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Veřejné zasedání 

zastupitelstva města
Veřejné zasedání zastupitelstva města 
se koná ve středu 6. února od 17 hodin 

ve velkém sále domu kultury.

V Milevsku se v pátek 18. a v sobotu 19. ledna konaly zápisy do prvních tříd. Více informací na straně 7.

Vážení čtenáři Milevského zpravodaje,
právě držíte v ruce únorové vydání zpravodaje
se zcela novou grafickou podobou. Rada města
Milevska se rozhodla po třech letech vyhlásit
výběrové řízení na dodavatele tisku měsíčníku
Milevský zpravodaj ve snaze nabídnout obča-
nům města plnobarevný zpravodaj za předpo-
kladu zachování nebo nejlépe ještě snížení ceny
tisku. Pro ilustraci uvádím vývoj cen tisku včetně
sazby a zpracování kompletní grafické podoby
– do lednového vydání roku 2010 se tisk měsíč-
níku realizoval v  milevské tiskárně LK tisk
v. o. s. za cenu 28 220 Kč bez DPH/měsíc. V lednu
2010 se stal vydavatelem měsíčníku nově Dům
kultury Milevsko, kterému nejnižší cenu tisku
nabídla tiskárna Rain tiskárna s. r. o. z Jindři-
chova Hradce, a to o 27 % nižší při zachování
dvoubarevné varianty tisku – tuto změnu schvá-
lila rada města. V souvislosti se všeobecnou
cenovou stagnací na trhu polygrafie se Rada
města Milevska rozhodla v loňském roce opě-
tovně vyhlásit výběrové řízení na nového doda-
vatele tisku měsíčníku. Dvoukolové výběrové
řízení, ukončené elektronickou aukcí, zajistilo
snížení ceny dokonce o 34% oproti stavu před
lednem 2010, navíc je tisk realizován poprvé
plnobarevně. 

Dodavatelem tisku se nově od únorového vydá-
ní 2013 stala firma SAMAB BRNO GROUP,
a. s. Pro roznos zpravodaje bude nově využíváno
služeb distribuční společnosti, která vyzvedne
v brněnské tiskárně hotové výtisky a doručí je
do poštovních schránek jednotlivých domác-
ností za cenu ještě nižší, než při doposud
používaném modelu.
Pro úplnost několik informací o zpravodaji: vydá-
vání Milevského zpravodaje pro město Milevsko
zajišťuje Dům kultury Milevsko, kde také sídlí
redakce měsíčníku. Obsahovou náplň jednotli-
vých vydání koordinuje redakční rada Milevského
zpravodaje ve složení: V. Kratochvíl, F. Troják
a M. Třeštík, která pravidelně zasedá dvakrát
měsíčně. Náklad Milevského zpravodaje je 4150
výtisků, do domácností se jich distribuuje 4053
výtisku, zbývajících cca 100 ks je k dispozici pro
návštěvníky města v infocentru. Uzávěrky jed-
notlivých vydání jsou osm pracovních dnů před
koncem daného měsíce a jsou uveřejněny na
www.dkmilevsko.cz. Milevský zpravodaj je distri-
buován zdarma do poštovních schránek všech
domácností v Milevsku vždy nejpozději do třetího
pracovního dne v měsíci. Zájemci o zasílání elekt-
ronické verze zpravodaje na svůj email, mohou
o tuto službu také zdarma požádat na emailu

zpravodaj@dkmilevsko.cz – odeslán jim bude
již první pracovní den v měsíci.
Rád bych Milevskému zpravodaji do jeho nové
plnobarevné podoby popřál mnoho spokojených
čtenářů a zajímavých informací. Dále děkuji tis-
kárně Rain tiskárna s. r. o. za velmi dobrou dvou-
letou spolupráci.

Vít Kratochvíl,
člen redakční rady Milevského zpravodaje
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Rada města mimo jiné:
• zrušila výběrové řízení a vyhlásila opakované

výběrové řízení veřejné zakázky „Výběr pojis-
titele na pojištění majetku“, a to z důvodu,
že všichni uchazeči překročili limit ceny
1. mil. Kč

• rozhodla o zadání zakázky bez výběrového
řízení na návrh smlouvy o přepravě občanů
města nad 70 let věku na rok 2013 mezi měs-
tem Milevskem a ČSAD Autobusy České
Budějovice a. s., tedy místním přepravcem,
který tuto službu městu zajišťuje dlouhodobě 

• souhlasila s umístěním vodovodní a kanali-
zační přípojky do pozemku města Milevska
a schválila předložený návrh smlouvy budoucí
o zřízení věcného břemene pro kanalizační
a vodovodní přípojku v ulici Jarlochova

• souhlasila s doplněním Dopravní komise
a jmenovala nové členy (Jiří Herout, Jan Pile-
ček, František Zítek, Lukáš Kamenský, Václav
Barda) a nového předsedu (Ing. Lubomír Šrá-
mek)

• rada města vzala na vědomí studii zpraco-
vanou architektkou města Milevska Ing. arch.
Simonou Švecovou na řešení části náměstí
E. Beneše v souvislosti s rekonstrukcí sítí
a komunikací ve Švermově ulici a uložila
dopracování ve smyslu připomínek členů rady

• pověřila MÚ Milevsko uzavřít rámcovou dohodu
na služby mobilního operátora se společností
Telefónica Czech Republic a.s. na dobu šesti
měsíců. Jako součást úsporných opatření bude
provedeno výběrové řízení na poskytování slu-
žeb mobilního operátora, do jeho ukončení řeší
službu dohoda se současným operátorem za
podmínek výhodnějších než v roce 2012 

• doporučila Zastupitelstvu města Milevska
vyhlásit záměr na prodej části pozemkové
parcely č. 1637/2 o výměře cca 300 m2 v loka-
litě Cukava žadateli, který je vlastníkem sou-
sední pozemkové parcely, která s  jeho
pozemkem logicky souvisí. Výnos z prodeje
bude ve výši min. 45.000 Kč a bude novým
příjmem do rozpočtu města Milevska.

Ing. Andrea Rucká – vedoucí odboru
Řídí a koordinuje činnost odboru na úseku samo-
správy i státní správy ve všech zákonem svěře-
ných oblastech životního prostředí. Na úseku
samosprávy zajišťuje komunikaci odboru s radou
a zastupitelstvem města a plnění jimi zadaných
úkolů, rovněž spolupracuje na přípravě rozpočtu.
V oblasti státní správy se podílí na řešení kom-
plikovaných správních řízení, řešení ekologických
havárií a odstraňování ekologických zátěží. Podílí
se na přípravě opatření a řešení povodňových
situací, zastává funkci tajemníka povodňové
komise města.   

Ing. Marie Vratislavská – referentka odpadového
hospodářství, zástupce vedoucí odboru
V oblasti samosprávy zajišťuje všechny činnosti
spojené s odpadovým hospodářstvím, mj. dohled
nad chodem skládky a sběrného dvora v Jenišo-
vicích a Dukelské ulici. Zabezpečuje sběrná sta-
noviště  pro ukládání tříděných odpadů a svoz
shromážděných odpadů pro další zpracování.

Obstarává odstranění tzv. černých skládek na
území města, instalace a výměny odpadkových
košů, mobilní svozy odpadů. Připravuje pro pod-
nikatelské subjekty smlouvy o zapojení do sys-
tému města, na jejichž základě mohou firmy za
poplatek umisťovat tříděný odpad do tzv.  zvonů
určených pouze pro občany města. Úzce spolu-
pracuje se Službami Města Milevska, spol. s r.
o.  Vede průběžnou evidenci odpadů města, zpra-
covává statistické výkazy, roční hlášení o pro-
dukci odpadů města ad. 
V oblasti státní správy vydává souhlasy k naklá-
daní s  nebezpečnými odpady, vyjadřuje se
ke stavbám v rámci územního a stavebního řízení
z hlediska nakládání s odpady. Zpracovává za
obec s rozšířenou působností podaná roční hlá-
šení firem o produkci odpadů, kontroluje evi-
denční listy přepravy nebezpečných odpadů ad. 

Bc. Bohdana Šimáková – referentka ochrany
zemědělského půdního fondu (ZPF), zeměděl-
ství, ochrany zvířat proti týrání
Na úseku ochrany ZPF uděluje souhlas k odnětí
půdy ze ZPF, rozhoduje o odvodech za odnětí
půdy ze ZPF, o uložení změny kultury zeměděl-
ské půdy na pozemcích, uděluje souhlas ke změ-
ně louky nebo pastviny na ornou půdu, uděluje
souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních
nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich pou-
žití na pozemcích ve svém správním obvodu,
uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních
a podzemních vedení, pozemních komunikací
a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správ-
ní obvod obce s rozšířenou působností. 
Na úseku zemědělství vede evidenci zeměděl-
ských podnikatelů, registruje nové zemědělské
podnikatele, provádí změny v evidenci. Vydává

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA MILEVSKA
1. schůze Rady města Milevska dne 14. 1. 2013

výpis nebo potvrzení z evidence zemědělského
podnikatele. V neposlední řadě řeší přestupky
asprávní delikty anásledně ukládá sankce za pro-
vozování zemědělské výroby bez zaevidování.
Na úseku ochrany zvířat proti týrání řeší podané
podněty, rozhoduje o zvláštních opatřeních.
Pro odbor životního prostředí zajišťuje komple-
taci a vydávání souhrnných stanovisek k řízením
vedeným stavebním úřadem a orgánem územ-
ního plánování. 

