceně materiál na 1 svíčku. Přihlášky na tel.: 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko do 29. ledna! Lektorka: Laďka Bečková. vstupné: 120,- Kč

str. 
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – leden 2013
GALERIE M

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

14.00 – 22.00

JETĚTICE

VOLBa PREZIDENTA REPUBLIKY

úterý 15. 1. 		

čtvrtek 17. 1.		

vstupné: 100,- Kč

loutkový sál DK

Vypráví a promítá Anna Navrátilová.
sobota 19. 1.

17.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
pátek 18. 1.

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ

24. ročník tradiční výstavy. Výstava potrvá do 22. února.

18.00		

FRANCIE – TURISTICKÁ BESEDA

19.30

HUDEBNÍ SKLEPY – FAITAFAIT

vede: Zuzka Sekalová

Odjezd v 7.40 hod. z nádraží ČD.

08.00 – 14.00

středa 16. 1.

www.kctmilevsko.pisecko.info

neděle 13. 1.

VOLBa PREZIDENTA REPUBLIKY

sobota 12. 1. 		

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

vstupné: 10,- Kč

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

PADAŘOV

vede: Zuzka Sekalová

Odjezd v 8.17 hod. z nádraží ČD.
úterý 22. 1.		

18.00		

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODBORU

Program doplní obrázky z Francie paní Navrátilová.
sobota 26. 1.

VLASTEC

vede: Zuzka Sekalová

Odjezd v 7.40 hod. z nádraží ČD.		

Zimní stadion:

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

úterý 29. 1.		

Sportovní hala:

Vypráví a promítá Ing. Jiří Kolda.

ZUMBA - dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz
Fotbalové turnaje
12. 1. 			
09.00
fotbalový turnaj - FC ZVVZ
19. 1., 20. 1., 26. 1., 27. 1.
08.00
fotbalový turnaj - FC ZVVZ

loutkový sál DK

18.00 		

loutkový sál DK

CESTA VÝCHODNÍM TURECKEM
– TURISTICKÁ BESEDA

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

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

Sauna:

st: 16.00 – 21.00 (muži), čt: 15.00 – 21.00 (ženy), pá: 15.00 – 21.00 (muži)

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

středa 16. 1. 		

Pravidelné cvičení (každou středu), určeno pro děti od 3. do 11. měsíce, pod
vedením dětské zdrav. sestry, přijímáme přihlášky.
pondělí 21. 1.		

neděle 13. 1.		

16.00

Latinská škola

7. KONCERT NA ZÁVĚR VÁNOC – LINHA SINGERS

Vánoční muzika. Vstupné předprodej 150,- Kč (Infocentrum Milevsko, Klášter Milevsko tel. 382 521 458), na místě 200,- Kč.

OS DIACEL

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

pátek 11. 1. 				

8. ples Diacelu Písek

Hotel Bílá růže

Pro širokou veřejnost.

neděle 20. – neděle 27. 1.

Zimní ozdravně edukační dia tábor Bedřichov 2013

Pro děti s diabetem a celiakií z celé ČR.

Lednové lyžování na Monínci

Dle sněhových podmínek, pro členy OS Diacel Písek.

str. 

13.00

CVIČENÍ PRO KOJENCE S RODIČI

09.00 – 10.00 a 15.00 – 16.00

ZÁPIS DO MINIŠKOLKY MILÍSEK

Zápis na II. pololetí školního roku, pro děti již od 1,5 roku.
středa 23. 1. 		

09.00

ZAHÁJENÍ vzdělávacího SEMINÁŘE
pro rodiče

V rámci projektu Genderová politika, osobní koučink - na podporu pracovního uplatnění, délka semináře - rozloženo do 5ti dnů, úhrada cestovních
nákladů, celodenní strava zajištěna (2x svačina, oběd), bezplatné hlídání dětí
v miniškolce, cena: bezplatně, přihlašujte se již nyní.
středa 23. 1. 		

17.00

ZADÁNO PRO TĚHULKY

Seznámení s novinkami pro rok 2013, seznámení s lektory a cvičiteli, vaše dotazy, gravidjóga, cvičení pro těhulky, cvičení po porodu, připravované přednášky.
pátek 28. 1. 		

10.00 – 11.30

ZÁPIS – CVIČENÍ s padákem RODIČE + DĚTI

Kategorie děti: od 12. do 18. měsíců, od 19. měsíce a více. Pravidelné společné cvičení, pro celkový rozvoj dítěte.

www.milevsko-mesto.cz
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Milevské maškary vyjedou za hranice
Centrum mladé rodiny Milísek, o. s. – zahájilo realizaci projektu:

Genderová politika – už víme jak na to!

