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Milevské maškary 2013 jsou již minulostí. V sobotu 9. února zavítali do Milevska i představitelé státní politické scény v čele s odstupujícím
prezidentem Václavem Klausem.

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ
Informace – podomní prodej
Vzhledem k množícím se dotazům na podomní
prodej (prodej zboží aposkytování služeb) sdělujeme následující:
Na území města Milevska platí v současné době
Nařízení Rady města Milevska 1/2006 ze dne
25. 1. 2006 „Tržní řád“. Z tržního řádu vyplývá,
že podomní prodej povolen není, neboť je zde
mimo jiné uvedeno, že prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou ktomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona (stavební zákon) lze uskutečňovat pouze na tržišti. Stálým tržištěm ve městě
je náměstí E. Beneše parcelní číslo 1602/1.
Dodržování tržního řádu je oprávněna kontrolovat městská policie, na kterou se v případě
potřeby může každý obrátit – telefon 156.
Milan Weber

Taneční skupina EFK se průvodu zúčastnila poprvé, ale velmi úspěšně. Za rok plánují další
vylepšení už tak nápaditých kreací.

Veřejné zasedání zastupitelstva města
Veřejné zasedání zastupitelstva města
se koná ve středu 27. března od 17 hodin ve velkém sále domu kultury.
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA MILEVSKA
2. schůze Rady města Milevska dne 28. 1. 2013
Rada města mimo jiné:
• schválila pokácení 6 ks starých ovocných stromů za domem č. p. 899–903 v ul. J. A. Komenského
• souhlasila s podáním žádosti o grant z Grantového programu Jihočeského kraje na Rozvoj
venkova a krajiny na koﬁnancování projektu
Regenerace sídelní zeleně – staré sídliště
v Milevsku podpořeného z Operačního programu životní prostředí a prohlásila, že má
v rozpočtu města na rok 2013 schválené
ﬁnanční prostředky na spoluﬁnancování této
akce
• vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zpracování prováděcí projektové
dokumentace vč. zajištění inženýrské činnosti na Sportovně kulturní areál Bažantnice
- Milevsko“
• nedoporučila Zastupitelstvu města Milevska
vyhlásit záměr na prodej pozemkové parcely
v lokalitě „Dukelská ulice“, v k. ú. Milevsko
žadateli

• doporučila ZMM schválit ﬁnanční příspěvky
na sportovní činnost pro sportovní kluby převyšující částku 50 000 Kč; schválila ﬁnanční
příspěvky na sportovní činnost pro sportovní
kluby podle návrhu; schválila ﬁnanční příspěvky na akce pod záštitou města Milevska
podle návrhu
• schválila „Doporučující kritéria při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“ a současně doporučila
ředitelkám mateřských škol tento materiál
zapracovat do svých Kritérií přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání
• rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace k realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce osvětlení Sportovní haly a haly
Zimního stadionu v Milevsku“ a navrhnout
rozpočtovou změnu
• souhlasila s vyvěšením tibetské vlajky
10. 03. 2013 k 54. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci Tibetu a s připojením se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

PŘEDSTAVUJEME ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Odbor vnitřních věcí
Zaměstnanci odboru vnitřních věcí vykonávají přenesenou i samostatnou působnost na několika
různorodých úsecích apři jejím zajišťování vstupují
do každodenního styku s občany. Zajišťují činnosti
na úseku:
• Evidence obyvatel
• Občanských průkazů
• Cestovních dokladů
• Matrik, státoobčanských záležitostí, ověřování
• Přestupků
• Voleb, místního referenda a veřejných sbírek
• Podatelny a ústředny (recepce)
Ty tvoří základ odboru a jsou jinak také nazývány
vnitřními věcmi. Další úseky pak mají funkční
náplň zcela různorodou:
• Obrana, krizové řízení a požární ochrana
• Školství
• Fond rozvoje bydlení
• Hospodářská správa
• Výkon trestu obecně prospěšných prací
• Loterie a jiné podobné hry
Na úseku evidence obyvatelse zabezpečuje komplexní výkon státní správy v rozsahu působnosti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
poskytují se údaje z informačního systému evidence obyvatel, editují se údaje pro centrální registr
obyvatel arozhoduje se opřestupcích spáchaných
na úseku evidence obyvatel. Na úseku ohlašovny
se zajišťuje aprovádí agenda trvalého pobytu občanů, jeho změny, tyto údaje se zapisují do informačního systému evidence obyvatel, evidují se
adresy pro doručování na žádost občana, poskytují
se na žádost údaje z informačního systému oobyvateli a rozhoduje se o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana.

Na úseku občanských průkazůse vydávají občanské průkazy, vede se jejich evidence ve správním
obvodu, rozhoduje se oskončení platnosti občanských průkazů, vydávají se potvrzení oobčanských
průkazech, přijímají se oznámení ztrát a odcizení
občanských průkazů a vede se jejich evidence,
rozhoduje se o přestupcích spáchaných na úseku
občanských průkazů. Hříšníků, kteří občanský
průkaz například ztratí, rozhodně není málo.
Na úseku cestovních dokladůse vydávají cestovní
doklady, vede se jejich evidence ve správním obvodu, rozhoduje se o skončení platnosti cestovních
dokladů, vydávají se potvrzení o odevzdání cestovního dokladu, přijímají se oznámení ztrát aodcizení
avede se jejich evidence, rozhoduje se opřestupcích
spáchaných na úseku cestovních dokladů.
Na úseku matrik, státního občanstvíaověřování
se provádí mimo jiné kontrola vedení matriční
agendy u matričních úřadů zařazených do správního obvodu obce srozšířenou působností, ověřuje
se odborná způsobilost matrikářek těchto úřadů.
Vedou se matriční knihy (narození, manželství,
úmrtí) asbírky listin pro obce ve správním obvodu,
vydávají se matriční doklady, provádí se výkon svatebních obřadů, rozhoduje se ozměně jména apříjmení. Zajišťuje se činnost Komise pro občanské
záležitosti, agenda významných životních výročí
občanů města Milevska a agenda slavnostního
přivítání novorozenců.
Přijímají se žádosti o vydání osvědčení o státním
občanství azabezpečení složení státoobčanského
slibu. Vykonávají se činnosti související s provedením identiﬁkace klienta podle zákona č.253/2008
Sb.. Provádí se vidimace alegalizace avede se jejich
evidence, provádějí se zkoušky úředníků v oblasti
vidimace alegalizace zařazených do obecních úřadů
ve správním území obce s rozšířenou působností.

Na úseku přestupků odbor zabezpečuje projednávání přestupků proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti majetku
a proti občanskému soužití jak pro územní obvod
Milevska, tak pro všechny obce správního obvodu.
Kromě těchto přestupků pak odbor projednává
i mnohé další, spadající do působnosti obce s rozšířenou působností. Součástí této agendy je
i poskytování zpráv o pověsti, přijímání stížností
a petic, přijímání nálezů.
Na rozdíl od těchto každodenních činností je pak
další funkční náplní odboru nárazové kompletní
zajišťování voleb, místního referenda, veřejných
sbírek či výkon práva shromažďovacího a spolčovacího.
Odboru vnitřních věcí náleží zabezpečovat iprovoz
podatelny a„recepce“, kde jsou občanům poskytnuty informace, kde a kým bude jejich záležitost
vyřízena.
Zcela jiné úkoly pak odbor plní na úseku obrany,
krizového řízení a požární ochrany.
Úsek hospodářských opatření pro krizové stavy
zpracovává plán nezbytných dodávek obce s rozšířenou působností, plní úkoly uložené krajským
úřadem, zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření.
Úsek požární ochrany zabezpečuje činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů, výstavbu aúdržbu objektů požární ochrany, zpracovává
stanovenou dokumentaci požární ochrany.
Úsek připravenosti na mimořádné události
a ochrany obyvatelstva organizuje přípravu obce
na mimořádné události, podílí se na provádění
záchranných a likvidačních prací s integrovaným
záchranným systémem, zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím,
podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel
obce, seznamuje právnické a fyzické osoby v obci
s charakterem možného ohrožení, spřipravenými
záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou
obyvatelstva.
Úsek krizového řízeníposkytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizových plánů a plní úkoly z nich vyplývající,
zabezpečuje funkci tajemníka Bezpečnostní rady
obce s rozšířenou působností, zabezpečuje funkci
tajemníka Krizového štábu obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem města.
Úsek zajišťování obrany státu a branné povinnosti se podílí na vyhodnocování objektů, které
za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu
mohou být napadeny, plánuje opatření kvytvoření
podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel,
fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
Úsek ochrany utajovaných informací zabezpečuje
úkoly odpovědné osoby, navrhuje k prověření osoby
na styk s utajovanými informacemi z řad určených
zaměstnanců, stanovuje bezpečnostní rizika, vede
administrativní pomůcky.
Úsek zákona o střetu zájmů zabezpečuje úkoly
v oblasti zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
ve spolupráci s útvarem tajemníka.
Dalším k vnitřním věcem přidruženým úsekem
je kdysi samostatný úsek školství, v rámci jehož
úkolů organizačně, technicky amateriálně zabezpečuje zřízení fúze azrušení škol aškolských zařízení zřízených městem, spolupodílí se na tvorbě
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podmínek pro plnění povinné školní docházky ve
městě, po odborné stránce usměrňuje provoz příspěvkových organizací, které zřídilo město voblasti
školství, dohlíží nad efektivním využitím ﬁnančních prostředků ve školách aškolských zařízeních.
Vedle této samostatné působnosti spolupracuje
i s krajským úřadem při tvorbě rozpočtů přímých
výdajů právnických osob zřizovaných obcemi nebo
svazky obcí v obvodu jeho působnosti a provádí
rozbory jejich hospodaření. Nedílnou součástí je
i řešení přestupků na úseku školství. Ty nejsou
rozhodně ojedinělé, neboť rodiče si často ani
neuvědomují, že překračují rámec právních norem,
když trpí záškoláctví svých dětí.
Vedle vydávání povolení k provozování výherních
hracích přístrojů a výkonu státního dozoru nad
jejich provozováním zajišťuje a vykonává agendu
pojmenování ulic a veřejných prostranství, odpovídá za správu, provoz a údržbu budov a zařízení
městského úřadu, zajišťuje spisovou a archivní
službu, vykonává správu archivovaných spisů, zajišťuje poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
města Milevska. Do této směsice různorodých činností patří i zajišťování výkonu trestu obecně prospěšných prací akromě toho je odbor vnitřních věcí
ikontaktním místem veřejné správy, tzv. CzechPOINT, kdy vydává ověřené výstupy z informačních
systémů veřejné správy. Pokud pak občan bude
chtít nahlédnout do sbírek zákonů, je to právě
odbor vnitřních věcí, který mu to umožní. Toto vše
představuje jeho základní funkční náplň, nejedná