Bc. Alice Kotrbová – referentka ochrany přírody
a krajiny, rostlinolékařské péče a rybářství
Na úseku ochrany přírody a krajiny rozhoduje
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
a ukládá náhradní výsadbu, vydává souhlas ke
zřizování a rušení veřejně přístupných účelových
komunikací, vydává závazná stanoviska k zása-
hům do významných krajinných prvků, ke stav-
bám a rekonstrukcím vodních děl, ke stavebním
a územně plánovacím řízením, k lesním hospo-
dářským plánům, k odlesňování či zalesňování
pozemků apod. Vydává rozhodnutí o vyhlášení
památného stromu, stanovuje jeho ochranná
pásma azajišťuje péči o všechny památné stromy
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
Vydává souhlasy k činnostem v ochranných pás-
mech památných stromů. Jako orgán ochrany pří-
rody vede místní šetření a zajišťuje důkazy pro
poskytování náhrad škod, způsobených vybraný-
mi zvláště chráněnými živočichy (vydrou říční).
Na úseku rostlinolékařské péče přijímá podezření
o výskytu karanténních škodlivých organismů,
plní povinnosti na úseku ochrany včel a projed-
nává přestupky a správní delikty týkající se šíření
plevelů a škodlivých organismů z neobdělávané
zemědělské a neudržované nezemědělské půdy.
Na úseku rybářství odvolává či ruší rybářskou
stráž a vede její evidenci, vydává a odebírá rybář-
ské lístky.

Ing. Hana Hadrbolcová – referentka ochrany
ovzduší, péče o městskou zeleň a dětská hřiště
V oblasti samosprávy zajišťuje péči o městskou
zeleň, trávníky, dřeviny, květinové záhony
a sezónní květinovou výzdobu města. Zadává
investiční akce v oblasti zeleně a spolupracuje
na jejich projektové přípravě a realizaci. Má na
starosti údržbu a opravy dětských hřišť a zajišťuje
jejich pravidelné kontroly oprávněnou osobou.
Obstarává deratizaci objektů v majetku města.
Vyřizuje stížnosti a podněty občanů města.
Na úseku státní správy vykonává činnosti dané
zákonem o ochraně ovzduší. Za všechny lze jme-
novat kontrolování dodržování přípustné tmavosti
kouře a přípustné míry obtěžování zápachem
astím spojené řešení přestupků či správních delik-
tů, vydávání závazných stanovisek k územnímu
astavebnímu řízení ak vydání kolaudačního sou-
hlasu u „tzv. malých zdrojů“ znečištění ovzduší. 

Ing. Tomáš Kakos – referent státní správy lesů
a myslivosti
Na úseku samosprávy kontroluje hospodaření
v lesích města Milevska, provádění těžby, zales-
ňování i zajištění lesních porostů. Zajišťuje pro-
dej dřevní hmoty.
Na úseku státní správy lesů rozhoduje v pochyb-
nostech, zda jde opozemky určené kplnění funkcí

Zleva: Ing. Tomáš Kakos, Ing. Hana Hadrbol-
cová, Ing. Andrea Rucká, Bc. Bohdana Šimá-
ková, Bc. Alice Kotrbová, Ing. Josef Kučera, Ing.
Marie Vratislavská. Chybí: Bc. Petr Soulek

PŘEDSTAVUJEME ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Odbor životního prostředí
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lesa, rozhoduje odělení lesních pozemků, při kte-
rém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, rozho-
duje o odnětí lesních pozemků k plnění funkcí
lesa, rozhoduje o udělení  nebo  odnětí  licence
pro  výkon  funkce  odborného lesního hospodáře,
ustanovuje  lesní stráž  s působností  ve svém
správním obvodu, případně ruší její ustanovení,
povoluje výjimky  ze zákonných lhůt  pro zalesnění
a zajištění  kultur,  a v neposlední řadě uplatňuje
stanoviska k řízením podle stavebního zákona.
Na úseku myslivosti vydává rozhodnutí o uznání
honitby, povoluje změny honiteb, provádí regi-
strace honebních společenstev a vede jejich rej-
střík, ustanovuje a odvolává myslivecké
hospodáře, ustanovuje mysliveckou stráž, roz-
hoduje o konání chovatelských přehlídek, vede
mysliveckou evidenci a statistiku, vydává lovecké
lístky ad.

Ing. Josef Kučera a Bc. Petr Soulek – referenti
vodního hospodářství (vodoprávní úřad)
Vykonávají činnosti podle vodního zákona
a zákona o vodovodech a kanalizacích, především
vydávají povolení ke stavbě vodních děl (studny,
čistírny odpadních vod, rybníky, kanalizační
a vodovodní řady aj.), povolení k  nakládání
s vodami (čerpání podzemních vod, vypouštění
odpadních vod aj.), povolení k chovu ryb atd.
Vydávají souhlasy ke stavbám nebo zařízením,
k nimž není třeba povolení podle vodního zákona
(např. ke kotvení plavidel na Orlické přehradě,
ke stavbám dálkových potrubí, k vrtům pro využi-
tí energetického potenciálu podzemních vod),
uplatňují stanoviska k řízením vedeným podle
stavebního zákona nebo podle zákona o ochraně
přírody a krajiny. Dále stanovují ochranná pásma
vodních zdrojů, uživatelům závadných látek

schvalují havarijní plány, schvalují manipulační
a provozní řády vodních nádrží a podílejí se na
protipovodňové ochraně města i celého správ-
ního obvodu, přičemž provádějí prohlídky vod-
ních toků a nádrží, v době zvýšených vodních
stavů monitorují problémové úseky toků, jsou
členy povodňové komise města i obce s rozšíře-
nou působností.
Bc. Petr Soulek vykonává zároveň činnosti
v oblasti samosprávy, zajišťuje opravy městských
studní a dalších vodních děl. Současně zpraco-
vává majetkovou a provozní evidenci vodovodů
a kanalizací.
Všichni referenti odboru mají kompetence pro-
vádět státní dozor související s výkonem státní
správy na svěřeném úseku, kontrolovat dodržo-
vání zákonných ustanovení, řešit přestupky či
správní delikty a následně ukládat pokuty. 

O D B O R  S O C I Á L N Í C H  V Ě C Í

Od 1. 1. 2013 dochází v souvislosti s novelou záko-
na č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, ke změnám v několika oblastech. Hlavním
cílem této novely je posílení práva dítěte vyrůstat
ve vlastní rodině, a pokud to není možné, je kla-
den důraz na nalezení vhodného náhradního
rodinného prostředí. Zmiňovaná novela přináší
změny v pěstounské péči, pěstouni mají nově
upravena práva a povinnosti při výkonu pěstoun-
ské péče:

Práva a povinnosti pěstouna při výkonu pěs-
tounské péče:
a) právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné

pomoci při zajištění osobní péče o svěřené
dítě; tato pomoc spočívá zejména v zajištění
krátkodobé péče 
1. po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba

v evidenci uznána dočasně práce neschop-
nou nebo při ošetřování osoby blízké,

2. při narození dítěte,
3. při vyřizování nezbytných osobních zále-

žitostí,
4. při úmrtí osoby blízké,

b) právo na poskytnutí pomoci se zajištěním
celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která
je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň
14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jest-
liže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let,

c) právo na zprostředkování psychologické,
terapeutické nebo jiné odborné pomoci ale-
spoň jednou za 6 měsíců,

d) právo na zprostředkování nebo zajištění bez-
platné možnosti zvyšovat si znalosti a doved-
nosti podle písmene f), 

e) právo na pomoc při plnění povinností podle
písmene h), včetně pomoci při zajištění místa
pro uskutečňování styku oprávněných osob
s dítětem a při zajištění asistence při tomto
styku,

f) povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti
v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24
hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích,

Změny v sociálně právní ochraně dětí – pěstounská péče
g) povinnost umožnit sledování naplňování

dohody o výkonu pěstounské péče a spolu-
pracovat se zaměstnancem pověřeným sle-
dovat vývoj dětí,

h) v souladu s individuálním plánem ochrany
dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlu-
bovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti
blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk
rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud
soud rozhodnutím nestanoví jinak. 

Změny jsou rovněž v oblasti dávek pěstounské
péče:
Okruh dávek pěstounské péče
Dávkami pěstounské péče jsou:
a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
b) odměna pěstouna,
c) příspěvek při převzetí dítěte,
d) příspěvek na zakoupení osobního motoro-

vého vozidla,
e) příspěvek při ukončení pěstounské péče.
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má
nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstoun-
ské péče. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nále-
žející podle věty první se vyplácí osobě pečující.
Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte se
zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle
však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-
li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího
státní sociální podporu, které trvale žije a spo-
lečně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou,
která byla do dosažení jeho zletilosti osobou
pečující.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za
kalendářní měsíc
a) 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
b) 5 550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
c) 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
d) 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče
Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské
péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosa-
žení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni
zániku nároku této osoby na příspěvek na úhra-
du potřeb dítěte. Výše jednorázového příspěvku
činí 25 000 Kč.
Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské
péče náleží jen jednou.

Odměna pěstouna 
Nárok na odměnu pěstouna má i osoba pečující,
jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo svěřeno
do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na
příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto,
že požívá důchod z důchodového pojištění,
jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený pří-
spěvek. 
Pokud jsou oba manželé osobou pečující, náleží
odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

Výše odměny pěstouna činí za kalendářní
měsíc, není-li dále stanoveno jinak,
a) 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
b) 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
c) 20 000 Kč, 
1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické
osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Do 6 let 4 650 5 550 5 900 6 400

6–12 let 5 650 6 800 7 250 7 850

12–18 let 6 450 7 800 8 300 8 700

18–26 let 6 750 8 100 8 600 9 000

Dítě ve věku Dítě ve stupni
závislosti I

(lehká závislost) Kč

Dítě ve stupni
závislosti II (středně
těžká závislost) Kč

Dítě ve stupni
závislosti III

(těžká závislost) Kč

Dítě ve stupni
závislosti IV

(úplná závislost) Kč
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2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou
závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stup-
ni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni
III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná
závislost).

Odměna pěstouna náleží prarodiči pouze v pří-
padech hodných zvláštního zřetele, zejména
s ohledem na sociální a majetkové poměry oso-
by pečující a její rodiny a s přihlédnutím ke zdra-

votnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí
o přiznání odměny pěstouna je krajská pobočka
Úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření pří-
slušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového
vozidla
Nárok na příspěvek na zakoupení osobního
motorového vozidla má osoba pečující, která

má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má
nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3
děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež
zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěs-
touna, pokud zakoupila osobní motorové vozid-
lo (dále jen „motorové vozidlo“) nebo zajistila
nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla
a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou čin-
nost.