CZ.1.04/3.4.04/88.00083 – Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem OP LZZ a rozpočtem ČR
Termín realizace: 1. 11. 2012 – 31. 10. 2014
Místo realizace: Milevsko
Projekt je zaměřen na uskutečňování politiky přátelské rodině a genderově příznivé politiky v podnicích. Hlavním cílem projektu je vytvářet
potřebné informační spektrum zaměřené na stále existující nerovnost žen
a mužů, stále existující rys českého trhu a to v rámci osvětové, poradenské
a motivační akce v oblasti rovných příležitostí, neméně pak důležitý bod
projektu se zaměří na firemní rodinné audity.
Cílové skupiny:
• Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena
rodiny na trh práce (je počítáno se zapojením 40 osob)
• Zaměstnavatelé
• Zaměstnanci (realizátor počítá se zapojením 30 osob z řad CS)
Cílovým skupinám bude zajištěna přímá podpora ve formě cestovného,
stravného a hlídání dětí.
Aktivity projektu:
1. Semináře
• seminář pro zaměstnavatele Gender:
Hlavní myšlenka: rovné příležitosti na trhu práce, to není separátní téma
firemní kultury. Naopak, tato oblast je provázána s férovostí a dobrým
fungováním ve firmě obecně: s nastavením transparentních a spravedlivých procesů ve firmě se zdůrazněním na slaďování pracovního a rodinného života.
• seminář pro zaměstnance - Slaďování rodinného a pracovního života
Hlavní myšlenka: firma, která dodržuje rovné příležitosti žen a mužů
k vykonávání práce a kariérnímu postupu, umožňuje zaměstnancům
a zaměstnankyním sladit práci s rodinným životem.
• seminář pro rodiče na, nebo po MD – zahájen 23. ledna 2013
Hlavní myšlenka: rovné zacházení na trhu práce dává možnost pracovat
na odpovídající pozici, usilovat o kariérní postup, plně využít své kvalifikace a talentu a zhodnotit získané zkušenosti.
2. Poradna Gender – otevřena od 5. března 2013 (každé úterý a čtvrtek
14.00 – 16.00)
Smyslem a cílem poradny bude zpřístupnit veřejnosti bezplatně poradenství v oblasti genderové výchovy a genderově senzitivních témat, se
kterými se všichni setkáváme v každodenním životě. Tato poradna bude
poskytovat služby pro zaměstnavatele, zaměstnance, rodiče na rodičovské dovolené, konzultant zde bude nápomocen CS poradit, jak lépe skloubit pracovní a rodinný život, jaké možnosti v rámci genderové politiky
zaměstnavatel i zaměstnanec má. Veškerá témata bude konzultant konzultovat s expertem na rovné příležitosti.
3. Firemní audity
Pilotní ověření metodiky pro zpracování GA včetně plánu rovnosti, audity. Audit Rovné příležitosti bude vhodný pro všechny zaměstnavatele, bez
ohledu na to, jak daleko jsou v podpoře rovných příležitostí a jeho cílem
není kontrola, jako je tomu třeba u finančního auditu.
4. Šíření výstupů projektu
Realizátor projektu bude zajišťovat v průběhu celé realizace projektu supervize, odborné konzultace, sledování výstupů z jednotlivých částí projektu z hlediska rovnosti pohlaví, dotazníkové šetření mezi cílovou
skupinou na zjištění potřeb k zajištění genderové politiky.
Evaluace a monitoring
Monitoring je jeden z hlavních principů spojených s využíváním prostředků ze strukturálních fondů bude určen především pro sledování účinnosti
dopadů realizovaného projektu.
Kontakt:
Lenka Bečková, koordinátor projektu, tel.: 723 449 409,
e mail: centrummilisek@email.cz.

Historicky první vystoupení milevských masek v zahraničí se uskuteční
na konci února v partnerské obci Münchenbuchsee ve Švýcarsku. Návštěva naváže na loňské účinkování souboru Taktsurfer v našem maškarním
průvodu. Na oplátku odjede do Münchenbuchsee zhruba čtyřicet milevských masek. Letošní maškarní průvod v partnerské obci se koná
pod heslem Cesta kolem světa, a tak do něj naše
maškary dobře zapadnou. „Chceme do Švýcarska přivézt některé typické milevské masky, jako
je bába s nůší nebo dlouhán. Samozřejmě tam
musí být i Bakus. V jeho masce se však nedá
dlouho chodit, a tak v současné době řešíme
s partnerským maškarním spolkem, na čem se
poveze,“ prozradil předseda milevského Maškarního sdružení Karel Procházka. Ve výpravě by měly být i některé české postavy z pohádek nebo
filmů, které se proslavily i za našimi hranicemi, konkrétnější však zatím
organizátoři nechtějí být. „Nové masky, které připravujeme, se představí nejprve v Milevsku. Chceme proto, aby to pro návštěvníky milevského masopustního průvodu bylo překvapení,“ vysvětlil Procházka. Zatímco
Milevskem projdou masky 9. února, v Münchenbuchsee to bude až v neděli 24. února. Kromě hlavní akce, tedy průvodu, budou Milevské maškary
účinkovat i při dalších souvisejících akcích, jako jsou maškarní bály. Akce se
koná na pozvání švýcarské strany (Masopustního spolku Münchenbuchsee)
a podporuje ji i starostka Elsbeth Maring-Waltherová a místní samospráva. Kromě partnerské obce se Maškarní sdružení připravuje už tradičně na
účast v maškarních průvodech ve, Skalách, Milešově, Borovanech a Stádlci,
Jiří Kálal
odkud zase přijedou masky posílit průvod v Milevsku.