O D B O R

www.milevsko-mesto.cz • str. 3
se však ovšechny úkoly, které musí zajišťovat. Jsou
to však činnosti, které směřují dovnitř úřadu, nikoli
navenek, a běžný občan se s nimi nijak nesetká.
Úkoly odboru vnitřních věcí plní v současnosti
tito zaměstnanci:
JUDr. Jana Čunátová – vedoucí odboru
Ing. Hana Kozáková – veřejný pořádek, zástupce
vedoucí odboru
Bc. Anna Randová – matrika, CzechPOINT
Jitka Hrochová – ohlašovna, CzechPOINT
Ivana Suchanová – evidence obyvatel

Alena Fučíková, DiS. – občanské průkazy
Vendula Krausová – cestovní doklady
Ing. Věnek Hönig – krizové řízení
Jiří Bašík – recepce
Drahomíra Fujerová – podatelna
Lenka Džermanská – podatelna, pokladna
Odbor vnitřních věcí pořádá či spolupořádá také
akce určené především pro děti, ať už Mikulášskou
nadílku, Sportovní hry MŠ, Pohádkový les, Pošli
přání Ježíškovi nebo vernisáže dětských prací v prostorách budovy Městského úřadu Milevsko.

Zleva: Alena Fučíková, DiS., Jitka Hrochová, Ing. Hana Kozáková, Drahomíra Fujerová, Ing. Věnek Hönig, JUDr.
Jana Čunátová, Jiří Bašík, Ivana Suchanová, Vendula Krausová, Lenka Džermanská. Foto: Miroslava Bardová

S O C I Á L N Í C H

V Ě C Í

Jízdenky pro občany města Milevska nad 70 let věku
I v kalendářním roce 2013 vydává město Milevsko občanům starším 70 let s platným trvalým
pobytem v Milevsku jízdenky na autobusovou
přepravu, která je zajištěna společností ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice, a. s.
Jízdenky se stejně jako v minulém kalendářním
roce vydávají na odboru sociálních věcí městského úřadu na základě předložené průkazky
typu MHD. Tu mohou občané starší 70 let s trvalým pobytem v Milevsku získat po předložení
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občanského průkazu a fotografie na pokladně
ČSAD v Milevsku.
Jízdenky se vydávají čtvrtletně, nelze je vydat
zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí ani
dopředu na následující kalendářní čtvrtletí.
Platnost jízdenek je 6 měsíců od data jejich
vydání, které je uvedeno na přední části každé
jednotlivé jízdenky.
Občanům s trvalým pobytem ve městě Milevsko je čtvrtletně vydáváno 18 jízdenek v hod-

notě 10 Kč; občanům s trvalým pobytem v místních částech města Milevska (Dmýštice, Klisín,
Něžovice, Rukáveč a Velká) pak 12 jízdenek
v hodnotě 13 Kč.
Upozornění:
Jízdenky v hodnotě 10 Kč lze použít pouze pro
autobusovou přepravu v rámci města Milevska, jízdenky v hodnotě 13 Kč pak pro autobusovou přepravu z Milevska do jeho místních
částí a zpět.
Pavlína Hajská, DiS.

V N I T Ř N Í C H

V Ě C Í

Výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Milevska
Usnesením Zastupitelstva města Milevska č. 202/12 ze dne 06. 02. 2013 byl schválen záměr na výběrové řízení na půjčku ﬁnančních prostředků
z Fondu rozvoje bydlení města Milevska. V souladu s ustanovením Obecně závazné vyhlášky města Milevska č. 1/2008 lze půjčku poskytnout na:
1 obnova střechy starší 10 let
do 150 tis. na jeden dům
(konstrukce i krytina)
2 změna stávajícího vytápění na ekologicky
do 50 tis. na jeden byt
šetrnější (zřízení plynového nebo
elektrického topení, tepelná čerpadla,
kolektory, fotogalvanické články)
ve stávajícím domě
3 zřízení malé čističky odpadních vod ke
do 20 tis. na jeden byt
stávajícímu domu
4 dodatečné izolace proti vodě domu
do 50 tis. na jeden dům
staršího 10 let
5 obnova fasády včetně oplechování
do 50 tis. na jeden byt
domu staršího 10 let

6 zateplení obvodového pláště domu
staršího 10 let
7 výměna oken (starší 10 let)

do 60 tis. na jeden byt

do 60 tis. v rodinném domě
do 25 tis. v bytě
8 oprava prostor sousedících s veřejným
do 20 tis. na jeden dům
prostranstvím (ploty, brány, cesty)
9 při vestavbě bytu do půdního prostoru
do 600 tis. na jeden dům

Půjčka se poskytuje se 4% úrokem s dobou splatnosti dva – deset let
(viz OZV MM č. 1/2008). Žádosti o poskytnutí půjčky se přijímají nejdéle
do 28. 03. 2013. Bližší informace na www.milevsko-mesto.cz.
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D O P R A V Y

Vyhrazená parkovací místa pro ZTP Upozornění pro obyvatele ul. M. Majerové
Odbor dopravy upozorňuje všechny držitele průkazu ZTP, kteří v roce
2012 měli rozhodnutím povoleno vyhrazené parkovací místo pro své
motorové vozidlo a kteří nepožádali o obnovení tohoto povolení na rok
2013, aby tak neprodleně učinili. Pokud již vyhrazené parkování nepotřebují, aby neprodleně odstranili svislé i vodorovné dopravní značení
označující jejich vyhrazené parkoviště.

O D B O R

V souvislosti s plánovanou opravou povrchu vozovky v ul. M. Majerové
v měsíci září vyzývá odbor dopravy obyvatele této ulice k dokončení
všech přípojek a jiných akcí, při kterých dochází k překopům a zásahům
do komunikace, a to nejpozději do konce července. Po opravě vozovky
město nebude po dobu 5 let, která se rovná záruční lhůtě na nový povrch,
vydávat souhlasy k překopům této komunikace.

R E G I O N Á L N Í H O

R O Z V O J E

Grantový program „Kultura 2013“
Město Milevsko vypsalo grantový program Kultura
2013. Hlavním cílem grantového programu je podpora kulturně vzdělávacích aktivit. Je určen všem
subjektům, které organizují projekty v této oblasti,
neprofesionálním organizacím, spolkům ijednotlivcům. Podporované aktivity musí být zaměřeny
na rozšíření možností kulturního vyžití obyvatel
města či regionu, a tím jeho propagaci. Zejména
budou podporovány aktivity v oblasti tzv. menšinových žánrů, kulturního vyžití dětí a mládeže,
záchrany a údržby drobných kulturních památek
a propagaci místní kultury. Finanční rámec programu je dán prostředky vymezenými pro něj v roz-

počtu města Milevska aaktuálním nevyčerpaným
zůstatkem těchto prostředků.
Obecně platí, že grant (příspěvek, dotace) musí
být použit výhradně pro zajištění projektu. Hospodaření projektu musí odpovídat zásadám zdravého ﬁnančního řízení. Prostředky na zajištění
projektu musí být vynaloženy v roce 2013. Musí
být skutečně vynaloženy (budou zachyceny vúčetnictví příjemce nebo předloženy prokazatelné
doklady, pokud příjemce účetnictví nevede). Pokud
by měl být projekt podpořen veřejnými prostředky
od jiného poskytovatele, uvede žadatel částku
a název organizace, která dotaci poskytne.

O D B O R

Výše grantu je omezena částkou 20 000 Kč na
jeden projekt. Rada města může rozhodnout
o navýšení této částky. Žádost je třeba zaslat
poštou nebo osobně doručit do podatelny Městského úřadu Milevsko, nám. E. Beneše 420,
399 01 Milevsko do 12. 4. 2013. Žádost musí být
předložena v originále. Na obálce musí být označení Grantový program ,,Kultura 2013“.
Veškerá dokumentace grantového programu je
uložena na Městském úřadě Milevsko.
Bližší informace podá: Odbor regionálního rozvoje
Městského úřadu Milevsko – referent památky
a kultura.