Kateřina Zusková, DiS.

Zleva Anežka Pudilová a Alena Pecháčková

Poděkování

Město Milevsko tímto děkuje paní Aleně
Pecháčkové a paní Anežce Pudilové za dlou-
holeté působení v Komisi pro občanské zále-
žitosti. Členkami byly jmenovány již při jejím
vzniku v srpnu 2003 a své členství v ní ukon-
čily k 31. 12. 2012. Komise pro občanské zále-
žitosti zajišťuje blahopřání milevským
občanům, kteří se dožívají životního jubilea
80, 85, 90 a více let. Spolupráce v dané
komisi byla vždy bezchybná a spolehlivá.
Za to jim patří velký dík.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Město Milevsko má hned dva první občánky!
Stejný den narození – 1. 1. 2013 – mají ve svém
rodném listě napsáno hned dva občánci města
Milevska. Oba jsou to kluci, na snímku vlevo

Výsledky ankety
Na webových stránkách www.milevsko-mes-
to.cz probíhá anketní otázka: Letos poprvé
Milevští přivítali nový rok nejen ohňostro-
jem, ale i silvestrovskou show přímo na
náměstí. Má město v této započaté tradici
pokračovat? Na výběr jsou tři různé odpovědi
a my vám zde přinášíme její výsledky k 22. 1.
2013:

• Jsem pro (35) 

• Jsem proti (31) 

• Je mi to jedno (11) 

Celkem hlasovalo: 77

Lektor: Ing. Václav Dvořák –
FINVEST Příbram
s. r. o.

Termín: pátek 22. 2. 2013 od
9.00 hodin do 13.00
hodin

Místo konání: DŮM KULTURY MILEV-
SKO, Nádražní 846 –
klubovna 1. patro 

Uzávěrka přihlášek: úterý 19. 2. 2013, 12.00
hodin

Seminář je určen těm, kteří potřebují pomoci
s účetní závěrkou či uzavřením daňové evi-
dence. Lektor vysvětlí základní pravidla uzá-
věrky. Budou probrány nejčastější uzávěrkové
operace (např. tvorba opravných položek,

odpisy), přičemž bude vše vysvětleno na pří-
kladech. Seminář je určen i k diskusi nad kon-
krétními problémy účastníků semináře. Na
závěr lektor na základě požadavků přítom-
ných pomůže praktickou radou s problémy
při vyplňování tiskopisu daňového přiznání.
Více informací o aktivitách Jihočeské hospo-
dářské komory v  Milevsku a pořádaných
akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milev-
sko, Husovo nám. 391.
Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kan-
celáře Milevsko

Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz;
tel. 383  809  209; mobil: 608  572  260;
www.jhk.cz

Pozvánka na seminář
„ZÁVĚRKA 2012 + VYPLŇOVÁNÍ

DAP“

Lukáš Ondráček, který při narození vážil
3 900 g a měřil 52 cm a na snímku vpravo Matěj
Trávníček s mírami 49 cm a 3150 g.

80 let:
Marie Bláhová, Marie Podrázská

František Jaroš, František Třešnička
František Humpál

85 let
Jitka Strnadová

90 let:
Jan Dušek

V měsíci prosinci 2012
oslavili životní výročí

a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:
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Rozhovor se zástupci Svazku obcí Milevska
Na konci roku 2012 na závěrečné valné hromadě Svazku obcí Milevska došlo k volbě nového předsedy svazku. Po
dvouletém předsednictví Pavla Souhrady, byla do čela svazku zvolena starostka Hrejkovic Hana Kašparová. Každému
z nich jsme položili tři otázky:

Pavla Souhrady jsme se zeptali:
Jaká situace byla ve svazku, když jste ho pře-
bíral?

S odstupem času
hodnotím počátek
mého předsednictví
s úsměvem na rtech,
ale nebylo to tak jed-
noduché. Zásadní
problém byl s člen-
stvím města Milev-
ska ve svazku, věc,
která se velice dlouho
vlekla a zřejmě hro-
zilo vystoupení měs-

ta Milevska ze svazku.  V takovém případě další,
návazné kroky, třeba vyplývající z podmínek
poskytovatelů přijatých  dotací svazkem, zna-
menaly vrácení poskytnutých  finančních pro-
středků  včetně sankcí. Znamenaly by problémy
s dělením majetku a myslím, že by poté násle-
doval  zánik svazku. 
Bylo velice důležité spolu mluvit, hledat řešení,
způsoby, jak by to šlo a ne, jak by to nešlo. Našli
jsme způsob, jak by to šlo a to všichni. Vedení
města Milevska a milevští zastupitelé, vedení
svazku a členové svazku, kde skvěle spolupra-
covali ti zkušení starostové  a ti nově zvolení,
tehdy nezkušené starostky a starostové, kteří
dnes svou funkci zvládají bez problémů.
Jinak práce svazku běžela normálně, běžely dota-
ce, připravovaly a realizovaly se projekty, vnitřní
chod svazku fungoval normálně.
Vše, všechny ty neshody a problémy, byly pouze
z nekomunikace a nedostatku dobré vůle. Pro
mne z toho plyne poučení, že je třeba spolu mlu-
vit, hledat řešení, hledat i cesty, jak dál. Náš
milevský region je příliš malý, není bohatý, čas
neúprosně pádí a my si nemůžeme dovolit ten
luxus vyrábět problémy a hledat záminky pro

střety. Pokud  chceme, aby náš region prospe-
roval, musíme spolu mluvit, spolupracovat
a o náš krásný kraj pečovat, chránit si jej a při
každé příležitosti jej propagovat. Pouze tudy
vede cesta.

Jak byste zhodnotil činnost svazku během své-
ho předsednictví?
Během mého předsednictví se podařilo zreali-
zovat dost věcí. Prvním dobrým počinem bylo
přesunutí sídla svazku do Milevska a otevření
kanceláře na Husově náměstí. Město nabídlo
důstojné prostory pro činnost a kancelář
začala postupně nabízet zázemí a služby nejen
starostům svazku. Rozběhla se spolupráce s Úřa-
dem práce v Milevsku a výsledkem bylo vytvoření
podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním, kterých  svazek zaměst-
nává  přes třicet, a to v Milevsku a v obcích celého
regionu. Svazek organizoval ve spolupráci s Úřa-
dem práce i výkon veřejné služby v celém regio-
nu.  Realizovalo se mnoho projektů v celém
regionu, ale především mám dobrý pocit z toho,
že se nastartovala dobrá spolupráce v celém
regionu a všichni, včetně města Milevska, „táh-
nou  za jeden provaz“.

Co byste popřál svazku do dalších let?
Svazku přeji  dobré vedení, hodně dobrých nápadů,
úspěšnost v jejich realizaci  a především udržení
toho dobrého ducha spolupráce na všestranném
rozvoji našeho milevského regionu, zaslouží si to.

Otázky pro Hanu Kašparovou:
Jaké první kroky podniknete jako nová před-
sedkyně Svazku obcí Milevska?
Jako nová předsedkyně Svazku obcí Milevska se
seznamuji s novou funkcí a přebírám admini-
strativu po předešlém předsedovi panu Pavlu
Souhradovi.

Vidíte nějaké mož-
nosti v rozšíření čin-
nosti svazku, co
nového svazek
v následujících dvou
letech čeká?
Budu ráda, když se
mi podaří navázat na
dobrou práci přede-
šlých kolegů - staros-
tů. Tento svazek byl

založen v dubnu 1997 za účelem zlepšení sociál-
ního a ekonomického rozvoje naší oblasti, což
se mu daří realizovat. Určitě budeme pokračovat
ve spolupráci s Úřadem práce v Písku v programu
zaměstnávání osob se zdravotním znevýhod-
něním. V letošním roce bude dokončen projekt
„Zastav se a odpočiň“. V rámci tohoto projetku
budou dovybaveny odpočívadly tyto obce: Hrej-
kovice, Vlksice, Zhoř, Zbelítov, Osek a Jickovice.
Znovu jsme podali projekt „Kompostéry pro obce
SOM“, na úspěšnost tohoto projektu obce
netrpělivě čekají. Osvědčil se též projekt „Putující
kontejner“, v tomto projektu budeme také
pokračovat. K podpoře kulturních akcí slouží pro-
jekt „Živá kultura na území SOM“. Toto jsou jen
některé akce, které se daří v rámci Svazku obcí
realizovat.
Co byste popřála svazku do dalších let?
Svazku obcí Milevska bych popřála do dalších
let, aby se jeho činnost stále rozšiřovala. Mož-
nosti rozšíření vidím ve spolupráci s ostatními
svazky, Místními akčními skupinami a obecně
prospěšnými společnostmi. Příkladem této spo-
lupráce je založení nové turistické destinace
Toulava o. p. s. – SOM je zakládajícím členem.
Jedná se o spolupráci čtyř MAS (místních akčních
skupin) – MAS Krajina srdce, MAS Střední Povlta-
ví, MAS Lužnice a MAS Sedlčansko.

Děkujeme za rozhovor.

Pavel Souhrada

Infocentrum členem další
prodejní sítě vstupenek

Turistické informační centrum v Milevsku v lednu 2013 roz-
šířilo spolupráci na prodeji vstupenek pro různé kulturní,
sportovní či společenské akce v celé ČR o síť Ticketart.
Nyní tedy milevské „íčko“ nabízí zastoupení sítí Eventim,
Ticketstream a Ticketart. Vstupenky lze zakoupit v provozní
době infocentra a to každý pracovní den 8.00–12.00 a 13.00–
16.00, tel.: 383 809 101.

S příchodem jarních dnů přijdou opět
fotoamatéři z Milevska a jeho okolí se
svými pracemi. Členové Spolku pro roz-
voj kultury v Milevsku vám dávají již
podesáté možnost zaujmout svými
zajímavými záběry na barevných i čer-
nobílých fotografiích. Tak, jako tomu
bylo v loňském roce vám necháváme
„volné oko v širokém záběru“. Víme,
že pak se na výstavě setkáme s velmi
pěknými a zajímavými pohledy do živo-
ta 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. Doporu-

čujeme max. 6 foto o velikosti min.
15x21 a max. 20x30 cm v lesku na ori-
ginálním fotopapíru, s uvedením jmé-
na a kontaktu, s názvem snímku. Foto
bude po výstavě – během měsíce dub-
na – k odebrání v knihovně nebo u Foto
Panec (vchod do Galerie M) v Milevsku.