MILEVSKÉ MAŠKARY
2013
151. Milevské maškary
9. února 2013
- celodenní oslavy spojené s vepřovými
hody, jarmarkem a programem
na náměstí a v DK Milevsko.
Více informací
na www.milevskemaskary.cz.

Termíny maškarních průvodů v regionu:
26. 1. 2013 - Borovany		
02. 2. 2013 - Skály
09. 2. 2013 - Milevsko		
12. 2. 2013 - Milešov
16. 2. 2013 - Sepekov		
23. 2. 2013 - Stádlec
24. 2. 2013 - Münchenbuchsee (Švýcarsko)
Více na www.milevskemaskary.cz.
• Maškarní sdružení žádá zájemce - výběrčí,
kteří by vypomohli při organizaci masopustního průvodu. Kontakt: 608 638 757
• Otevírací doba půjčovny masek (Čs. Armády 782, Milevsko) je ve středu od 16 do 17
hodin a v sobotu od 10 do 11 hodin. Tel.
776 301 492

Výroba gelových svíček v DK Milevsko
I v novém roce přichystal Dům kultury Milevsko vámi oblíbené tvořivé kurzy. V lednu přivítáme rádi všechny, co by si chtěli přijít vyrobit gelovou svíčku.
Cena kurzu včetně spotřebovaného materiálu je 120,- Kč, lektorkou opět bude vám již známá Laďka Bečková. Novinkou je přihlašování na kurz předem, proto prosíme zájemce, aby svou účast potvrdili na telefonu 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz do úterý 29. ledna, předem děkujeme. Kurz
proběhne ve čtvrtek 31. ledna od 17.30 hodin ve výukové učebně v 1. patře DK Milevsko.
www.milevsko-mesto.cz
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Strom splněných přání – hodnocení
J

e to krásný pocit a každý, kdo ho zažil, mi
dá jistě za pravdu. Děláte něco zcela nového
a nevyzkoušeného a ono to zpočátku sice ztuha,
ale jde. A najednou se to rozjíždí jakoby samo
a už je vidět světlo na konci tunelu. Zjišťujete, že nejen
že to nejde zastavit, ale že by
vám to okolí ani nedovolilo,
protože už v tom nejedete sám
jen s hrstkou parťáků. Do zad
vás tlačí často bezejmenní příznivci, kteří tu původní bláznivou myšlenku vzali za svou a pomáhají. Nejen
nezištně, ale dokonce do toho vkládají i své
peníze a čas. Je to krásný pocit nebýt sám.
Poprvé jsem jeho nával zažil v den rozsvícení
vánočního stromu na náměstí. Z balkonu radnice jsem oznámil dole stojícím divákům zahájení akce Strom splněných přání. Poprosil jsem
občany Milevska o pomoc při získání dárků pro
potřebné děti a vyzval je, ať si přáníčka vyzvednou ze stromku v přízemí. Kdykoli v otvíracích
hodinách. A pak to přišlo. Sešel jsem dolů a tam
byla skupina mladých lidí, kteří se na mě vrhli
se slovy: „A víc těch přáníček nemáte? Na nás
už zbylo jen jedno!“ Vykoktal jsem něco o tom,
že se na něj mohou složit. Co jsem mohl říci
a co jsem cítil? Ještě odpoledne jsem tak trochu
počítal s tím, že polovinu dárků budu muset
koupit sám, když jsem si to vymyslel. A takhle
jste mě „Milevšťáci a Budějičáci“ podrazili. Moc
Vám za to děkuji.
Nebýt sám o Vánocích je zvláště důležité a všichni, kteří nám pomohli se Stromem splněných
přání, byli jistě alespoň chvíli v duchu i u jiného než u toho vlastního vánočního stromku.
U toho, pod kterým mimo jiných ležel i ten jím
pořízený dárek pro neznámé dítě. Možná, že
právě v ten okamžik si na něj, také neznámého
dospěláka, pomyslelo ono. Tahle nikdy nesdělená spojení křižovala letošním Štědrým večerem
naším krajem a tkala pojivo sounáležitosti, na
kterém musíme v budoucnosti stavět naši lepší společnost.