F I N A N Č N Í

Poplatek ze psů pro rok 2013
Oznamujeme, že se blíží termín splatnosti místního poplatku ze psů, který je splatný nejpozději
do 31. března. Poplatníci, jejichž poplatek činí více než 600 Kč ročně, mohou zaplatit ve dvou stejných
splátkách nejpozději do 31. března a do 31. srpna.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše
420 a Sažinova 843). K platbě je možné použít i platební karty. Dále lze poplatek uhradit poštovní
poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska číslo 19-0640992319/0800.
Při bezhotovostní platbě uvádějte pouze správný variabilní symbol, který vám byl přidělen správcem
poplatku. Informace podá P. Zděnková, tel.: 382 504 132, e-mail zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Poplatníkem místního poplatku ze psů je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má
trvalý pobyt nebo sídlo na území města Milevska. Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Držitel
psa je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným
způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti (úhyn psa, jeho ztrátu, darování
a prodej). Sazby poplatku se pohybují od 50 Kč do 1500 Kč a jsou uvedené v Obecně závazné vyhlášce
města Milevska č. 2/2011 o místním poplatku ze psů – úplné znění naleznete na internetových
stránkách www.milevsko-mesto.cz v sekci „Vyhlášky, nařízení“.
Pavlína Zděnková

Nejčastěji placené sazby:
Sazba Kdo ji platí
poplatku
50 Kč

Držitel psa chovaného v rodinném
domě nebo byt. domě do 2 bytů, jehož
jediným zdrojem příjmu je důchod
300 Kč Držitel psa chovaného v rodinném
domě nebo byt. domě do 2 bytů
200 Kč Držitel psa chovaného v byt. domě
se 3 a více byty, jehož jediným zdrojem příjmu je důchod
1000 Kč Držitel psa chovaného v byt. domě
se 3 a více byty

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelky mateřských škol v Milevsku vyhlašují ZÁPIS do mateřských škol. Příjem žádostí pro školní rok
2013/2014 se bude konat:

v pátek 19. dubna 2013 od 13.00–16.30 hodin
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
MŠ Sluníčko, Jeřábkova 781, Milevsko
MŠ Kytička, Jiráskova 764, Milevsko
MŠ Klubíčko, B. Němcové 1380, Milevsko
MŠ Pastelka, J. Mařánka 226, Milevsko
1. Do mateřské školy budou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 let.
2. K zápisu se dostaví i ty děti, které chtějí nastoupit v průběhu školního roku 2013/2014.
3. Nezapomeňte si s sebou vzít rodný list dítěte.

Doporučující kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol
v Milevsku, která schválila Rada
města Milevska na zasedání 28.
1. 2013:
1. předškoláci
2. děti s trvalým pobytem
v Milevsku (čtyřleté; tříleté,
které ve školce mají sourozence; tříleté; mladší)
3. děti s trvalým pobytem mimo
Milevsko - z obcí, kde není MŠ
4. děti s trvalým pobytem mimo
Milevsko - z obcí, kde MŠ je
V každé skupině se děti rozdělují
podle věku, starší má přednost
před tím mladším.
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Vítání občánků
Ve čtvrtek 7. února přivítal v obřadní síni milevské radnice starosta města Zdeněk Herout nové
občánky Milevska.

Na snímku jsou zleva Tereza Němečková, Vojtěch Košatka, Lenka Marešová, Aneta Vildtová a Kristýna Mrakešová.

V měsíci lednu 2013
oslavili životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním
v Milevském zpravodaji:
80 let:
Pavla Dubová
Zdeňka Spěváčková
Jiří Ira
Miluška Vracovská
Zdeněk Čáp
85 let
Zdeňka Korbelářová
90 let:
Emilie Krýdová
Josef Kálal

Na snímku zleva Daniel Král, Lilia Khadhrauoi
a Viktorie Obermayerová.

Bruslení pro děti zdarma
Na listopadovém zasedání zastupitelstva města Milevska byl vznesen požadavek na více
bruslení pro děti na zimním stadionu v Milevsku. Předložený způsob financování byl bohužel technicky již pro měsíc prosinec
nerealizovatelný. Navíc zaznělo, že Rada města Milevska v působnosti Valné hromady provozovatele zimního stadionu, najde
s provozovatelem možnost nabídnout využití
dětem ve formě bruslení na zimním stadionu
v Milevsku.
Po projednání možností provozovatele vlivem
na obsazenost ledové plochy byly osloveny
základní školy v okruhu 20 km okolo Milevska
s nabídkou možností využití prostoru zimního
stadionu v Milevsku v dopoledních hodinách
pro bruslení dětí ZDARMA.
Na tuto výzvu základní školy začaly během
měsíce prosince reagovat a začaly si rezervovat

DK Milevsko vítá částečný úspěch
Rozhodnutí Okresního soudu v Písku ze dne 19. 2.
2013 objasnilo některé důležité aspekty probíhajícího
sporu mezi DK Milevsko a společností Laben s. r. o.
Především se jednoznačně ukázalo, že pozdější
nájemní smlouva uzavřená nestandardně na 10 let
do roku 2018 se společností Laben s. r. o. pana Ladislava Benduly je neplatná. Soud tak dal za pravdu
Domu kultury Milevsko, když rozhodl, že společnost
Laben s.r.o. užívá část předmětu nájmu v rozporu
s právními předpisy aje povinna ji vyklidit. Dle názoru
Domu kultury je tato skutečnost klíčová, neboť otevírá další možnosti postupu a jednání ve vztahu ke
společnosti Laben s. r. o.
Co se týká ostatních závěrů Okresního soudu vPísku,
např. zda docházelo k porušování povinností společnosti Laben s. r. o. v rámci nájemního vztahu,
nepovažuje nyní Dům kultury za vhodné se k tomuto
vyjadřovat, neboť ještě ani neobdržel písemné vyhotovení soudního rozhodnutí. V této souvislosti však
bude Dům kultury zajisté zvažovat podání odvolání
a má tak za to, že mu ani hodnocení těchto závěrů
nepřísluší, jelikož věc bude pravděpodobně předmětem řízení před Krajským soudem v Českých Budějovicích.
V Milevsku, 20 .2. 2013
Bc Vít Kratochvíl, Dům kultury Milevsko

prostor na ledové ploše. Mezi prvními objednavateli tak využilo prosincové bruslení hned
několik škol. Mezi nimi II. ZŠ Milevsko, ZŠ
Petrovice a Praktická škola. Odhadovaná
návštěvnost v prosinci byla 150 dětí a využito
bylo více jak 10 hodin ledové plochy.

V lednu akce pokračovala a zájem ze strany
základních škol vzrostl. Novými zájemci se stala i I. ZŠ Milevsko a ZŠ Kovářov. Vytížení ledové
plochy narostlo na více než 25 hodin a využilo
jej odhadem 350 dětí.
Tato akce měla podle původního návrhu skončit v měsíci únoru. Zájem základní škol ale začal
narůstat a ohlas byl příznivý. V únoru bylo předběžně využito více jak 31 hodin provozu ledové
plochy a toto využití si užilo odhadem přes 600
dětí. Na tomto základě se provozovatel rozhodl, že umožní základním školám využívat
ledovou plochu i v měsíci březnu v dopoledních
hodinách. Předběžně plánované ukončení provozu ledové plochy v neděli 17. 3. 2013 tak
umožní základním školám nabídnout toto zpestření výuky svým žákům ještě 14 dní v březnu
a za stejných podmínek jako v předešlých měsících.