Vernisáž se uskuteční v pondělí 4. břez-
na od 17 hodin ve výstavní síni městské
knihovny. Výstava potrvá do pátku
29. března 2013.

Josef Luxemburg,
člen Spolku pro rozvoj kultury

v Milevsku

Výstava fotoamatérů

Hana Kašparová
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Mezinárodní veletrh turistických možností
v regionech REGIONTOUR se koná každoročně
ve druhé polovině ledna na brněnském výstavišti.
Jedná se o největší prezentaci průmyslu cestov-
ního ruchu s akcentem na regiony ve střední
Evropě. Město Milevsko se zde v letošním roce
prezentovalo společně se Svazkem obcí Milevska
v informačním stánku v rámci expozice Jihočes-
kého kraje. Byly zde představeny nové brožury
„Milevský klášter“ a „Milevské maškary“, které
vydala obecně prospěšná společnost Milevský
kraj v loňském roce. Dále zde byly poskytovány
informace o turistických možnostech v našem
regionu. Největší zájem návštěvníků byl právě
o informace o maškarách a klášteře.
Turistické atraktivity jižních Čech vjihočeské expo-
zici nabízely ve dnech 17.–20. 1. 2013 téměř dvě
desítky vystavovatelů – mimo Milevska také např.
Jihočeská centrála cestovního ruchu, Nadace Jiho-

české cyklostezky, ale také města Tábor, Boro-
vany, Strakonice a mnoho dalších. Už tradičně
jižní Čechy nabízejí na veletrzích cestovního ruchu
tzv. produktovou nabídku. Zní si vyberou milovníci
pěší turistiky, cykloturistiky, historických a tech-
nických památek, ale také gastroturisté, hipotu-
risté či vyznavači lázeňských pobytů aodpočinku.
„Na každou sezónu se snažíme připravit pro turis-
ty nějakou novinku. Letos jsme zvolili slogan „jižní
Čechy výstavní“. Samozřejmě, že nás inspirovaly
připravované výstavy – Andyho Warhola vAlšově
jihočeské galerii a Zemská výstava, do které se
jižní Čechy zapojily prostřednictvím dvou výstav-
ních měst – Českého Krumlova a Vyššího Brodu.
Výstavní je ale také jihočeská příroda, nabídka
tras pro cyklisty, jihočeské památky, atmosféra
regionu a zájem turistů o náš region, “ říká hejt-
man Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Vít Kratochvíl,
ředitel o. p. s. Milevský kraj

Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola 17. ledna.
slavnostně odstartoval krajskou prezentaci.

Celkový pohled na krajskou prezentaci.

Prezentační infostánek Milevska – Michaela
Samohýlová, referentka ORR MěÚ Milevsko.

Milevsko na veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Předškoláci z MŠ Klubíčko hráli pohádky
Divadelní představení si připravily pro své mladší kamarády děti
z předškolní třídy mateřské školy Klubíčko. Zahrály jim pohádky
Mrazík, Jak se vánočka dala pojistit proti připálení a Jak ořechová
skořápka plula na vánoční ostrov.

V pohádce Mrazík si mimo jiné zahráli Matyáš Hrych, Magda-
lenka Zelenková, Šimon Zvonař a Lukáš Hronek.

Druhé foto je z pohádky Jak ořechová skořápka plula na vánoční
ostrov. Zleva nahoře Michalka Vlasatá, Lucinka Staňková,
Adélka Bardová, Matýsek Kortan, Valentýnka Petříková, Domi-
nik Vlk, Michalka Krupková. Sedí Štěpánek Šimák a Natálka
Šťastná. Dole leží Lukáš Hronek.
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Na 1. Základní škole T. G. Masaryka se k zápisu
dostavilo celkem 61 dětí + 1 dítě se z důvodu
nemoci dostaví později. Celkem bude zapsáno
62 dětí, z toho 32 dívek a 30 chlapců. 
O odkladu uvažuje 10 rodičů, skutečný počet
odkladů bude záviset na rozhodnutí pedagogic-
ko-psychologické poradny a dětského lékaře.

Zápis  se opět nesl v duchu pohádek, tentokrát
byl ústředním tématem Krteček a jeho kamarádi.
Na cestě při plnění úkolů doprovázeli budoucí
prvňáčky žáci 1. stupně v kostýmech zvířátek.
Za splněné úkoly byly děti odměněny samolep-
kami a na konci cesty si vybraly papírovou školní
brašnu s překvapením. 

Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku
rozpečetěním pokladniček na radnici v pondělí
14. ledna 2013.  Do koledování se v průběhu 14-
ti dnů zapojilo velké množství dobrovolníků. Spo-
lu s některými zaměstnanci koledovalo téměř
třicet dospělých a více než padesát dětí. Např.
v Předbořicích řeholní sestřička Kateřina chodila
s dětmi z mateřské školky v době vycházky. Děti
zároveň koledovaly, bylo jich asi sedmnáct a moc
si to užívaly. V Kovářově chodily po koledě děti,
které ředitel ZŠ laskavě uvolnil z výuky nábožen-
ství, doprovázela je také již zmíněná sestřička.
V Sepekově chodily dvě skupinky dětí, vedoucího
skupiny jim obětavě dělal P. Mikuláš. P. Zdík
zapojil do koledování děti v Nadějkově a s pomocí
místních dospělých děti obešly i některé okolní
obce. Všichni dětští koledníci dostali na cestu
modrý baťůžek s pitíčkem a nějakými dobrotami.
P. Řehoř zprostředkoval pomoc při koledování
v Pechově Lhotě, kde pro charitu koledovala Jin-

dřiška Hrůnková se svými třemi syny. V Milevsku
již tradičně mnoho dní koledovali Pichovi, kteří
vytvořili se svými dětmi a jejich kamarády dvě
skupinky, jejich pokladničky vždy patří k nejplněj-
ším. Dětskou skupinku měla také Lenka Hrto-
ňová, z dospělých nám hodně pomáhaly místní
ženy, které koledovaly nově i v Božeticích – Jitka
Kotalíková, Dagmar Křížová a Lenka Himlová.
Novou obětavou posilou byla Marie Novotná,
která koledovala každý den (asi 8x), někdy i se
synem Ondřejem. Sociální pracovnice Jarka Šiková
a já jsme doplňovaly skupinky dle potřeby asi po
sedm dnů, pomáhala nám také Alena Vodňan-
ská, Jana Pšeničková a Zdeněk Urban. Ve Slab-
čicích a v  Písecké Smolči nám pomáhali
dobrovolníci – Jonatán Vilhelm s maminkou Zuz-
kou, Natálka Chajdrnová s maminkou Aničkou
a Věra Hajská. A to jsem v tom výčtu určitě na
někoho zapomněla. A teď to nejdůležitější. Cel-
ková částka letošní sbírky činí 89 764 Kč, minulý
rok to bylo 65 802 Kč. To je nárůst oproti loňské-
mu roku o 23 962 Kč, tj. o 36,4 %.  V roce 2011 se
vykoledovalo 51 426 Kč. Takže každým rokem
zaznamenáváme nárůst, což je velice pozitivní
zpráva. Celá akce je náročná, často vysilující fyzic-
ky i psychicky, ne vždy jsou reakce vlídné, ale těch
negativních je málo. Převažují reakce radostné
a ruce štědré. Zvláště na venkově lidé oceňují
obětavost koledníků a dětem přidají i něco na
zub. Tímto příspěvkem chci moc poděkovat všem,
kteří nám pomáhali s realizací Tříkrálové sbírky
a také všem, kteří do ní finančně přispěli. Všech
22 pokladniček bylo na MěÚ rozpečetěno a obnos
poslán na účet Charity České republiky. Odtud se
nám vrátí 65 %, prostředky budou použity na
nákup jednorázových hygienických pomůcek, na
provoz služebních aut, jejich opravy, pracovní
oděvy, na zkvalitnění pečovatelské služby, pro-
fesní růst zaměstnanců apod. Dalších deset pro-
cent jde na humanitární pomoc do zahraničí, 15

procent na projekty Diecézní charity v Č. Budě-
jovicích, pět procent na režii sbírky a posledních
pět procent na projekty pomoci organizované
sekretariátem Charity ČR. Celá Tříkrálová sbírka
je krásnou tečkou za obdobím Vánoc a je mož-
ností, jak vykonat dobrý skutek. Doprovodnou
akcí bylo 2. ledna požehnání koledníkům aposvě-
cení křídy, bude vybírána nejhezčí fotografie
z koledování a připravíme i následné setkání
koledníků s malým občerstvením, jako poděko-
vání za pomoc a obětavost.

A když mám prostor v Milevském zpravodaji
poděkovat všem, kteří zcela nezištně pomáhali,
dovolím si ještě srdečně vás všechny pozvat na
již 16. Charitní ples, který se letos koná na Hrom-
nice, tj. 2. února v DK v Milevsku. O hudbu a dob-
rou náladu se postará tentokrát skupina
Elizabeth v čele s Josefem Kašparem. Bohatá
tombola je již také samozřejmostí, ale pokud by
snad někdo chtěl do tomboly přispět, rádi při-
jmeme dar hmotný i finanční. 
Ještě jednou děkuji a za Farní charitu přeji všem
čtenářům pevné zdraví, hodně lásky a dobré přá-
tele.

Alena Růžičková, ředitelka FCHM

V Milevsku se konaly zápisy do 1. tříd

Tříkrálová sbírka v Milevsku letos předčila očekávání

Koledníci v Sepekově

Žehnání koledníkům před sv. Bartolomějem
v pondělí 2. ledna.