tení pomáhá je unikátní projekt, který podporuje rozvoj čtenářství a umožňuje dětem
a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti. Děti si ze seznamu knih vyberou tu, kterou četli a po zodpovězení otázek získají finanční odměnu, kterou darují na dobročinný projekt. Celkem

Člen sdružení CML Karel Procházka předává dárky pro děti Marii Barabášové, ředitelce Dětského
domova ve Zvíkovském podhradí.
úmysl a poctivost a poslali na konto Strom neuvěřitelných 20 200,- Kč. Za 3 819,- jsme nakoupili chybějící a společné dárky, 5 461,- jsme
poslali na účet Charitního domu ve Veselíčku
a 10.920,- Dětskému domovu Zvíkovské Podhradí. Podle podepsaných dohod mohou tyto
prostředky být použity pouze na nákup věcí pro
děti. Mohli jsme tak učinit i proto, že původně plánovaný počítač pro dětský domov jsme
získali od sponzorů zdarma. Na administraci
a provedení akce jsme z věnovaných peněz nic
nepoužili, veškeré provozní náklady jsme hradili ze svého. Podrobnosti najde každý na www.
cmlmilevsko.cz.
Myslet na jiné, a lze-li to, i jim přispět, to je
to krásné poselství Stromu splněných přání.

Špalové, Márové, Kolínové, Procházkovi, Brejchovi, Špalové, Musilovi, Troupovi, Hýžovům,
Kabátovým, Gürtnerové, Hejpetrové, Hečkovi, Doubkové, Kaštánkovi, Novákové, Kozelkovým, Matouškové, Hatákovi, Šťastnému, Supovi, Michálkovi, Hrychovi, Švábovi, Španvirtovi,
Pichovi, Vostřákovi, Hadáčkové, Kolaříkové,
Zlatohlávkové, Krpálkové, Kázeckému, Kolářové, Himlovi, Třískovi, Tomáškovi i společnostem Krajský úřad Jihočeského kraje, Temple store, kolektiv z Orlíku, město Milevsko,
o. s. O nás, Baves, Lavros, AWD, video Máchal,
Microcomp, Hiton, Česká pošta upřímně děkujeme za pomoc. Všechna čest Vám všem. A jestli jsem na někoho v tom návalu zapomněl,
odpusťte mi to.
Za organizátory J.K.

tak mladí čtenáři dostanou možnost darovat 10
milionů korun. Mezi podporované projekty patří i „Knížka pro prvňáčka“. Ten má za sebou již
4 úspěšné ročníky a za tu dobu se ho zúčastnilo
více než 50 000 prvňáčků a mezi nimi také prvňáčci z milevských škol. A tak vás, rodiče a uči-

telé, prosíme: zapojte vaše děti, motivujte je. Jen
s vaší podporou budeme moci náš projekt realizovat. Peníze budou třeba na vydání co největšího
množství výtisků knížky, aby mohlo být odměněno co nejvíce přihlášených dětí. Více informací na
www.ctenipomaha.cz.
H. Kolínová

Pošli to dál – víčka pro Michalku

řed několika lety se i naše Občanské sdružení
Diacel, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek zapojilo do sbírky plastových víček pro
dobré účely – pro handicapované děti. Kromě
rodin přímo se sdružení se přidaly i zdravotně
postižené děti (děti s cukrovkou a bezlepkovou

str. 10

Věřím, že si ho poneseme i do celého příštího
roku. Nelze poděkovat všem osobně, zvlášť když
řada dárců zůstala v anonymitě. Jim a jmenovitě paním a pánům: Budínové (která nám velice
pomohla ve shánění dárků v Č. Budějovicích),
Budínovým, Mrázovi, Pavlíkovi, Kortanovi,

Čtení pomáhá

Č

P

Původně „plán B“ – peněžní sbírka na pokrytí nákladů na dárky, které budeme muset případně dokoupit, nás také příjemně překvapila.
Víme všichni dobře, že vůči podobným sbírkám
panuje značná a mnohdy oprávněná nedůvěra.
Instituce a jednotlivci však uvěřili v náš dobrý

dietou) z celé ČR, protože samy nejlépe ví, jak je
důležitá jakákoli pomoc. Na dia tábory vozily pytle víček. Nastalo však období, že je nikdo nechtěl
a víčka se hromadila v jedné garáži, vyhodit je,
to bylo škoda, na to je vždycky času dost. Občas
se objevila nějaká zpráva v televizi, ale k domlu-

vě nikdy nedošlo. Velice jsme tedy uvítali článek
paní Bartákové v časopisu „Náš region“ a potěšila nás její pozitivní reakce. Díky obětavosti pana
ing. Milana Heriana, který si vzal na starost dopravu, putovalo pro Michalku přes 400 kg víček.
Zdenka Staňková, OS Diacel Písek
www.milevsko-mesto.cz
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Závěrečná valná hromada Svazku obcí Milevska