Poděkování
Organizátoři Milevských maškar děkují všem účastníkům 151. masopustního průvodu, který se konal
9. 2. 2013. Poděkování patří také všem návštěvníkům akce, sponzorům a partnerům. Jsou to:
Město Milevsko, DK Milevsko, Čevak, Rádio Blaník, ZVVZ Enven, ZVVZ, Jihočeské týdeníky, Blesk
Servis s. r. o., Ekoklima a. s., Služby Města Milevska, JUB, KV2 audio, PrimaTech s. r. o., IKK Milevsko,
Tvrz Holešice, AP hračky Alena Barešová, Arrbo s. r. o., Aura a. s., Autoll s. r. o., AZ – PROEL s. r. o.,
Becor s. r. o., Bohumil Pešička, BOMA Milevsko s. r. o., Bonas s. r. o., Acond, Calta - K s. r. o., Doubek
Jiří – plastová okna, Elektro Vachta, Eva Suchanová, FAST Kovošrot s.r.o., Freebird – grafika awebdesign,
Hátle interiéry, Hejný Václav, Hoby – Boby Hruška, ing.Karel Hladký – barvy, laky, Jahla s.r.o., Jaroslav
Miller, Jaroslav Soukup, Jiří Hrůza – zemní práce, Jitka Wailgunyová, Josef Koutník, Josef Nedvěd –
daňový poradce, Kavárna Harlekýn, Karel Čunát, Karel Procházka – malířství – natěračství, Klempířství
Jaroslav Lešňovský, Klimakor s. r. o., KLIMATEST s. r. o., K – Max servis s. r. o., Koloniál – Luboš Lukeš,
Komerc – Pavel Procházka, Kompas Milevsko s. r. o., Les a zahrada – Husqvarna Milevsko, LK
Tisk v. o. s., Luwex a. s., Marcel Hána – filmová výprava Praha Barrandov, Marie Štemberková, Marie
Tomečková, Martin Himl, Martin Kalina, JUDr. Martin Kupec, Martin Pouzar, Mautel s. r. o., MAVL,
Microcomp s. r. o., Michaela Staňková, Milan Vácha, Milena Jelínková, Milevský software, Miroslav
Hanzlík PRO-LES, Miroslav Mrzena, Mlčkovský – Lhota malířství, MUDr.Hana Kuchtová, MUDr.Helena
Kofroňová, MUDr. Jan Zelenka, MUDr. Jaroslav Kahoun, MUDr. Jaroslav Komárek, MUDr. Jaroslav
Pachta, MUDr.Ludmila Bernotová, MUDr.Radovan Köhler, MUDr.Zdeňka Kůrková, PARK – ing.Šmejkal
Václav, Pavel Třešnička, Pekařství Malý, Petr Bočan, Poliklinika Milevsko s.r.o., Radek Indra – truhlářství,
Radek Mikšovský, Radiostav a. s., Radosta Ivan, Restaurace Brouček, Kohout, Cobra bar, Restaurace
Stodola, Robro s. r. o., Roman Pecka, Speedlog a. s., Stejstav a. s., STIHL – Martin Komárek, Swiss –
Metall a. s., Tomegas s. r. o., Truhlářství Martin Říha, UNIKO Písek s. r. o., VIOLKA Viola Kahounová,
Vladislav Hadáček, Vratislav Bláha, Hana Dolejší, Jan a Šárka Kotrbáčkovi.
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V Y H R A Z E N O

P R O

Moderní technologie na SOŠ a SOU Milevsko
Krok se současnými trendy v IT oblasti drží SOŠ
a SOU Milevsko. Díky finančním prostředkům
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla zavedena tzv. virtualizace
školní počítačové sítě. O co jde? Zjednodušeně
řečeno žáci a učitelé využívají pracovní stanice
pouze jako prostředník k připojení na velice
výkonný server, na kterém jsou uloženy profily
jednotlivých počítačů. Z toho vyplývá, že rychlost výkon konkrétní pracovní stanice nehraje
prakticky žádnou roli a žáci mohou bez prob-

lémů pracovat s náročnými grafickými programy typu AutoCAD nebo Corel Draw. Další výhodou je rychlá správa a obnovení základního
nastavení PC při každém novém zapnutí. Programy stačí instalovat na server, z kterého se
pak velice snadno doinstalují na všechny počítačové stanice ve školní síti. Nezanedbatelná
je také ekonomická stránka věci, protože škola
nemusí investovat do nového hardwaru, který
velice rychle zastará. Dodavatelem virtualizace
je firma ISSOFT Milevsko.

Festival Na Kopci
Originální nápad uskutečnila ve čtvrtek 31. ledna SOŠ a SOU Milevsko. Zorganizovala první
ročník hudebně zábavné akce Festival na kopci.
Cestu do domu kultury našlo nakonec více jak
čtyři sta spokojených návštěvníků. Nabitý program byl složen z vystoupení rockových skupin,
mladých zpěváků z projektu Oběžná dráha,
místních tanečních skupin a gymnastického
cvičení.

Š K O L Y

Přihlášky ke studiu
Uzávěrka podání přihlášek k dennímu studiu na SOŠ a SOU Milevsko je stanovena na
pátek 15. 3. 2013. V souladu se Školským
zákonem a Vyhláškou o přijímání ke studiu
(v platném znění) se nekonají přijímací
zkoušky. Registrační čísla obdrží všichni
uchazeči písemně. V případě dotazů využijte e-mail info@issou-milevsko.cz nebo telefon 382 521 439.

Kurz pro veřejnost

Na Festivalu vystoupil také školní sbor SOŠ
a SOU Milevsko. Foto Miroslav Novotný

Od 1. března se na SOŠ aSOU otvírá kurz PEČOVATELSKÉ A SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI, který
je zaměřen na získání kvaliﬁkačních předpokladů pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách. Kurz má akreditaci MPSV.
Vstupními požadavky je základní, střední
s výučním listem, úplné střední vzdělání. Kurz
je plánován v délce 230 hodin a stojí 7 500 Kč.
Více informací na www.issou-milevsko.cz.

Výsledky prvního ročníku soutěže
Oblastní hospodářská komora v Milevsku pod
záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka
Herouta vyhlásila na Novoročním setkání RO
JHK a zastupitelů města Milevska dne 25. 1. 2012
soutěž ve třech kategoriích.
Významná společnost roku/pro právnické osoby,
Významný živnostník roku/pro fyzické osoby/
a Významná osobnost roku. Uzávěrka soutěže
byla 22. 11. 2012.
Lidé hlasovali prostřednictvím lístků, které pravidelně vycházely v Milevském zpravodaji a ze
kterých komise vybrala vítěze. Hodnocení
navržených subjektů bylo posuzováno dle těchto
kritérií:
• přínos pro region
• kvalita výrobků a služeb
• dynamický rozvoj ﬁrmy
• ovlivnění životního prostředí
• etika podnikání - závazky vůči státu, věřitelům

• osobnost – významný podíl na dění v regionu
a jeho propagaci
V úterý 12. 2. 2013 proběhlo v DK Kavárně Harlekýn vyhlášení prvního ročníku této soutěže.
Pozvání přijali nejenom členové RO JHK a zastupitelé města Milevska, ale i senátor a starosta
Chýnova Mgr. Pavel Eybert.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Významná společnost roku: ACOND, a. s. –
výrobce tepelných čerpadel a klimatizací
Významný živnostník roku: Eva Suchanová –
majitelka prodejny Srdíčko
Významná osobnost roku: Martin Komárek –
reprezentant v dřevorubeckém sportu.
Vítězové obdrželi křišťálové plakety a certiﬁkáty.
Marcela Kužníková – ředitelka
Oblastní hospodářské komory Milevsko

Zleva: senátor Mgr. Pavel Eybert, Ing. Petr Bašík
– předseda RO JHK Milevsko a člen představenstva JHK, Martin Komárek – reprezentant
v dřevorubeckém sportu, Eva Suchanová –
majitelka prodejny srdíčko, Jiří Hanus – předseda představenstva ACOND, a. s. a Marcela
Kužníková – RO JHK Milevsko.
Foto Ivo Bukač, Týdeník Milevské noviny

Poděkování všem, kteří na nás mysleli…
První adventní týden, se na náměstích rozsvítily
vánoční stromy. Byly krásné, plné světel, pro nás
také plné očekávání a nadějí. Ten milevský byl ale
oněco svátečnější. Vchodbě radnice měl menšího
bratříčka, mezi jehož větvemi se schovávalo devatenáct obálek s přáními dětí z našeho Dětského
domova ve Zvíkovském Podhradí. Ještě než děti
stačily dozpívat koledy, na stromečku nezůstala
jediná obálka - lidé si je rozebrali, aby vyplněná
přání prostřednictvím Ježíška doputovala včas pod
stromeček v našem dětském domově. Děkujeme
také za ﬁnanční dar, budeme tak moci našim

dětem plnit přání ipo té, co vánoční stromy zhasly,
ale světýlka radosti se rozsvítí v dětských očích…
Děkujeme!
Děkujeme všem – ať už to byli ti, co stáli na začátku
celé akce, nebo ti, které myšlenka oslovila
a pomohli s organizací a samozřejmě ti, kteří se
rozhodli udělat radost našim dětem splněním
jejich přání. Avěřte, radost byla veliká.Timalí děkují
Ježíškovi a my větší Vám všem, neznámým lidem
dobré vůle, za radost a pohlazení!
Děti z Dětského domova
ve Zvíkovském Podhradí
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
BŘEZEN 2013
KINO BIOS „eM“