Na 2. ZŠ J. A. Komenského bylo zapsáno 55 dětí,
z toho rodiče 2–3 dětí budou žádat o odklad škol-
ní docházky. Děti doprovodily zápisem Červené
Karkulky.
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
ÚNOR 2013

pátek 1. až neděle 3. 17.30 87 min.
FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK
USA – Animovaná hororová komedie – mon-
strum se sešroubovaným krkem, ale jinak dobrý
a spolehlivý kamarád. vstupné: 100 Kč

pátek 1. až neděle 3. 20.00 98 min.
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
USA – Přijďte se podívat, jak to roztáčí Kate Win-
slet, Hugh Jackman, Naomi Watts, Uma Thur-
man, Gerard Butler a další.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

sobota 9., neděle 10. 20.00 128 min.
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Anglie – Nejnovější zpracování slavného románu
Charlese Dickense o osudech sirotka Pipa.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

pátek 15., sobota 16. 20.00 93 min.
MANIAK
USA – Mysteriozní krimi - horor označovaný jako
nejlepší thriller všech dob. Jack Rozparovač
21.století. V hlavní roli Elijah Wood.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

neděle 17., pondělí 18. 20.00 101 min.
VRAŽEDNÁ HRA
USA – Akční kriminálka je volným pokračováním
předchozích snímků „Jako Pavouk a Sběratel
polibků“.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč

čtvrtek 21., pátek 22. 20.00 138 min.
LET
USA – Manévr za hranicí lidského chápání
zachrání letadlo plné cestujících. Přesto se nesta-
ne hrdinou, ale psancem. Pilot Denzel Washing-
ton. vstupné: 100 Kč

neděle 23., pondělí 24. 20.00 141 min.
NESPOUTANÝ DJANGO

USA – Western – dra-
ma z  období před
vypuknutím Občan-
ské války. Film režisé-
ra Quentina Tarantina
má našlápnuto na
Oskara.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

Předpoklad na březen:
Babovřesky, Expediční kamera, Martin a Venuše,
Magický vládce Oz, Carie, Renoir, Jeníček
a Mařenka.

KINO BIOS „eM“KINO BIOS „eM“ Akce měsíce

MILEVSKÉ 
MAŠKARY 2013 

ANEB 
MILEVSKÉ MAŠKARY 
TANČÍ S FANTOMEM!

SOBOTA 9. ÚNORA
PROGRAM NA NÁM. E. BENEŠE

Od 9.00 hodin zahájení jarmarku,
od 9.30 zahájení programu na podiu.

PRŮVOD MILEVSKEM od DK Milevsko
Trasa průvodu: DK Milevsko – Nádražní ul. –
Tyršovo nám. – Havlíčkova ul. – Růžová ul. –

nám. E. Beneše – Riegrova ul. – Husovo
nám. – Riegrova ul. – nám. E. Beneše

DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ REJ
Velký sál DK od 15.30 hodin

Hraje: DJ Paul, vstupné: v masce zdarma, 
ostatní: 50 Kč

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
Velký sál DK od 19.00 hodin

Hraje: Fantom, vstupné: v masce zdarma,
 ostatní: 100 Kč

ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
www.dkmilevsko.cz

DŮM KULTURYDŮM KULTURY
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200

www.dkmilevsko.cz

pátek 1. 2. 09.00 výuková učebna
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI – SRDÍČKOVÉ
VYRÁBĚNÍ
Věříte, že se dá z papírového srdíčka vyrobit zví-
řátko? A dokonce ne jenom jedno! Zveme děti
i dospělé na dílničku, kde si takových zvířátek
vyrobíte hned několik. vstupné: 10 Kč

sobota 2. 2. 20.00 velký sál
CHARITA PLES
Hraje: kapela Elizabeth. Předprodej vstupenek:
Zlatnictví Mrzenovi. vstupné: 100 Kč

úterý 5. 2. 19.00 hudební sál
BŘIŠNÍ TANCE S NOVOU TVÁŘÍ
Zahájení výuky orientálních tanců pro začínající
tanečnice. Lektorka: Ludmila Jindrová (tel.:
603 536 966). První lekce zdarma!

středa 6. 2. 17.00 velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚS-
TA MILEVSKA

středa 6. 2. 18.00 loutkový sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

čtvrtek 7. 2. 18.00 loutkový sál
TOULKY ZA POZNÁNÍM
– MÉNĚ ZNÁMÉ ZAJÍMAVOSTI JIŽNÍCH ČECH
Přednáší: Josef Bílek. vstupné: 25 Kč

sobota 9. 2. 
MILEVSKÉ MAŠKARY
aneb Milevské maškary tančí s Fantomem!
Podrobnější informace na plakátech,
www.milevskemaskary.cz
a www.dkmilevsko.cz.

úterý 12. 2. 18.00 loutkový sál 
TURISTICKÁ BESEDA – APULIE – PODPATEK
ITALSKÉ BOTY
Klub českých turistů. Přednáší Mgr. Michal
Hrazdil.

středa 13. 2. 14.00–17.00 učebna 2
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

čtvrtek 14. 2. 17.30 výuková učebna
KURZ – ORIGINÁLNÍ DRÁTĚNÝ ŠPERK
Výroba drátěného šperku pod vedením man-
želů Pichových. Délka kurzu cca 2–2,5 hodiny.
Součástí kurzu bude seznámení s historií drá-
tování. vstupné: 180 Kč

pátek 15. 2. 18.00–24.00 velký sál 
SENIOR PLES 
Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města
Milevska ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ
pořádají Senior ples, na kterém tentokrát
zahraje k tanci a poslechu kapela Netolička.
Kapelu tvoří dvě baskřídlovky, dvě křídlovky,
dva doprovody, bastrumpeta, tuba a bicí. Muzi-
ku obohacují dva zpěváci. V průběhu večera
budou moci návštěvníci plesu zhlédnout
i vystoupení malých tanečníků, kteří tancují
pod vedením Jaroslava Bolka. Vstupenky je
možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK
Milevsko, tel. 383 809 200. vstupné: 160 Kč

členové Senior klubu ZVVZ: 80 Kč

sobota 16. 2. 20.00 prostory DK
SPORTOVNÍ PLES
Hraje: RM Band. vstupné: 150 Kč
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úterý 19. 2. 18.00 výuková učebna
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
– PRVNÍ POMOC VČERA A DNES
Na večeru se dozvíte informace o linkách tísňo-
vého volání, rozdíl v první pomoci dnes a v minu-
losti, dále informace o kontrole základních
životních funkcí, o resuscitaci a další.
Přednáší: Lukáš Nebes, zdravotník a lektor Čer-
veného kříže vstupné: 30 Kč

pondělí 21. 2. 09.00 výuková učebna
PŘEDNÁŠKA A BESEDA – PRÁVNÍ ZÁLEŽITOS-
TI SENIORŮ
Pořádá: Senior klub ZVVZ

sobota 23. 2. 20.00 velký sál
7. DIA PLES
K tanci a poslechu hraje skupina Gentleman.
Výtěžek z tohoto plesu bude použit na letní tábor
pro děti nemocné cukrovkou a celiakií. Předpro-
dej vstupenek v prodejně Hátle interiéry – sklo,
porcelán, kuchyňka – 1. patro. Více informací na
tel.: 608 223 098. vstupné: 100 Kč

neděle 24. 2. 15.00 velký sál
NEZBEDNÁ POHÁDKA
Hraje: Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku.
Pohádku napsal Milan Kurstein. Předlohou pro
scénář mu byly popletené pohádky autora pří-
běhů o kocourovi Mikešovi Josefa Lady. V pohád-
ce se ocitneme na zámku, na trhu, v loupežnické
jeskyni, ale i v pekle. Setkáme se s princeznou,
princem, čerty či loupežníky. Jen vodník chybí.
Všechno je ale jinak, než bychom očekávali.

vstupné: 50 Kč

úterý 26. 2. 18.00 loutkový sál
TURISTICKÁ BESEDA – TURECKO, ISTANBUL
Klub českých turistů. Přednášejí: manželé Jelín-
kovi.

středa 27. 2. 18.00 loutkový sál 
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
neděle 17. 3. 19.00 velký sál 
PETR SPÁLENÝ A APOLLO BAND
+ Miluška Voborníková

Petr Spálený se hudbě
věnuje profesionálně od
roku 1967, kdy přijal
nabídku Jiřího Štaidla na
angažmá v tehdejším
hudebním divadle Apollo.
Koncertoval a nahrával
s Apollobeatem, později
skupinou Apollo nepřetr-
žitě 20 let (1967–1987).
Existují však i nahrávky
s velkými orchestry.
V letech 1987 až 1992 sklá-

dá hudbu pro všechna představení Divadla Jiří-
ho Grossmanna, kde také vystupoval. Psal
hudbu do TV pořadů DJG „Zajíc v pytli“. Pro
divadlo E. F. Buriana složil hudbu k inscenaci
„Šatra“. Na konci roku 1995 se Petr Spálený
znovu vrátil na koncertní pódia s novou sku-
pinou Apollo a Miluškou Voborníkovou. Od roku
2001 koncertuje s kapelou Apollo Band. Reper-

toár není vymezen jediným stylem. Pohyboval
se od rocku a popu přes country music až
k experimentální tvorbě (Zvon šílencův, dvo-
jalbum Podoby).  Rezervace vstupenek probíhá
již nyní na www.milevskem.cz, platnost rezer-
vace 14 dní. Vstupenky je možné zakoupit
v kanceláři Domu kultury Milevsko.

vstupné: 250 Kč

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ 
24. ročník tradiční výstavy. 
Vystavují: Bártík Roman, Baštýrová Petra, Ber-
notová Marie, Hlavín Jan, Hlinomazová Věra,
Honzík Luděk, Jelínek Milan, Kalina Ladislav,
Klusáková Romana, Kortanová Iveta, Kotalík
Pavel, Kramperová Jana, Kroupa Aleš, Marešová
Jana, Márová Marie, Máša Pavel, Nožička Karel,
Nožička René, Pich Pavel, Pichová Věra, Roubal
Jaroslav, Sedláček Stanislav, Slavková Marie,
Stachová Zdeňka, Stehlík Vlastimil, Štember-
ková Pavlína, Štindlová Eva, Truhlář Richard,
Třeštík Martin, Vais Miloš.   vstupné: 10 Kč

pátek 22. 2. 19.30
HUDEBNÍ SKLEPY – JIŘÍ DĚDEČEK A HOSTÉ 

60 let na světě, z toho 40
na pódiu!
Koncert k 60. narozeni-
nám Jiřího Dědečka.
Jiří Dědeček – kytary, zpěv,

autorské čtení v rámci svých narozenin. 
Jan Burian – klavír a zpěv, dlouholetý spoluhráč
přijede s hudební gratulací a dojde jistě i na
společné hraní. Překvapení – mezi gratulanty
budou i další hudebníci.
Projekt „Hudební sklepy Milevsko
2012–2013“ je realizován za laskavé finanční
podpory SFK ČR.