ávěrečná valná hromada Svazku obcí
Milevska zasedala 18. prosince ve Velké
u Milevska.
V pracovní části schválili členové svazku rozpočet SOM na rok 2013 a Místní program
obnovy venkova na období 2013 – 2014.
Samostatným bodem jednání bylo zhodnocení činnosti svazku v roce 2012. Předseda
SOM Pavel Souhrada uvedl, že svazek v roce
2012 úspěšně zrealizoval projekt „Zastav se
a odpočiň“, v rámci kterého bylo vytvořeno pět zastávkových míst pro pěší a cyklisty
v obcích Borovany, Křižanov, Okrouhlá, Steh-

N

lovice a Jetětice. Svazek mimo jiné v loňském roce podpořil
také konání kulturních akcí v obcích
Hrejkovice a Přeborov, vyhlásil soutěž
„Malovaný venkov“
pro žáky mateřských
a základních škol
Jihočeského
kraje
a uspořádal dvoudenní exkurzi na

Hana Kašparová

Mladší žáci HC MILEVSKO 2010 na turnaji čtvrtí

a silně obsazeném domácím turnaji
obsadili mladší žáci HC Milevsko 2010
čtvrté místo, když se před nimi umístnila pouze mužstva 1. HC Litoměřice, 2. HC Brno a 3.
HC Kladno. Na turnaj trenér Emil Švec nominoval hráče: Julii Pejšovou, Adama Nováka, Milana Petříka, Michala Řezáče, Dominika Trepku, Libora Fábera, Marka Jandu, Jana
Urbana, Annu Kotounovou, Patrika Boušku, Jakuba Skalického, Daniela Hrůzu, Tomáše Krále, Tadeáše Keřku, Martina Šedivého,
Jaroslava Luptáka, Davida Bardu. V průběhu

turnaje všechna mužstva odehrála tři zápasy, které rozhodly o konečném pořadí. Na
závěr turnaje pak v utkání o prvenství porazily Litoměřice Brno poměrem 5:3 a domácí
v boji o třetí místo podlehli soupeři z Kladna
3:6. Do střeleckých statistik se za HC Milevsko 2010 zapsali: Dominik Trepka 1/2, Michal
Řezáč 1/1, Milan Petřík 1/1, Jakub Skalický
1/0, Libor Fáber 1/0, Marek Janda 0/1. Nejlepším hráčem turnaje z HC Milevsko 2010 byl
vyhlášen Dominik Trepka.
Karel Kafka

Výstava fotoamatérů v březnu

S

příchodem jarních dnů přijdou opět fotoamatéři z Milevska a jeho okolí se svými pracemi. Členové Spolku pro rozvoj kultury v Milevsku vám dávají již podesáté možnost
zaujmout svými zajímavými záběry na barevných i černobílých fotografiích. Tak, jako tomu
bylo v loňském roce vám necháváme „volné oko
v širokém záběru“. Víme, že pak se na výstavě

J

Opavsko. Velkým přínosem pro region bylo
bezesporu zaměstnávání lidí se zdravotním
znevýhodněním ve spolupráci s Úřadem práce, kdy SOM zaměstnává v milevském regionu přibližně 25 osob, z toho 9 v Milevsku.
Důležitým bodem jednání bylo zvolení nového předsedy SOM, kterým se stala po panu
Pavlu Souhradovi Hana Kašparová, starostka
obce Hrejkovice.
Rozhovor s novou předsedkyní a s bývalým
předsedou přineseme v příštím čísle Milevského
zpravodaje.

setkáme s velmi pěknými a zajímavými pohledy do života lidí, zvířat, hmyzu, přírody a další. Zájemci mohou svoje práce odevzdat (zaslat)
do pondělí 11. února 2013 v Městské knihovně
v Milevsku, kde se v březnu výstava uskuteční.
Doporučujeme max. 6 foto o velikosti min. 15 x
21 a max. 20 x 30 cm v lesku na originálním fotopapíru, s uvedením jména a kontaktu, s názvem

snímku. Foto bude po výstavě – během měsíce dubna – k odebrání v knihovně nebo u Foto
Panec (vchod do Galerie M) v Milevsku.
Vernisáž se uskuteční v pondělí 4. března od 17
hodin ve výstavní síni městské knihovny. Výstava potrvá do pátku 29. března 2013.
Josef Luxemburg,
člen Spolku pro rozvoj kultury v Milevsku