Akce měsíce

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

PETR SPÁLENÝ
A APOLLO BAND +
Miluška Voborníková

pátek 1. až úterý 3. 17.30 a 20.00 133 min.
BABOVŘESKY
ČR – Nová letní komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Další slavná jihočeská vesnice.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

pondělí 11.
20.00 157 min.
30 MINUT PO PŮLNOCI
USA – Největší hon na člověka v dějinách. Několik
nominací na Oskara!!!
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
pátek 15.
17.30 a 20.00 90 min.
NITRO CIRKUS
ve 3D
Snímek představuje legendu extrémních sportů
a krále freestyle motocrossu Travise Pastranu.
vstupné: 150 Kč
sobota 16., neděle 17.
20.00
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
USA – Akční triller, ve kterém se Bruce Willis vrací
jako lidový hrdina, který vždy přežije všechno
a všechny.
vstupné: 120 Kč
čtvrtek 21. až pondělí 25.
17.30 93 min.
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
ČR – Komiksový seriál konečně na plátnech kin.
A hned začíná přepadením na Karlově mostě.
vstupné: 100 Kč
čtvrtek 21. až sobota 23.
20.00 123 min.
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA – První část ságy „Kronika prokletých Zaklínačů“ podle světového knižního bestselleru.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč
neděle 24., pondělí 25.
20.00 101 min.
RENOIR
Francie –Příběh stárnoucího malíře, do jehož života
vstoupí překrásná zrzavá hvězda Andrée a stane
se jeho modelkou.
vstupné: 90 Kč
čtvrtek 28., pátek 29.
20.00
G. I. JOE 2: ODVETA
Kanada –Další díl aopět jsou tam, kde ostatní selžou.
Zase je svět na pokraji zkázy.
vstupné: 125 Kč

středa 6. 3.
09.00 výuková učebna
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI
Přineste s sebou hliněný květník o průměru cca
7 cm.
vstupné: 10 Kč
středa 6. 3.
18.00
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

pátek 8.
20.00 98 min.
EXPEDIČNÍ KAMERA
Ty nejlepší české i zahraniční snímky a vítězné
z mezinárodních festivalů. vstupné: 80 a 40 Kč
sobota 9., neděle 10.
20.00 102 min.
MARTIN A VENUŠE
ČR – Romantická komedie ve které dostane otec
rodiny (M. Taclík) na starost dvojčata předškolního
věku a batole na celý měsíc. vstupné: 110 Kč

neděle 3. 3.
08.30
velký sál
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, M. O. MILEVSKO –
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

loutkový sál

čtvrtek 7. 3.
08.30
velký sál
VALNÁ HROMADA – SENIOR KLUB ZVVZ
Jen pro členy Senior klubu ZVVZ. Od 15.30 hodin
taneční zábava – hraje kapela Zelená šestka.

NEDĚLE 17. BŘEZNA
19.00 hodin • DK MILEVSKO • vstupné 250 Kč
Petr Spálený se hudbě věnuje profesionálně od
roku 1967, kdy přijal nabídku Jiřího Štaidla na
angažmá vtehdejším hudebním divadle Apollo.
Koncertoval anahrával sApollobeatem, později
skupinou Apollo nepřetržitě 20 let. Vletech 1987
— 1992 skládá hudbu pro všechna představení
Divadla Jiřího Grossmanna, kde také vystupoval.
Psal hudbu do TV pořadů DJG „Zajíc v pytli". Na
konci roku 1995 se Petr Spálený znovu vrátil na
koncertní pódia s novou skupinou Apollo
a Miluškou Voborníkovou. Od roku 2001 koncertuje s kapelou Apollo Band. Repertoár není
vymezen jediným stylem. Pohyboval se od rocku
a popu přes country music až k experimentální
tvorbě (Zvon šílencův, dvojalbum Podoby).
Rezervace vstupenek probíhá již nyní na
www.milevskem.cz, platnost rezervace 14 dní.
Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři
Domu kultury.
sobota 30., neděle 31.
17.30 124 min.
MOCNÝ VLÁDCE OZ
ve 3D
USA – Fantasy – dobrodružný. Cirkusový kouzelník potkává tři čarodějky a zachraňuje Zemi.
vstupné: 135 Kč
sobota 30., neděle 31.
20.00 83 min.
JENÍČEK A MAŘENKA – LOVCI ČARODĚJNIC ve 3D
USA –Sourozenci dospěli azačínají podnikat. Pomsta
je sladší než perník. Jako by to vyprávěl Tarantino.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 139 Kč

DŮM KULTURY
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200
www.dkmilevsko.cz
pátek 1. 3.
19.30
prostory DK
REPREZENTAČNÍ PLES SOŠ A SOU MILEVSKO
Hraje: Elizabeth

pátek 8. 3.
14.00–16.00
IRISDIAGNOSTIKA – PORADNA

učebna 2

neděle 10. 3.
18.00–22.00 velký sál
TANEČNÍ PODVEČERY – BŘEZNOVÉ SETKÁNÍ
K tanci a poslechu hraje oblíbená táborská
kapela Klasik trio. Pořádají: Dům kultury
a Sociální služby Města Milevska. Rezervace
předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko,
tel.: 383 809 200.
vstupné: 50 Kč
pondělí 11. – pátek 15. 3. počítačová učebna
PC – KURZ – ZÁKLADY PC
Pořádá: Senior klub ZVVZ Milevsko. Zájemci se
můžou hlásit v kanceláři DK Milevsko.
úterý 12. 3.
13.00–16.00
učebna 1
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny – pozor
změna termínu.
úterý 12. 3.
17.30 výuková učebna
KURZ – DRÁTOVÁNÍ VAJÍČEK
Různé techniky drátování pod vedením manželů
Pichových. Na kurzu si každý zhotoví dvě kraslice,
veškerý potřebný materiál je v ceně.
vstupné: 130 Kč
čtvrtek 14. 3.
18.00
velký sál
TOULKY ZA POZNÁNÍM - Dálný východ – po stopách ussurijského tygra, žluté rasy a československých legionářů
Audiovizuální cestovatelský pořad v podání agentury Pohodáři Pelhřimov.Tento pořad chce diváky
pozvat do třeskuté zimy do země Nanajců, někdy
nazývaných Goldi, Ulčů, Negidalů, Oročů, Udehejů,
Korjaků aJakutů, což jsou původní obyvatelé, dále
Číňanů, kterým zde říkají Kitájci, aKorejců iJaponců, jež zde od nepaměti prosazovali své zájmy,
aod šedesátých let 19. století iRusů, kteří nakonec
její území z velké části kolonizovali. Vstupenky
je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři Domu
kultury Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo na
místě před akcí.
vstupné: 50 Kč
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sobota 16. 3.
15.00
velký sál
POHÁDKA – O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Perníkovému dědkovi a babě si již nelíbí číhat
na děti ve své perníkové chaloupce, a tak se vydají
do světa hledat štěstí. Díky své nenasytnosti
ovšem dědek zůstane uvězněn v chlívku s čuníkem a o pomoc musí požádat Mařenku.
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři Domu
kultury, tel. 383 809 200.
vstupné: 50 Kč
neděle 17. 3.
19.00
velký sál
PETR SPÁLENÝ A APOLLO BAND + Miluška
Voborníková
Rezervace vstupenek probíhá již nyní na
www.milevskem.cz, platnost rezervace 14 dní.
Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři Domu
kultury.
vstupné: 250 Kč
úterý 19. 3.
18.00 výuková učebna
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – CO MOHOU
PROZRADIT KARTY A RUNY
V rámci besedy se mohou účastníci dovědět
o tom, jak může výklad karet pomoci řešit problémy v různých oblastech života. Přednáší: Stanislava Koblihová
vstupné: 30 Kč
čtvrtek 21. 3.
15.00–19.00
velký sál
SETKÁNÍ JUBILANTŮ SENIOR KLUBU ZVVZ
čtvrtek 21. 3.
17.30 výuková učebna
KURZ –VELIKONOČNÍ VAZBA Z ŽIVÝCH KVĚTIN
Přijďte si vyrobit netradiční skleněnou velikonoční dekoraci za pomoci živých květin. Lektorka: Laďka Bečková. Přihlášky předem do úterý
19. března na telefonu 383 809 201 nebo na emailu kortanova@dkmilevsko.cz.
vstupné: 150 Kč
pátek 22. 3.
19.30
velký sál
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NAŠI FURIANTI
Hraje: Ochotnický soubor FORBÍNA Jistebnice.
Obraz života včeské vesnici od Ladislava Stroupežnického. Drama se odehrává ve vesnici na Písecku
v roce 1869. Obecní zastupitelé Honic mají rozhodnout, komu přidělí uvolněné místo ponocného.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo
přímo na místě před představením.
vstupné: 50 Kč, členové Senior klubu ZVVZ po
předložení průkazky: 25 Kč
sobota 23. 3.
08.30–11.30 prostory DK
VELIKONOČNÍ TRHY
Součástí trhů budou dílničky pro děti.
středa 27. 3.
17.00
velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
středa 27. 3.
18.00
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

loutkový sál

čtvrtek 28. 3.
09.00 výuková učebna
VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI
Přijďte si vyrobit velikonoční košíček s kuřátky
a ovečku. Přineste si s sebou vatu a 2 vlašské
ořechy.
vstupné: 10 Kč
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PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
pátek 12. 4.
19.30
velký sál
TRAVESTI SHOW HANKY PANKY – NA PŘÁNÍ
DIVÁKŮ
PREMIÉRA NOVÉHO POŘADU TRAVESTI SKUPINY TENTOKRÁT POPRVÉ V MILEVSKU!!!
Nejúspěšnější česká travesti skupina HANKY
PANKY míří do Milevska se zbrusu novým pořadem Na přání diváků.
Rezervace a předprodej vstupenek od 1. 3. na
www.milevskem.cz a v kanceláři DK Milevsko,
tel.: 383 809 200.
úterý 23. 4.
odjezd od DK v 16 hodin
ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ DO DIVADLA KALICH
– DRAHOUŠKOVÉ
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří Kohout.
Cena vstupenky: 399 Kč (+ zdarma sousední
místo ve stejné hodnotě), jízdné: 200 Kč/osoba.
Rezervace vstupenek na tel. 383 809 200.