ZIMNÍ STADION: 
Veřejné bruslení a hokejové zápasy dle rozpisu
na stránkách www.spos-milevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:
4. 2., 7. 2., 11. 2., 14. 2., 18. 2., 25. 2., 28. 2. 2013
20.00–21.00 ZUMBA  – aerobní  cvičení na taneč-
ní rytmy
10. 2. 10.00 Handball
16. 2. 07.30 Milevské noviny
17. 2. 10.00 Handball
21. 2. 07.00 Sokolská akademie 

17.00 Sokolská akademie
23.–24. 2. 07.30 TK ZVVZ turnaje

GALERIE MGALERIE M
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

www.dkmilevsko.cz

SPOS MILEVSKO, s. r. o.SPOS MILEVSKO, s. r. o.
J. A. Komenského 1034 • tel.: 382 521 269

www.spos-milevsko.cz

LETNÍ STADION:
Fotbalové zápasy
02. 2. 14.00 FC ZVVZ junioři – Petrovice
03. 2. 10.00 FC ZVVZ st. žáci – Písek
09. 2. 12.00 FC ZVVZ muži A – Příbram

14.00 FC ZVVZ junioři – Čimelice
16. 2. 14.00 FC ZVVZ junioři – Loko Č. Budě-

jovice
17. 2. 10.00 FC ZVVZ st., ml. žáci – Sepekov
23. 2. 12.00 FC ZVVZ junioři – Sepekov

14.00 FC ZVVZ muži A – Veselí n. L.
24. 2. 10.00 FC ZVVZ ml., st. dorost – Sedlčany

14.00 FC ZVVZ ml., st. žáci -  Sedlčany

SAUNA:
středa: 16.00–21.00 muži 
čtvrtek: 15.00–21.00 ženy
pátek: 15.00–21.00 muži

sobota 23. 2. 20.00
7. DIA PLES V DK MILEVSKO
Všechny zájemce srdečně zveme.

středa 20. 2. 14.00 klub důchodců,
ul. Gen. Svobody

BESÍDKA PRO SENIORY

pátek 15. 2.
SENIORSKÝ PLES 
Tradiční ples v  Domě kultury začíná od 18.00
hod., k tanci a poslechu hraje Netolička. Pro členy
Senior klubu ZVVZ cena 80 Kč.

sobota 16. 2.
JESUS CHRIST SUPERSTAR – HUDENÍ DIVADLO
KARLÍN
Světoznámý muzikál s proslulými hity z pera
legendárních tvůrců. Nejnovější a nejvýpravnější
zpracování v Čechách, v hlavní roli Kamil Stři-
havka. Odjezd od klubovny je v 12.00 hod. (se
zastávkou u spořitelny), protože představení
v divadle v Praze začíná už v 15.00 hod.

čtvrtek 21. 2.
PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI SENIORŮ  
Přednášku a besedu se soudcem píseckého
soudu Mgr. Janem Zelenkou pořádáme pro čle-
ny Senior klubu ZVVZ v Domě kultury od  9.00
hod.

OS DIACELOS DIACEL
Sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

www.diacel.cz • tel.: 605 888 980 

ZUŠ MILEVSKOZUŠ MILEVSKO
Libušina 1217 • tel.: 383 809 253

www.zus-milevsko.cz

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.
www.zvvz.cz/seniorklub
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sobota 9. 2.
IVV S MILEVSKÝMI MAŠKARAMI
Trasa 9–12 km. Start v 7.45–9.00 hod. v zahradě
Domu kultury, cíl do 13.00 v místě startu.
Organizačně zajišťuje: Vladimír Ondruška 

úterý 12. 2. 18.00 loutkový sál DK
APULIE – PODPATEK ITALSKÉ BOTY – TURIS-
TICKÁ BESEDA
Vypráví a promítá Mgr. Michal Hrazdil.                          

sobota 23. 2.
CO PAN KYTKA NEVĚDĚL I.
Pěší vycházka po dříve neznámém v okolí Milev-
ska, trasa 12 km s možností zkrácení či prodlou-
žení. Sraz u obchodu Centrum nám. E. Beneše
v 8.15 hod. Vede: Vladimír Ondruška 

úterý 26. 2. 18.00 loutkový sál DK
TURECKO – ISTANBUL – TURISTICKÁ BESEDA
Vypráví a promítají manželé Jelínkovi.

neděle 3. 2. 15.00 Latinská škola 
2. SWINGOVÉ A JAZZOVÉ ODPOLEDNE 
Účinkuje orchestr Tichá pohoda pod vedením
Josefa Křížka.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮKLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

www.milevskoklaster.cz

čtvrtek 7. 2. 16.00
ZÁPIS – HRAVÁ ANGLIČTINA
Pro děti od 3 do 7 let, výuka hravou formou. Lek-
tor Mgr. J. Hanzlíková.

čtvrtek 7. 2. 17.00
ZÁPIS – ZUMBA PRO DĚTI
Pro děti od 6 do 13 let, cvičitelka L. Dubská.

pondělí 4. a 11. 2. 16.00
ZÁPIS – BABYAEROBIK
Pro děti již od 3 do 7 let, cvičitelka I. Nováková.

středa 13. 2. 17.00
ZÁPIS PRO TĚHULKY:  CVIČENÍ NA VELKÝCH
MÍČÍCH, POPORODNÍ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Pravidelné cvičení pod vedením zdravotní sestry
J. Kosíkové.

Od února 2013 je možné se přihlašovat na:
LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2013
Zaručená zábava pro Vaše děti, prodloužili jsme
pobyt na 7 dní, otevřeli 4 termíny (turnusy)
MONÍNEC 2013, ČERVENÁ NAD VLTAVOU 2013

CVIČENÍ S PADÁKEM, MÍČEM RODIČE + DĚTI
Kategorie 12.–18. měsíc, 19. měsíc a více. 
CVIČENÍ S MÍČEM KOJENCI + RODIČE
Pro děti 3.–11. měsíc.

čtvrtek 21. 2. 18.00 sportovní hala
TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE 

SOKOL MILEVSKOSOKOL MILEVSKO
Tyršovo náměstí 616 • tel.: 382 521 799

www.sokol.milevsko.cz

neděle 3. 2. 15.00 Latinská škola 
SETKÁNÍ NAD BIBLÍ  V ROCE VÍRY 
Pokračování cyklu přednášek  P. Zdíka Jordánka
O.Praem. – téma proroci Ozeáš, Izaiáš.

neděle 24. 2. 15.00 Latinská škola
SVATOPOSTNÍ KONCERT MLADÝCH TALENTU
Kateřina Berkovcová a Petra Kalinová (klavírní
skladby).

úterý 5. 2. 17.00
ZÁPIS – VÝTVARNÝ ATELIÉR
Pro děti od 6 do 10 let – plastika, malba, kresba,
keramika. Lektor s certifikátem I. Nováková.

středa 6. 2. 16.00
ZÁPIS – STREET DANCE PRO DĚTI
Pro děti od 5 do 8 let, cvičitelka Petra Kojetíno-
vá.

středa 6. 2. 17.00
ZÁPIS – JÓGA, GRAVIDJÓGA, ITALŠTINA
Lektor s dlouholetou praxí: P. Kochová, italština
všechny kategorie.

čtvrtek 7. 2. 15.00
ZÁPIS – LOGOPEDICKÁ PORADNA
Pod vedením M. Vávrové (logopedický asistent),
pravidelný, individuální přístup.

CENTRUM MILÍSEKCENTRUM MILÍSEK
Sažinova 763 •  tel: 723 449 409

www.centrummilisek.cz

Měsíc únor bývá kaž-
doročně zpestřen oblí-
benou tělocvičnou
akademií. Ani únor
2013 nebude výjimkou.
Ve čtvrtek 21. února od
18 hodin se v milevské
sportovní hale před-

staví na tři stovky členů T. J. Sokol Milevsko,
kteří si pro diváky opět připravili pestrou podí-
vanou. Cvičenci od těch nejmenších, kteří sotva
odložili plínky (a někteří to možná ještě ani
nestačili udělat), až po dospělé cvičence se na
svoje vystoupení pečlivě připravují. Všichni
budou cvičit s nejvyšším nasazením, aby před-
vedli svým rodičům, prarodičům, spolužákům
i známým, jaký pokrok za uplynulý rok udělali.
Nesmíme opomenout ani dobrovolné cvičitele,
kteří se na úspěchu vystoupení nejvíc podílejí.
Se svými svěřenci trpělivě secvičují vystoupení,
která pro sokolské akademie s obdivuhodnou
nápaditostí sami připravují. 

Milevská jednota má v současné době na 550
členů, z nichž polovinu tvoří žákovské katego-

rie. A všichni žáci a žákyně si opět mohou
vyzkoušet ten neopakovatelný pocit z vystou-
pení na prknech, jež znamenají svět. To omá-
mení z dlouhotrvajícího potlesku, z ocenění
dobře vykonané práce. A třeba i z obdivu spo-
lužáků, kteří usednou v hledišti při dvou dopo-
ledních představeních v  doprovodu svých
učitelů. 