Celonárodní výtvarná soutěž – úspěch Diacelu
12. 2012 proběhlo v Písecké bráně v Praze slavnostní vyhlášení. Děti z Diacelu získaly 1. místo
v kategorii mladší – Aneta Rybářová, Počátky, 1.
místo v kategorii starší Klára Kučerová, Kamenice nad Lipou a 2. místo Šárka Kolářová, České
Budějovice. Ve speciální kategorii „Sourozenci“
1,místo Kateřina Stehlíková, Milevsko. Je to velký úspěch, moc gratulujeme.
Zdenka Staňková

ako každý rok malovaly děti - diabetici i ostatní účastníci dia tábora obrázky do výtvarné
soutěže. Tu vyhlašuje společnost Novo Nordisk, letošní téma bylo „Můj život s cukrovkou“.
Není ale důležitý pouze obrázek, ale i povídání“ k danému tématu, které musí děti napsat. Při
čtení až mrazí, člověk si uvědomí, že to opravdu nemají lehké. Vybrané práce z místního kola
se posílají do celonárodní soutěže. V pátek 14.

Netolička zahraje nejen seniorům

D

ům kultury Milevsko a Sociální služby
Města Milevska ve spolupráci se Senior
klubem ZVVZ připravují na pátek 15. února
od 19 do 24 hodin Senior ples. K tanci a poslechu zahraje jihočeská dechová kapela Netolička,
www.milevsko-mesto.cz

kterou milevští posluchači měli možnost slyšet
také při červnovém Mezinárodním festivalu
dechových kapel v parku Bažantnice. V průběhu večera budou moci návštěvníci plesu zhlédnout i vystoupení malých tanečníků, kteří tan-

cují pod vedením Jaroslava Bolka. Vstupenky
na Senior ples jsou již v předprodeji v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. Vstupné je
160,- Kč, členové Senior klubu ZVVZ zaplatí po
předložení průkazky 80,- Kč.
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Diacel ve Sportcentru Písek

prosinci, když už není počasí na akce
venku, přichází na pořad bowlingový turnaj, který pro své členy uspořádalo Občanské
sdružení Diacel Písek. Letos se do bojů pustilo 28 hráčů z Písku, Čížové, Milevska, Sepekova a z Prahy všech věkových kategorií. Turnaj
byl na 4 kola, vyzkoušet si tedy mohli všichni
všechny dráhy. Bojovalo se v bezvadné atmosféře celé odpoledne, vyhrát mohl vždy pouze
jeden, ale zábava to byla určitě pro všechny.
KATEGORIE DĚTI - 1. místo: Kačka Stehlíková (451 bodů), 2. místo: Kuba Wimmer (447
bodů), 3. místo: Karel Šafránek (408 bodů).
KATEGORIE ŽENY - 1. místo: Kamila Pipková (425 bodů), 2. místo: Daniela Wimmerová (384 bodů), 3. místo: Hana Hátlová (313
bodů).

N

DRUŽSTVA:
1. místo: družstvo D - 2738 bodů (Jan Staněk,
Mirka Petrová, Mirek Pisinger, Daniela Wimmerová, Kačka Stehlíková, Kamila Pipková,
Kája).
2. místo: družstvo C- 2547 bodů (Karel Vlasák, Hana Hátlová, Adam Pisinger, Pavel Benda ml., Marcela Rezková, Kuba Wimmer, Jiřík
Petr).
3. místo: družstvo B – 2480 bodů (Radek Hátle, Kačka Kalinovská & Kryštof, Jan Hátle, Vláďa, Jana Stehlíková, Eliška Rezková, Martin
Pipek).
4. místo: družstvo A – 2260 bodů (Pavel Benda st., Zdenka Staňková, Zuzka Petrová, Jirka
Petr st., Hana Pisingerová, Lukáš Stehlík, Zbyněk Sommer).

Tajemství mezilidských vztahů

a čtvrtek 17. ledna přichystal Dům kultury Milevsko další z diskusně vzdělávacích večerů, tentokrát s názvem Tajemství
mezilidských vztahů. Zveme vás na povídání
s Bohumilou Truhlářovou, autorkou pěti knih
o vztazích, zdraví a životním poslání (Základní
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KATEGORIE MUŽI - 1. místo: Karel Vlasák
(595 bodů), 2. místo: Zbyněk Wimmer (536
bodů), 3. místo: Radek Hátle (507 bodů).

učebnice štěstí, Vesmírné zákony v praxi, Revoluce lásky na planetě Zemi, Karma v denním
životě a Léčení příčin nemocí). Dozvíte se, jak
se se svým partnerem, s lidmi v rodině i mimo
ni dohodnout, jak rozumět jim i sobě, jak zvládat mezilidské vztahy, jak předcházet krizím

a jak krize řešit, jak si najít pravého partnera, jak
vylepšovat stávající vztahy, ale také co je automatická kresba a automatick psaní a jaký vliv
mají minulé životy na to, co žijeme nyní. Přednáška se uskuteční ve výukové učebně v 1. patře
DK od 18 hodin. Vstupné je 40,- Kč.