GALERIE M
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
www.dkmilevsko.cz
pátek 1. 3.
17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ MARTINA
TŘEŠTÍKA
Prodejní výstava obrazů Martina Třeštíka. Výstava bude probíhat od 5. do 28. 3.
pátek 15. 3
19.30
HUDEBNÍ SKLEPY – 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 is Jardou
Jeřábkem.
Předprodej vstupenek v Galerii M nebo v kanceláři
domu kultury.
Projekt „Hudební sklepy Milevsko 2012–2013“
je realizován za laskavé finanční podpory Státního fondu kultury České republiky.
vstupné: předprodej 120 Kč,
na místě 150 Kč

pátek 22. 3.
19.30
HUDEBNÍ SKLEPY – MARK GEARY
Jeden znejvýraznějších irsko-amerických písničkářů
dneška, inspirovaný folkovou tradicí Boba Dylana
a Leonarda Cohena přijíždí opět do Milevska.
Projekt „Hudební sklepy Milevsko 2012–2013“
je realizován za laskavé finanční podpory Státního fondu kultury České republiky.
vstupné: předprodej 200 Kč,
na místě 250 Kč

OS DIACEL
Sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek
www.diacel.cz • tel.: 605 888 980
pátek 1. – středa 6. 3.
JARNÍ PRÁZDNINY V RAKOUSKU
Zájezd pro širokou veřejnost.
BŘEZNOVÉ LYŽOVÁNÍ NA MONÍNCI
Pro členy.
sobota 23. 3.
VÍKEND V PÍSKU
Seznámení s historií města a návštěva Lezeckého centra. Pro členy.

ZUŠ MILEVSKO
Libušina 1217 • tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz
středa 20. 3.
14.00
BESÍDKA PRO SENIORY

DPS Libušina

čtvrtek 21. 3.
10.00
sál ZUŠ
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ŽÁKY MATEŘSKÝCH
ŠKOL
čtvrtek 21. 3.
17.00
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

sál ZUŠ

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.
www.zvvz.cz/seniorklub
čtvrtek 7. 3.
14.30
velký sál DK
VALNÁ HROMADA
Od 17.00 hod. k poslechu a tanci hraje skupina
Vladimíra Bendy. Předprodej zájezdů od 8.30 hod.
pondělí 11. až pátek 15. 3.
počítačová učebna DK
KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM
Základní kurz v rozsahu 20 hod. (seznámení
s počítačem, základy psaní a zejména používání
internetu a elektronické pošty). Koná se v učebně
Domu kultury dopoledne nebo odpoledne dle
dohody účastníků. Přihlášky v kanceláři Domu
kultury nebo je přijímá Jiří Lesák, zúčastnit se
mohou i nečlenové klubu.
Poplatek pro členy 250 Kč, nečlenové 500 Kč
čtvrtek 21. 3.
15.00
velký sál DK
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Tradiční setkání se členy, kteří letos oslaví své
„kulaté“ nebo „polokulaté“ narozeniny – 65, 70,
75, 80 a 85 let.
sobota 30. 3.
HUDENÍ DIVADLO KARLÍN – JESUS CHRIST
SUPERSTAR
Zájezd na světoznámý muzikál s proslulými hity
z pera legendárních tvůrců. Nejnovější a nejvýpravnější zpracování v Čechách, v hlavní roli Kamil
Střihavka. Odjezd od klubovny je v 12.00 hod.
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(se zastávkou u spořitelny), protože představení
v divadle v Praze začíná už v 15.00 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
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17.00 – mše svatá u sv. Bartoloměje
Na Hod Boží velikonoční a Pondělí velikonoční
bude bazilika otevřena od 14 do 17 hodin.
VELIKONOČNÍ STŮL – Výstava kraslic v boční
lodi klášterní baziliky.

neděle 31. 3.
VYSTUP NA SVŮJ VRCHOL
Pěší vycházka na kopec ke kostelu sv. Magdaleny
u Jistebnice. Odjezd z nádraží ČD v 8.17 hod. Trasa: nádraží Božejovice, Magdalena, Jistebnice,
Zvěstonín, Božejovice – délka 15 km. Vede:
Tomáš Wilda

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz
neděle 3. 3.
15.00
Latinská škola
SETKÁNÍ NAD BIBLÍ V ROCE VÍRY
Pokračování cyklu přednášek – téma Ozeáš,
Izaiáš – Být veden na poušť, nechat rozkvést své
rány.
neděle 10. 3.
16.00
klášterní bazilika Panny Marie v Milevsku
KONCERT MILOSRDENSTVÍ
Benefiční koncert na podporu Farní charity Milevsko. Komorní smíšený sbor a smyčcový orchestr
Piccolo coro & Piccola orchestra.
čtvrtek 21. 3.
19.00
Latinská škola
HOST V LATINSKÉ ŠKOLE – RUDOLF KŘESŤAN
Spisovatel proslavený svými fejetony. Redaktor
časopisu Mladý svět a časopisu Týdeník Televize.
Podílel se na tvorbě televizního pořadu Nedělní
ráno. Pořad moderuje Stáňa Suchanová.
vstupné: Infocentrum – předprodej 90 Kč
VELIKONOCE 2013 V MILEVSKU
28. 3. – ZELENÝ ČTVRTEK
18.00 – mše svatá v bazilice, památka Večeře
Páně, s obřadem umývání nohou apoštolům,
modlitba v Getsemanské zahradě
29. 3. – VELKÝ PÁTEK
Den přísného postu – PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ
15.00 – velkopáteční obřady v kostele sv. Bartoloměje
19.00 – Společná modlitba v místě plánované
křížové cesty (sraz u kláštera)
30. 3. – BÍLÁ SOBOTA
14.00–19.00 – návštěva Božího hrobu v bazilice
20.00 – VZKŘÍŠENÍ (velikonoční vigilie)
31. 3. – NEDĚLE – Hod Boží
08.00 – slavná mše svatá v klášterní bazilice za
město Milevsko
17.00 – mše svatá v kostele sv. Bartoloměje
1. 4. – PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
08.00 – mše svatá pro děti v klášterní bazilice

Na tržišti 560 • tel.: 382 521 296
pátek 1. 3.
08.00
1. ZŠ Milevsko
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÍ KOLO

www.kctmilevsko.pisecko.info
neděle 17. 3.
14.00 start u Infocentra
SMRTNÁ NEDĚLE – LOUČENÍ SE ZIMOU
Pěší vycházka, trasa do 5 km. Krátké vyprovázení
Smrtky dle starých zvyklostí, Smrtky vezměte
s sebou. Vede: Vladimír Ondruška

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

CENTRUM MILÍSEK
Sažinova 763 • tel: 723 449 409
www.centrummilisek.cz
úterý 5. 3.
16.45
KURZY ANGLIČTINY
Jazyková škola JJN Tábor. Kategorie: začátečník,
mírně pokročilí, lektorka česká. Bezplatné ukázkové hodiny. Nutno objednat předem!
úterý 5. 3.
15.00
ZÁPIS – POHYBOVĚ – VÝTVARNÝ KROUŽEK
V PŘÍRODĚ
Tvoření v centru i v přírodě, pro děti od 3–6 let,
pořádání her v přírodě, hry na dopravním hřišti.
úterý 5. 3. 14.00–16.00
V rámci projektu Genderová politika - už víme
jak na to!
ZAHÁJENÍ PROVOZU PRO VEŘEJNOST –
BEZPLATNÉ PORADNY GENDER
Pravidelně úterý a čtvrtek od 14 do 16 hodin,
pondělí 25. 3. od 8.30 hodin.
Otvíráme: bezplatný 5denní vzdělávací seminář. Pro rodiče zajištěno bezplatně: péče oděti
v Miniškolce, stravné, cestovné. Absolvent získá osvědčení. Projekt je spolufinancován zprostředků OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
středa 6. 3.
16.45
KURZY ANGLIČTINY
Jazyková škola JJN Tábor. Kategorie: středně
pokročilí, pokročilí. lektor rodilý mluvčí z V. Británie. Bezplatné ukázkové hodiny. Nutno objednat předem!
pátek 8. 3.
17.00
WORKSHOP – SMALT
Výtvarnice Markéta Souhradová.
Cena: 180 Kč včetně materiálu. Objednávky předem.
středa 20. 3.
17.00
MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA - ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Pohádkové představení pro rodiče + děti.
Cena: 35 Kč
středa 13. 3.
17.00
PORTRÉTOVÉ FOCENÍ DĚTÍ PAVLY VÁCHOVÉ
Nabídka: 5x foto na CD –250Kč, 7x foto na CD –300Kč,
10x foto na CD – 400 Kč. Nutno objednat předem.
PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY:
CVIČENÍ JÓGY PRO DOSPĚLÉ
Pravidelné cvičení 75 min., 10 lekcí, cvičitelka
P. Kochová, v případě zájmu nás kontaktujte.
JARNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
Pro rodiče + děti, pravidelné setkávání, seznamování se s výt. technikami, 10 lekcí, v případě
zájmu nás kontaktujte.