Vnímaví diváci určitě ocení výkony cvičenců,
cvičitelů i organizátorů akademie. Mohou se
přesvědčit o tom, že milevský Sokol je velice
aktivní tělocvičnou jednotou se širokými spor-
tovními aktivitami, která všem svým členům
dává do života velký vklad: lásku ke cvičení,
potřebu pohybu, fyzickou zdatnost, kolektivní
soužití, opravdová přátelství a hlavně oázu kli-
du a pohody v současné uspěchané materia-
listické společnosti.

Přijďte se přesvědčit na vlastní oči, že Tyršovo
heslo „V zdravém těle zdravý duch“ nachází
své místo i ve třetím tisíciletí.

Výbor T. J. Sokol Milevsko

Pozvánka na tělocvičnou akademii

V lednovém čísle Milevského zpravodaje jsme
čtenáře informovali o tom, že Univerzita třetího
věku pokračuje i v roce 2013. První schůzka se
uskutečnila ve středu 9. 1. 2013. Pokud se někdo
nemohl zúčastnit a chtěl by přednášky a exkurze
navštěvovat, může se přijít zapsat ještě ve stře-
du 6. 2. 2013. Přednáška Kraj Vysočina – přírodní
podmínky se uskuteční od 18.00 hod. v loutko-
vém sále Domu kultury v Milevsku. 

Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku
Josef Bílek

Účastníci minulých ročníků Univerzity třetího
věku při návštěvě Muzea hracích strojů.

Univerzita třetího věku
informuje
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Předchůdcem všech škol milevských byla kláš-
terní škola latinská, která měla své sídlo v nedáv-
no renovované budově vpravo od nynější
klášterní brány. Odkdy se v klášteře vyučovalo,
to přesně nevíme, ale nejstarší zmínka o Latinské
škole pochází z roku 1543, kdy se ve smlouvě
mezi opatem Janem III. a Janem ze Švamberka
píše o stravování a ubytování opata, kněží, jed-
noho chlapce a rektora školy. Další zmínka
o milevské škole je datována dnem 3. dubna
1607, kdy rektor pražské university, Mistr Bachá-
ček z Nauměřic, sděluje milevskému primasovi
Jiřímu Křenkovi, že jejich školního správce přeloží
a náhradou za něho pošle do Milevska jiného.
Další zpráva pochází z roku 1616 a dozvídáme se
z ní, že dne 13. dubna toho roku byl za rektora
školy v Milevsku potvrzen Matyáš Amarasus
Čáslavský. 
Tehdejší učitelské sbory se obvykle skládaly
z těchto členů: rektor – což byl mistr nebo bakalář
z university, který učil obyčejně v 1. třídě, tedy
té nejvyšší, a zároveň vedl správu školy, conrektor

zvaný také kollega – ten zaujímal po rektorovi
hned druhé nejvyšší místo a obvykle učil ve druhé
třídě. Pokud by se jednalo o větší školu, kde bylo
kollegů víc, nazývali se první kollega, druhý, třetí
atd. K učitelskému sboru dále patřil kantor, jenž
byl vlastně správcem kostelní hudby a ve škole
jen vypomáhal, a dále sukcentor, což byl kanto-
rův pomocník v oblasti hudby. Kantorům a suk-
centorům bývaly svěřovány jen třídy nižší, ve
kterých zároveň učili i zpěvu.
Co se týče městské školy v Milevsku, nejstarší
zpráva o ní pochází z roku 1748, kdy fungovala
v obyčejném domě na náměstí, v místech, kde
nyní stojí budova městského úřadu. Prvním
doloženým vyučujícím byl Matěj Jelínek, což
patrně nebyl školený učitel, ale pouze soukromá
osoba, která měla nějaké znalosti a mohla je
žákům předat. Takovým vyučujícím se říkalo
„syndik“ nebo „syndikus“. V tomto domě byla
milevská škola jen jediný rok, protože poté vyho-
řela – zda na tom měli nějaký podíl i zdejší žáci,
o tom historie mlčí. Už následujícího roku se
začalo učit v budově tehdejší radnice, což je
nynější budova čp. 1 na milevském náměstí, kde
dnes sídlí knihovna a galerie. Učitelem byl Jan
Vatrs, roku 1753 jej nahradil Vojtěch Procházka
a toho zas roku 1765 Jan Vaněček, který v této
budově působil tři roky a později se pak stal
purkmistrem. Roku 1769 byla pro velký počet
dětí zřízena i druhá třída a celá škola se přesu-
nula do jiné budovy, jíž byl voskářský dům čp.
13 naproti kostelu sv. Bartoloměje na milevském
náměstí. Jan Vaněček si tedy musel pro další
třídu obstarat pomocníka. 

Roku 1780 byla na pokyn tehdejšího strahov-
ského opata Václava Josefa Mayera v duchu
požadavků opata Felbigera, jenž byl císařovnou
pověřen vybudováním rakouského školství,
ustanovena v Milevsku podle předpisů o tzv.
normálních školách škola triviální. Její žáci se
podle názvu měli učit hlavně třem základním
znalostem, tedy čtení, psaní, počítání, ve sku-
tečnosti byl rozsah požadovaných vědomostí
ještě trochu širší: na této škole se měla mládež
učit náboženství, dějepravě, mravouce, čtení
a psaní kurentnímu, čtyřem hlavním tvarům
početním, jednoduché trojčlence, dále pak roz-
šafnosti a hospodářství. Ustanovení této školy
zřízené zcela ve státním duchu bylo pro zdejší
obyvatelstvo nepochybně velkou událostí. Opat
Mayer při této příležitosti požádal tehdejšího
strahovského knihovníka Dlabače o složení
oslavné básně, a tak vznikl onen Zpěv vlastěmilá
na obyvatele milévské, byť nedokonalý, ale pře-
sto první plod novočeského básnictví, který vyšel
tiskem. Otvírání školy bylo pojato jako městská
slavnost, kterou projevem zahájil katecheta
Theodorik Charvát. Pak následovala v kostele
na náměstí zpívaná mše svatá, kterou sloužil
farář Kliment Žatecký, a poté se už žactvo s trou-
bením a bubnováním vydalo ve slavnostním
průvodu do školy v už zmiňovaném domě čp.
13, kde bylo očekáváno zdejším převorem, P.Ema-
nuelem Vendelínem. Když pak zasedl magistrát,
byla pronesena další oslavná řeč a školní mládež
byla podělena penízem a obrazem. 

pokračování příště
Vladimír Šindelář

Počátky milevských škol – 1. část

S T Ř Í P K Y  Z  M I N U L O S T I

Milevské maškary mají svou
informační brožuru

Obecně prospěšná společnost
Milevský kraj vydala v závěru
roku 2012 novou informační
brožuru o Milevských maška-
rách. Jsou zde shromážděny
vybrané fotografie, mapující
masopustní průvody v Milev-
sku od 30. let minulého století
až po loňský, jubilejní ročník.
Fotografie byly pořízeny
z objektivů fotoaparátů členů
fotoklubu Cvakycvak v Milev-
sku (pánové Pelich, Himl
a Stříž) a z archivu Milevského

muzea. Průvodní texty dodal ředitel Milevského muzea pan Vladimír
Šindelář. Všem zúčastněným děkuji za zdárnou spolupráci při realizaci
této brožury. Brožura je zájemcům k dispozici v turistickém informačním
centru a v Domě kultury v Milevsku za cenu 10 Kč. V průběhu měsíce
ledna bude limitovaná edice brožur doplněna DVD s fotografiemi a fil-
mem z loňského průvodu – tyto budou v prodeji za cenu 60 Kč v pre-
zentačním stánku milevského infocentra přímo na nám. E. Beneše
v den konání Milevských maškar 2013 – tj. 9. 2. 2013.

Vít Kratochvíl, ředitel o. p. s. Milevský kraj

Latinská škola - foto (40. léta 20. století)

Jiří Dědeček je jedním z  nej-
známějších českých písničká-
řů, je ale také básníkem,
textařem, překladatelem
a autorem četných rozhlaso-
vých a televizních pořadů.
Jako textař spolupracuje s dal-
šími hudebníky, především
s Vladimírem Mišíkem, od
roku 2006 je i předsedou Čes-

kého centra Mezinárodního PEN klubu. Do Milevska jezdí Jiří
Dědeček  koncertovat pravidelně, křtil zde svoji knihu, představil zde
bigbeatový projekt s kapelou Úterý a byl vůbec prvním písničkářem,
který v cyklu Hudební sklepy v Milevsku vystoupil (říjen 2003). Nyní
přijede v rámci oslav jubilea „60 let na světě, z toho 40 na pódiu“. Mezi
gratulanty bude jeho dlouholetý spoluhráč Jan Burian a milevská kapela
Ticho de Pre Cupé BAND v komorním obsazení. Přijďte si užít nevšed-
ního zážitku – po více 25-ti letech dojde i na společné hraní Burian –
Dědeček, autorské čtení a překvapení v podobě Ticho de Pre Cupé
BAND…
HUDEBNÍ SKLEPY JIŘÍ DĚDEČEK a hosté, pátek 22. února, 19.30, Gale-
rie M, vstup 80 Kč

Josef Veverka

Jubilant Jiří Dědeček bude slavit
i v Milevsku – Gratulovat přijdou

i domácí muzikanti
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F O T O O B J E K T I V E M

V lednu si v celkem devíti volebních okrscích v Milevsku, Velké a Dmýšticích mohli občané zvolit poprvé v historii svého prezidenta.

Ples Mysliveckého sdružení Bor Branice, který se uskutečnil v DK Milevsko v sobotu 12. ledna, je již prosnulý svou bohatou zvěřinovou tombolou avýzdobou.

V lednu bylo v Centru Milísek otevřeno nové cvičení pro kojence od 3 do 11
měsíců + rodiče. Cvičení vede dětská zdravotní sestra J. Kosíková. Cvičí se
za pomoci různých říkadel s využitím velkých míčů, padáku. Pravidelné
pololetní cvičení zcela uhradí zdravotní pojišťovny.

Děti z Milevska a okolí potěšila v pondělí 14. ledna pohádka s názvem
Jak se Janek neuměl rozhodnout v podání Divadélka Kos z Českých
Budějovic.