www.milevsko-mesto.cz
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Fotoobjektivem …

Diacel každoročně pořádá nejen pro své členy, ale i pro přátele a širokou veřejnost zájezd,
kterého se zúčastnilo dohromady 60 zájemců. Letos byla cílem Praha. Dopoledne byla plánovaná velice zajímavá exkurze na Letišti Václava Havla, po skončení měli všichni čas prohlédnout si adventní výzdobu v Praze a načerpat vánoční atmosféru. Závěr patřil Národnímu
divadlu – baletní představení „Louskáček – vánoční příběh“.

Miroslava Kortanová dostala v dětském oddělení Městské knihovny v Milevsku odměnu za
pečlivě vedený čtenářský deníček.

V neděli 16. prosince 2012 se Milevský smíšený sbor spolu s Milevským dětským sborem
zúčastnil Adventního koncertu v Ratejně v obci Řepice u Strakonic.
Adéla Ctiborová - Nej čtenářka roku 2012
v oddělení pro děti MěK.

Milevskému publiku zazpíval Milevský smíšený sbor spolu s Milevským dětským sborem
v předvečer Štědrého dne 23. prosince v kostele
sv. Bartoloměje v Milevsku.
www.milevsko-mesto.cz

Jako každý rok tak se i v závěru loňského roku
konal Senior Silvestr, který pořádá DK Milevsko ve spolupráci se Sociálními službami Města
Milevska. Přítomným přišel vše nejlepší do nového roku popřát i starosta města Zdeněk Herout
společně s ředitelkou Sociálních služeb Města
Milevska Marií Jarošovou, ředitelem DK Milevsko Vítem Kratochvílem a zástupcem Kavárny
Harlekýn Jaroslavem Miškárem.

Žáci 6. tříd v městské knihovně při besedě na
téma Biblické příběhy.
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Fotoobjektivem …

Vzpomínáme na Vánoce, nejmilejší svátky v roce… Krásnou atmosféru Vánoc připomínají i obrázky Melanie Havlíkové (Vánoční stromeček)
a Adélky Bardové (Betlém) z Mateřské školy Klubíčko.

V milevské Galerii M se v průběhu prosince uskutečnila výstava s názvem Stehlík
a Stehlík.

V prosinci zasypal vánočně vyzdobené Milevsko sníh, bohužel ale do Štědrého dne nevydržel.
V úterý 4. 12. 2012 proběhla v Galerii M
veřejná prezentace projektového záměru
města s názvem Přírodně krajinářský areál s křížovou cestou. Tento záměr představil veřejnosti autor projektu architekt
Jakub Chvojka. Zúčastnění převážně záměr
vybudování krajinářského areálu chválili
a s autorem živě a dlouho diskutovali.

Novoroční ohňostroj se rozzářil nad nám.
E. Beneše jako tradičně na Nový rok po půlnoci. Oslavy začaly již během silvestrovské
noci Silvestrovskou show s diskotékou.
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V úterý 18. prosince se v Galerii M konal
křest knihy Pravěk na Milevsku. Na snímku je autor knihy Petr Menšík při autogramiádě.

Maškarní sdružení Milevsko a Dům kultury
Milevsko připravil také letos na Štědrý den
tradiční vánoční pastýřské troubení.
www.milevsko-mesto.cz
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OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE 2013

Festival odtajnil první jména a zahajuje předprodej vstupenek
J

ihočeský festival Open Air Musicfest Přeštěnice se uskuteční ve dnech 11. - 13. července 2013 opět na tradičním místě nedaleko
Milevska. Právě tam začala jeho třináctiletá
historie, během které se této akce zúčastnily stovky převážně rockových skupin z Čech
a zahraničí.
Příští léto se v Přeštěnici chystá nabitý line-up na
třech scénách, pokračování Open Dirt Jam nebo
další doprovodný program. Poprvé se na festivalu představí legenda českého rocku David Koller, účast přislíbili také Krucipüsk, Škwor nebo
Blue Effect. Pochopitelně pořadatelé vyjednávají
s dalšími zajímavými jmény a to nejen z Čech, ale
také ze zahraničí.
„Rádi bychom navázali na úspěšné předcházející
ročníky. Chceme vylepšit zázemí festivalu a také
rozšířit doprovodný program“, podotkl za pořadatele produkční Josef Kašpar.

www.milevsko-mesto.cz

Na dalších scénách dostanou prostor nové
kapely a vítězné skupiny ze soutěží Expedice
Přeštěnice a Muzikus, které se rozběhnou po
Novém roce.