úterý 5. 3.
08.30
VV třída DDM
PLETEME ŠÁLY
Naučíme se plést šálu ozdobnou technikou. Přineste s sebou volánkovou přízi – nejlépe Verona.
Akce je určena všem dětem.
středa 6. 3.
08.30
Vv třída DDM
JARNÍ IKEBANA
Přivoláme jaro – začínáme zdobit s jarní tématikou. Přineste s sebou přízdoby, květináč a jiné
v jarním duchu. Vytvoříme si jaro v bytě. Akce je
určena všem dětem.
středa 6. 3.
08.30
DDM Milevsko
ŽONGLOVÁNÍ
Přijďte se naučit žonglovat. Vyzkoušíme různé
žonglérské pomůcky (míčky, kruhy, kužely, jednokolou).
čtvrtek 7. 3.
08.30
DDM Milevsko
TOČENÍ NA KRUHU – KERAMIKA
Společně se pokusíme něco vytočit na hrnčířském kruhu.
vstupné: 20 Kč
čtvrtek 7. 3.
08.30
Vv třída DDM
ZÁPICHY Z KERAMIKY
Blíží se jaro, vytvoříme si v keramické dílničce
zápichy z hlíny. Akce je určena všem dětem.
vstupné: 20 Kč
pátek 8. 3.

09.00
Dům s pečovatelskou službou

BAZÉN
Návštěva bazénu. Plavky, ručník, 50 Kč s sebou
a můžeme jít plavat do bazénu. Nejlépe plavci.
Pro všechny věkové kategorie. Sraz v DDM v 9
hodin.
středa 20. 3. tělocvična 2. ZŠ J. A. Komenského
PREVENTAN CUP 2012/2013
Vybíjená, kategorie II. – B Dívky. Určeno pro družstva ZŠ.
čtvrtek 28. 3.
08.30
DDM Milevsko
PLETENÍ POMLÁZKY
Společné pletení pomlázky. S sebou 10 vrbových
proutků + pentle.
čtvrtek 28. 3.
08.30
Vv třída DDM
VELIKONOČNÍ DEKORACE
Malujeme kraslice – voskovou technikou, temperami, obalujeme a polepujeme bavlnkou. Přineste s sebou vyfouklá vajíčka. Akce je určena
všem dětem.
pátek 29. 3.
08.30
kuchyňka DDM
PEČEME VELIKONOČNÍ PEČIVO
Velikonoce jsou za dveřmi – pečeme a zdobíme
velikonoční cukroví. Přineste s sebou 2 syrová
vajíčka. Akce je určena všem dětem a veřejnosti.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH OTEVŘENO OD 8
DO 11 A OD 12 DO 16 HODIN KAŽDÝ DEN KROMĚ
ČTVRTKA
pondělí 11. – pátek 15. 3.
Amnestie a registrace zdarma.
úterý 12. 3.
18.00 studovna Měk
BESEDA S MILEVSKÝM SPISOVATELEM
PAVLEM HRDLIČKOU
Autor historického románu Smrt nosí rudé
škorně.
úterý 5., 12., 19., 26. 3. 15.30
INTERNET PŘI KÁVĚ
Výukové lekce pro začátečníky i pokročilé.
AKCE PRO DĚTI
pondělí 4. – pátek 8. 3.
TÝDEN ČTENÍ ANEB ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU:
PŘIJĎ ČÍST A VYPRÁVĚT
středa 6. 3.
SKLÁDÁNÍ Z PAPÍRU
pondělí 11. 3.
BESEDA THOMAS BREZINA
Pro žáky I. a II. ZŠ
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pondělí 18. 3.
UKONČENÍ ANKETY SUK – NEJLEPŠÍ KNÍŽKA
ROKU 2012

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Místní organizace Milevsko
neděle 3. 3.
08.30
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

DK Milevsko

PROACTIVE MILEVSKO
sobota 2. 3.
09.30
sportovní hala
3. ZÁVOD JIHOČESKÉ LIGY MODERNÍ GYMNASTIKY
Pořadatel Proactive Milevsko. Startují závodnice
moderní gymnastiky Jihočeské sportovní oblasti.

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
J. A. Komenského 1034 • tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení a hokejové zápasy dle rozpisu
na stránkách www.spos-milevsko.cz.

Hudební sklepy po Irsku
Jako rozšíření Hudebních sklepů v Milevsku
připravujeme s přáteli takový delší festival,
kde chceme propojit českou a irskou kulturu
(tak trochu pod vlivem irského předsednictví
EU). Půjde vždy o "velký" koncert v pražské
Arše, doplněný řadou koncertů v klubech po
republice. Předpokládáme vždy dva vystupující a konání cca jednou měsíčně. Začínáme
v březnu, kdy vystoupí poprvé s kapelou
v Milevsku dobře známý Mark Geary a Paul
Tiernan. Další část bude v květnu a v červnu.
Vzhledem ke kontaktům máme možnost zvát
opravdové irské hvězdy. Podrobnější informace o této exklusivní sestavě poskytneme
v následujících dnech.
Mark Geary je výrazná osobnost irské, ale
i americké folkové scény. Z Dublinu emigroval
v 19 letech do New Yorku, kde si velmi rychle
vypracoval vlastní výraz a zabydlel se v tamní
folkové komunitě. Mark Geary se začal stále
častěji vracet na zelený ostrov a stal se nedílnou součástí bohatého irského hudebního
kvasu 90. let, ze kterého vzešli mj. i The Frames, Damien Rice nebo Bell X1. S lídrem The
Frames Glenem Hansardem jej dodnes pojí
silné přátelské pouto, opakovaně hostoval
jak na jeho sólových koncertech, tak i s kapelou.
Do Milevska přijíždí po sedmé. Loňský koncert
si Mark mimořádně užil, po koncertě následovala dvouhodinová after-party, kde si Mark

SPORTOVNÍ HALA:
1. 3., 4. 3., 7. 3., 11. 3., 14. 3., 18. 3., 21. 3., 25. 3.,
28. 3.
20.00–21.00 ZUMBA – aerobní cvičení na taneční rytmy
02. 3.
09.30 PROACTIVE – Závod Jihočeské ligy
10. 3.
11.00 Handball ženy – Ústí nad Labem
16.–17. 3. 08.00 TK ZVVZ turnaje
23. 3.
08.00 Fotbalový turnaj
24. 3.
08.00 Florbal

naopak v roli posluchače zazpíval s milevskými několik českých „hitů“... Na oplátku pak
přidal angloamerické hity včetně písní Beatles.
Mark Geary zahraje se svými speciálními hosty. V prvé řadě je to Gráinne Ellen Hun, zpěvačka s nádherným hlasem, která zpívala
Markovi i na jeho poslednim CD About Love,
Songs About Leaving. Dalším vystupujícím
bude Mark Penny na klávesy a jako bonbónek
také Fiacre Gaffney, který sice často pracuje
jako tour manager či řidič a vozí Glena a spol.
po celé Evropě, ale také výborně zpívá a hraje
na kytaru. Možná si ještě vzpomeneme na
obrovské překvapení v Arše, kdy se ke konci
Glenova koncertu objevil na pódiu na pár písní
... Nádherný hlas...
Paul Tiernan pochází z Irského Corku a dnes
žije ve Francii. Je považován za jednoho z nejlepších evropských písničkářů, výborného
kytaristu a zpěváka s hedvábným hlasem,
který zní současně drsně jak štěrk. Proslavil
se jako člen irské skupiny Interference,
kteří velmi ovlivnili Glena Hansarda.
Koncert se uskuteční v milevské Galerii M
v pátek 22. března od 19.30 hodin. Vstupenky
je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři
DK Milevsko, tel.: 383 809 200 nebo přímo
v Galerii M, tel.: 382 522 082. Vstupné je
v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.
Josef Veverka

LETNÍ STADION:
Fotbalové zápasy
02. 3. 10.00 FC ZVVZ st., ml. žáci – Sokol S. Ústí
03. 3. 10.00 FC ZVVZ ml.,st. dorost – Písek
14.00 FC ZVVZ junioři – S. Prčice
07. 3. 17.00 FC ZVVZ st. žáci – Táborsko
09. 3. 14.00 FC ZVVZ junioři – Božetice
10. 3. 09.00 FC ZVVZ st., ml. žáci – Bechyně
12.00 FC ZVVZ st. dorost – Sepekov
14.00 FC ZVVZ ml. dorost – Kovářov
16. 3. 14.00 FC ZVVZ junioři – Mirovice
17. 3. 10.00 FC ZVVZ ml., st. žáci – Tábor
15.00 FC ZVVZ muži A – Roudné
24. 3. 10.00 FC ZVVZ ml., st. dor. – Č. Krumlov
15.00 FC ZVVZ muži B – Olešník
31. 3. 11.30 FC ZVVZ st., ml. žáci – Čtyři Dvory
15.00 FC ZVVZ muži A – Doubravka
SAUNA:
středa: 16.00–21.00 muži
čtvrtek: 15.00–21.00 ženy
pátek: 15.00–21.00 muži

Diacel se sešel
na Monínci
Ve středu 30. 1., pár dní po návratu z tábora, se
členové OS Diacel, sdružení rodičů dětí s diabetem
a celiakií, Písek – z Písku, Milevska, Sepekova,
Krásné Hory nad Vltavou a Votic vydali na další
akci – Lednové lyžování na Monínci. I když byla
obleva a cestou jsme viděli pouze zbytky sněhu,
čekala nás perfektně upravená sjezdovka anaprosto špičkové lyžování. Jediné, co nikdo neumíme,
je poručit počasí – déšť mohl chvíli počkat. Děkujeme za vstřícnost panu Krejčímu. Všichni účastníci
byli moc spokojeni, těší se na další setkání. Monínec doporučujeme – kdo nebyl, neváhejte a jeďte
se podívat! Zdenka Staňková, OS Diacel Písek

Milevský kraj, o. p. s. přijme zaměstnance
do pracovního poměru na pozici

MANAŽER CESTOVNÍHO RUCHU
REGIONU MILEVSKO
Více informací na www.dkmilevsko.cz.
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Ples Farní charity Milevsko se opět vydařil
cena byla od „ﬁrmy SEN“, zabývající se zážitkovou turistikou, a to „PŘELET NAD ALPAMI“. Než
se výherce stačil z výhry vzpamatovat, uchopili
ho tři statní muži a on přelet na Alpami skutečně
absolvoval. Tým mezitím na sále rozestavil lahvičky s Alpou, aby „pohoří“ bylo připraveno. Celý
sál se bavil a výherce snad byl nakonec spokojený
také, Alpy může použít k masažím nebo dalším
přeletům třeba doma v obýváku.
Výnos z plesu byl 15 260 Kč (nejsou zde zohledněny náklady, které plesu předcházely – jako
vylepení plakátů, nákup vstupenek a bloků, sáčků, celofánu...., apod.).
Peníze budou použity na doﬁnancování provozu
terénní pečovatelské služby, kterou naše charita
provozuje.