Bohumila Truhlářová, autorka pěti knih, byla hostem diskusně vzdělávacího
večera v DK Milevsko, na kterém se téměř třiceti návštěvníkům pokusila
vysvětlit, v čem spočívá tajemství mezilidských vztahů.
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Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář Milevsko, uspořádala
ve čtvrtek 17. ledna seminář s názvem DPH 2013, daň z příjmů a související
novely. Lektorem byl Ing. Václav Dvořák, semináře se zúčastnilo 33 zájemců.

English with Cookie – angličtina pro nejmenší od 3 do 7 let probíhá každou
středu v DK Milevsko.

Sedmým koncertem na závěr Vánoc bylo vystoupení skupiny Linha Singers
v Latinské škole, které se uskutečnilo v neděli 13. ledna.

Nevšední zážitek čekal ve středu 16. ledna návštěvníky Hudebních sklepů
v Galerii M. Koncertoval zde u nás i ve světě velmi dobře známý neortodoxní
bubeník Pavel Fajt. Hudební tvorba brněnského rodáka patří do skupiny
alternativních hudebních žánrů. Spolupracoval s řadou známých hudebníků,
například s písničkářem Václavem Koubkem či muzikantkou Ivou Bittovou.
Pavel Fajt koncertoval společně se svým synem Antonínem, který studuje
skladbu a piano v USA. Děti z mateřské školy Kytička si na školní zahradě užívají sněhové nadílky.

Ve čtvrtek 19. prosince se žáci 1. ZŠ Milevsko seznámili s dobou Rudolfa II.
S didakticko-divadelním představením za nimi přijela společnost Faber,
která jim představila zvyky a způsob života v dané době.
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Další přednáška s cyklu naučných pořadů nás
tentokrát nezavede do vzdálených krajin, ale při-
blíží méně známé zajímavosti jižních Čech. Před-
nášejícím bude Josef Bílek. Posluchači se dozvědí
něco o jihočeských, činností přírodních sil vytvo-
řených výtvorech (Chýnovská jeskyně, Malenická
jeskyně, jeskyně Betaň, Sudslavická jeskyně,
Strašínská jeskyně, jeskyně vBližné...), ale iotěch
vytvořených lidskou činností - umělé jeskyně (na
zámku ve Štěkni, na zámku v J. Hradci,...), nebo
o jihočeských důlních dílech či podzemních chod-
bách (slavonické podzemí, podzemí ve Strmilově,
vltavotýnské podzemí...). Zmíníme se o někte-
rých technických atraktivitách jako jsou např.
jihočeské rozhledny, lanové dráhy, mosty, pře-

hradní stavby či některá elektrotechnická díla
(Křižíkova elektrárna v J. Hradci, Písku a Táboře,
elektrárna na Křemežském potoce, Křižíkova
železnice Tábor - Bechyně...). Dozvíme se i infor-
mace o některých netradičních jihočeských
muzeích (Muzeum čokolády, Muzeum Lega,
Muzeum izolátorů, Muzeum žehliček, Muzeum
pivního skla, Muzeum hraček, Muzeum šicích
strojů...). Je toho, o čem bychom si mohli povídat,
v jižních Čechách dost a dost. Tato přednáška
bude jen takovou malou ochutnávkou z toho, co
vše můžeme v jižních Čechách navštívit.
Toulky za poznáním se uskuteční ve čtvrtek
7. února od 18 hodin v loutkovém sále domu kul-
tury. Vstupné je 25 korun.

Toulky za poznáním přiblíží zajímavosti jižních Čech

Regionální deník v průběhu měsíce ledna 2013
nechal návštěvníky svých internetových stránek
hlasovat, která kulturní či společenská akce je
na písecku v loňském roce zaujala. Milevsko si
odnáší pomyslné první a třetí místo. Nejvíce sym-
patií získaly Milevské maškary a na třetím místě
se umístil hudební festival Openair Musicfest

Přeštěnice 2012. Hlasující měli možnost vybírat
z následujících akcí: Musicfest Přeštěnice, Cipís-
koviště v Písku, Čimelické filmové dny, Rýžování
zlata na Otavě, Draci ve Skalách, Městské slav-
nosti v Protivíně, Mirotické setkání loutek, Milev-
ské maškary, Dotkni se Písku. Anketní otázka
zněla: Která akce roku 2012 na Písecku byla nej?

Milevské akce uspěly v anketě

Jak je již vnaší taneční skupině tradicí, i letos jsme
na rozloučení srokem 2012 připravili EFK Vánoční
večírek. Jedná se o odpolední a večerní program,
zaměřený na současné ibývalé členy skupiny, ato
od těch nejmenších až po ty nejstarší.
Vše začalo Vánoční dílničkou, kde děti mohly
vyrábět papírový řetěz a vločky, nazdobit své
vlastní sněhuláky nebo namalovat obrázek
s vánoční či taneční tématikou. Dále byla na
programu taneční ukázka nejmenších taneč-
níků z naší školičky, kteří sklidili velký úspěch
a roztančili celý sál. Nesmělo se zapomenout
ani na pouštění skořápkových lodiček a tradiční

hromadné focení s prskav-
kami. V půlce programu si
všichni odpočinuli u večeře
a s novou energií se vrhli
do tance. První na řadu při-
šel jumpstyle (taneční styl
na techno hudbu). Velice
nás potěšilo, že se svou
improvizací se odhodlali
zatančit i ti mladší taneč-
níci. Další v pořadí byl bre-
ak-dance, kde bylo ke
zhlédnutí spoustu zajíma-
vých kreací a triků. Posled-
ním společným bodem
večera byl taneční battle

(soutěž) ve stylech hip-hop a house dance.
Poté se děti pomalu začaly rozcházet domů
a ti starší zakončili večer afterpárty, na které
se hrály hry, povídalo se, vzpomínalo, hodnotilo
a hlavně tančilo.
Za vedení TS EFK bych chtěl poděkovat svým
trenérům a starším tanečníkům za pomoc při
organizaci, a také všem dětem, které dorazily
a užily si večírek. Velký dík také patří rodičům,
kamarádům, domu kultury a dalším jedincům
i organizacím za podporu EFK za celý rok 2012.
Děkujeme.

Jaroslav "Jerry" Kálal

Vánoce v TS EFK
V pátek 4. ledna zpěváci z Oběžné dráhy za pod-
pory tanečníků opět ukázali, že i na malém městě
se dají dělat velké věci. Odměnou jim bylo vypro-
dané hlediště milevského kina a jeho potlesk.
O hudebně pestrobarevnou atmosféru programu
se také postarala Brigita Cmuntová s kapelou
složenou ze studentů Ježkovi Konzervatoře
v Praze. To, jak zpívají opravdoví profesionálové,
předvedli hosté z muzikálů Pomáda, Roman
Tomeš a Míša Doubravová.
Za studio Lavadero děkuji divákům za jejich přízeň
a všem, kteří se na tomto vystoupení podíleli.

Jaromír Kašpar (www.obeznadraha.cz)

Novoroční jízda byla
skvělá

Lady Áňa (Gaga) Pintová se svou show

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
* ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 15–20 Kč/m2

* SEDACÍCH SOUPRAV A ČAL. NÁBYTKU
* MOŽNOST PRAVIDELNÉHO ÚKLIDU

DOMÁCNOSTI, KANCELÁŘE ATP…
* ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ AUT
Marek Schlixbier Tel.: 777 344 552

www.cisteniautmilevsko.freepage.cz

BŘIŠNÍ TANCE S NOVOU TVÁŘÍ

Oznamujeme tímto zahájení výuky orientálních tanců
pro začínající tanečnice v Domě kultury Milevsko.

Lektorka: Ludmila Jindrová (tel.: 603 536 966)
Lekce budou probíhat každé

úterý od 18 do 19 hodin v hudebním sále DK.
V úterý 5. února od 19 hodin srdečně zveme všech-
ny zájemce na první ukázkovou hodinu ZDARMA.
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• můžete ušetřit až 30% plynu oproti stávajícímu zastaralému 
plynovému kotli

• na kotel Vám poskytneme speciální zimní slevu
• provedeme prohlídku vaší kotelny, rychle zpracujeme nabídku
• pokud nabídku odsouhlasíte, během 1 dne kotel vyměníme

... a ještě tuto zimu můžete ušetřit 
za vytápění a ohřev teplé vody

vypisuje fotografickou soutěž

O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII
Z MILEVSKÝCH MAŠKAR

Podmínky soutěže:
Do soutěže budou přijímány od každého soutě-
žícího maximálně 2 fotografie z  letošního
151. ročníku MILEVSKÝCH MAŠKAR 
(fotografie může být ze samotného průvodu
i doprovodných akcí).  

Fotografie do soutěže je možné přihlásit do
20. února 2013 a to těmito způsoby:
1) zasláním na e-mail soutez@dkmilevsko.cz
2) zasláním poštou na adresu Dům kultury

Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko
3) přinést osobně do kanceláře DK (rozměr

fotografie 10x15 cm)

Přihlášené fotografie musí obsahovat tyto úda-
je:
Jméno, příjmení a bydliště
Telefonní číslo, popř. e-mailovou adresu
Stručný název
Prohlášení, že výše jmenovaný je autorem foto-
grafie
Odborná komise vybere tři fotografie, jejichž
majitelé obdrží věcné ceny. Všechny došlé foto-
grafie budou po skončení soutěže vystaveny
v prostorách DK Milevsko a na internetových
stránkách www.dkmilevko.cz k prohlédnutí.

Vaším úkolem je odhalit, kde byla
fotografie pořízena. Tři vylosovaní
výherci, kteří správnou odpověď
pošlou SMS do 15. února 2013 na tele-
fonní číslo 775 733 552, získají vstu-
penku na divadelní představení
Nezbedná pohádka, která se usku-
teční v  Domě kultury Milevsko
v neděli 24. února od 15 hodin.
K odpovědi nezapomeňte připojit své
celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
budova Městské policie v Milevsku 
Výherci: Václav Kubec, Květuš, Koblic
Miroslav, Tábor, Ludmila Krejzová,
Milevsko

Jak dobře znáš své
město?

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