V průběhu měsíce ledna budou v Turistickém
informačním centrum města Milevsko (tel.
383 809 101), v Domě kultury Milevsko (tel.
383 809 200) a v předprodejních sítích k dispozici vstupenky v limitované sérii za akční cenu
450,- Kč.
Více informací:
www.prestenice.cz
www.facebook.com/prestenice
Kontakty:
Bc. Vít Kratochvíl, Milevský kraj o. p. s.
Tel. 383 809 200, 776 33 88 55
www.milevskymkrajem.cz
kratochvil@dkmilevsko.cz
Mgr. Josef Kašpar, JK Art Production
Tel. 603 913 307
www.jkartproduction.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 20. ledna
2013 na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na Dětský karneval, který se uskuteční v Domě kultury Milevsko v neděli 27. ledna od 14 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své
celé jméno a adresu.

Hudební sklepy 2012/13
Milevsko, Galerie M
10. ročník – jarní část

Milevsko • nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082 • www.dkmilevsko.cz

16. 01. 2013

„FAITAFAIT“

Antonín Fajt... klávesové nástroje, piano, Pavel Fajt... bicí nástroje,
elektronika, Vít Kraus j. h... videoprojekce
Společný koncert Pavla a Antonína Fajta. Bubnové, elektronické a zvukové
plochy tvoří podklad pro harmonickou a melodickou nadstavbu klávesových nástrojů, basových groovu a koncertního piana.
Vít Kraus… hudební kompozice doplňuje o živou vizuální složku.

22. 02. 2013

Jiří Dědeček a Hosté - 60 let na světě, z toho 40 na pódiu!!!

Jiří Dědeček… kytary, zpěv, autorské čtení v rámci oslav svých narozenin.
Jan Burian… klavír, zpěv. Dlouholetý spoluhráč přijede
s hudební gratulací a dojde jistě i na společné hraní.
Překvapení… mezi gratulanty budou i další hudebníci.
Správná odpověď z minulého čísla:
budova Lékárny Aspasia
Výherci: Marta Mašková, Josef Husa a Helena Máchová,
všichni z Milevska

AEROBIC V DK MILEVSKO
Každé úterý od 19 do 20 hodin v tanečním sále
Vstupné: 50,- Kč

15. 03. 2013

Václav Koubek Trio

Václav Koubek… harmonika, zpěv, autorské čtení
Jan Ponocný… kytary, krabičky, zpěv
Jaroslav Jeřábek… saxofon
Zakladatel Hudebních sklepů nemůže na jubilejních Hudebních sklepech
chybět. Přijede po delší době, tentokrát konečně i s Jardou Jeřábkem.

05. 04. 2013

Jan Sahara Hedl… kytary, zpěv

Zakládající člen skupiny Precedens, skladatel a textař. Vydal 3 samostatné
desky, skládá pro film, muzikály i kolegy, např. pro Luboše Pospíšila. Právě
brázdí pódia s bývalými zpěváky kapely Precedens - s Bárou Basikovou
(napsal pro ni např. obehraný hit Souměrná) a Petrem Kolářem
v rámci oslav 30 let kapely.

26. 04. 2013

Víno a Film

Marek Irgl… provází pořadem, BAČA… cimbálová kapela z Valašského
Meziříčí navozuje atmosféru. Degustace vybraných moravských vín, doplněná výkladem a filmovými ukázkami s tématikou vína ze světové a české
kinematografe - Bokovka, Dobrý ročník, Borat, Víno roku, Francouzský
polibek, Bobule, Bouřlivé víno...

Radi přivítáme nové zájemce.

Začátky v 19.30 hod. Změna programu vyhrazena.
Kavárenské uspořádání s obsluhou 19.00 – 23.00
Předprodej DK Milevsko, tel.: 383 809 200

Máte zájem dostávat Milevský zpravodaj
v elektronické podobě?

VETO CZ, s. r. o. koncesionář PEUGEOT v Písku · KOMERC Vzduchotechnika Milevsko · POLATA – průmyslová výroba a montáž Milevsko ·
PARK+ Milevsko · HZT Technik s. r. o. Kostelec n/Vltavou · BOMA Milevsko s. r. o. · Veterinární ambulance Kotrba Milevsko · BONAS s. r. o.
Milevsko, Vinotéka KD Haus s. r. o.
Ministerstvo kultury České republiky

Hudební sklepy se konají díky laskavému přispění těchto firem:

Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz
a my vám jej každý další měsíc zašleme.

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska: vydává Dům kultury Milevsko IČO 48257460. • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@dkmilevsko.cz • Redakční rada: M. Třeštík, F. Troják, V. Kratochvíl • Registrováno Ministerstvem kultury České republiky, odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba a tisk: RAIN tiskárna s.r.o., Jindřichův Hradec
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