O předtančení se již tradičně postarala skupina
Farida.
Díky společnému úsilí zaměstnanců, dobrovolníků, rodinných příslušníků a přátel FCH Milevsko
se podařilo opět i letos ples uskutečnit. Ačkoli
návštěvnost plesů se snižuje, přesto jsme do
této tradiční akce šli. Velice nám pomohla vstřícnost členů kapely Elizabeth pod vedením Josefa
Kašpara, neboť muzikanti hráli pouze za poděkování a za dobrý pocit, že pomáhají potřebné
věci. Zdarma vystupovaly rovněž členky tanečního souboru Farida pod vedením Zdeňky Stachové, tento soubor se nám stará s velkým
úspěchem o předtančení již několik let a vždycky
bez honoráře. Tombola se skládala z 375 cen,
z nich asi 15 bylo losováno až po půlnoci. Obešli
jsme mnoho ﬁrem v Milevsku a okolí, děkujeme
za poskytnuté dary, zvláště zemědělské komodity ZD Chyšky, Velká, Hrejkovice a Nemějice
byly velice dobře přijímány. Poslední vylosovaná

Tombola se skládala z 375 cen.
Děkujeme všem za to, že přišli. Děkujeme za
podporu, děkujeme těm, kdo nám pomáhali,
doufáme, že jste se všichni dobře bavili a těšíme
se na příští rok na již 17. ples FCHM (dá-li Bůh).
Děkujeme všem sponzorům a dárcům za skvělé
ceny do tomboly!
Alena Růžičková, FCHM

Pozvánka na jubilejní fotovýstavu
Fotoamatéři z Milevska a jeho okolí vás zvou na
jubilejní 10. ročník výstavy svých prací. Členové
Spolku pro rozvoj kultury Milevsko umožňovali
amatérským fotografům vystavovat uplynulá
léta jejich fotograﬁe. Obrázky s (ne)všedními
pohledy na život kolem nás – lidí, zvířat, ptáků,
hmyzu, na krásy přírody,… Dnes to už jsou stovky
zajímavých fotograﬁí, které si přišli prohlédnout
stovky návštěvníků. K současné výstavě přispělo

18 fotoamatérů s téměř sto fotograﬁemi. Jejich
zvídavé oko vám přes objektiv ukáže konečný
výsledek práce… Výstava se koná ve výstavní
síni Městské knihovny v Milevsku do pátku 29.
března 2013. Vernisáž se uskuteční v pondělí 4.
3. 2013 v 17 hodin. Na vaši návštěvu se těší fotoamatéři a členové spolku.
Josef Luxemburg,
člen Spolku pro rozvoj kultury Milevsko

Co mohou prozradit
karty a runy

V poslední době se stále více lidí zajímá o esoterii. Proto Dům kultury Milevsko připravil
besedu, která je věnovaná nahlížení do
budoucna prostřednictvím výkladových karet
a runových symbolů. Účastníci se budou moci
podělit také o vlastní zkušenosti a diskutovat
o tom, co je zajímá. Součástí bude představení runových symbolů, které původně sloužily jako písmo severských národů a ze kterých
24 vybraných symbolů používali mágové ke
věštění. Vypovídající hodnota run a karet je
obdobná. To, co se má člověk v danou chvíli
dozvědět, řeknou karty i runy. Přednáška proběhne v rámci diskusně vzdělávacích večerů
v úterý 19. března od 18 hodin ve výukové
učebně v prvním patře DK. Večerem nás provede Stanislava Koblihová.

Velikonoce v DK Milevsko
12. 3. od 17.30 hodin – KURZ DRÁTOVÁNÍ
VAJÍČEK
16. 3. od 15.00 hodin – POHÁDKA PRO DĚTI
21. 3. od 17.30 hodin – KURZ VELIKONOČNÍ
VAZBA Z ŽIVÝCH KVĚTIN
23. 3. od 08.30 hodin – VELIKONOČNÍ TRHY
28. 3. od 09.00 hodin – VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI
Více o plánovaných akcích najdete na
www.dkmilevsko.cz.

Milevské maškary vyrážejí za hranice
Milevské Maškarní sdružení vyjíždí do zahraničí.
Na pozvání maškarního spolku Fasnachtsverein
Mönchebüchsler se více než čtyřicetičlenná skupina zúčastní oslav masopustu v partnerské obci
Münchenbuchsee ve Švýcarsku. Nejde jen ovlastní průvod, který pořádají – na rozdíl od nás –
v neděli; milevské maškary se zúčastní páteční
Beizenfasnacht (úvodu k masopustnímu veselí
na několika místech v obci), dětského karnevalu
ivelkého maškarního bálu v sobotu asamozřejmě
průvodu. V něm uvidí Švýcaři nejen milevskou
tradiční masku dlouhána, ale i postavy a postavičky typicky české – Spejbla, Hurvínka aMáničku,
Švejka i Rumcajse s Mankou. Některé z nich měly
premiéru právě letos v Milevsku. Jednou z hlavních

atrakcí bude nepochybně
několikametrový drak, kolem kterého se bude celá
milevská výprava pohybovat. V čele naší části průvodu se ponesou městské
vlajky a standarta Maškarního sdružení.
Vzhledem k tomu, že
masopust v Münchenbuchsee se konal v době uzávěrky tohoto čísla, přineseme obsáhlou fotoreportáž v dubnovém vydání.
jik Členové výpravy při zastávce na cestě poblíž Mnichova.
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Počátky milevských škol – 2. část

Stará škola, budova nynějšího gymnázia
(30. léta 20. století).
Až do roku 1806 bylo vyučování stále vedeno
soukromými osobami, teprve po smrti Jana
Vaněčka byl dekretem ze dne 16. července 1806
za opata Milo Josefa Grüna jmenován Václav
Kypta skutečným učitelem. Václav Kypta byl
bernartický rodák a v letech 1795-97 už působil
v Milevsku jako školní pomocník. Poté působil
v Miroticích a Budějovicích, odkud se počátkem
roku 1806 vrátil po smrti Jana Vaněčka do Milevska. Brzy poté bylo zjištěno, že stávající školní
prostory už nedostačují. Bylo tedy nutno konečně
přistoupit ke stavbě samostatné školní budovy.

Jako lokalita bylo zvoleno místo čp. 144/183
v tehdejší Klášterní ulici (nyní Masarykově), kde
teď stojí budova gymnázia. Roku 1807 zde tak
vznikla nevelká školní budova se dvěma třídami
a bytem pro učitele. To byla sice změna k lepšímu, ale vzhledem k velkému návalu žactva nová
škola už teď nestačila (například roku 1791 patřilo
do Milevska 246 žáků). Bylo zřejmé, že situace
se bude muset do budoucna nějak řešit.
Zatím dal alespoň v srpnu 1810 P. Damián Jankovský, tehdy administrátor milevského panství, za
vlastní útraty na střechu školy vystavět věžičku se
zvonkem, „aby dítky na znamení zvonem pořádněji
do školy spěchaly“. (Ironií osudu je, že onen zvonek
byl původně umíráček, kterým se zvonilo při zdejších popravách odsouzencům na poslední cestě).
Školní obec milevská se skládala z těchto vesnic:
Držkrajov, Přeborov, Zbelítov, Rukáveč. Později
ještě přibyla Přeštěnice, Týnice, Mlčkov a samota
Vopršál. Tehdejší přeplněné třídy by asi nynější
pedagogy uvedly ve zděšení, protože například
roku 1821 do dvou milevských tříd docházely 284
děti. V prosinci 1832 musela být proto zřízena
ještě další třída, tedy už třetí. Protože ve stávající
školní budově to už nebylo možno, byla k tomuto
účelu pronajata místnost v sousedním domě čp.
163. Zároveň byla nejvíce přeplněná první třída

Střípky
z minulosti
rozdělena na dvě oddělení. Kromě toho probíhalo
i vyučování v nedělních opakujících hodinách ve
dvou odděleních, tedy chlapci a dívky. Tento druh
vyučování měli povinně navštěvovat učedníci až
do doby, než by od mistra dostali za vyučenou.
Právě výuční list býval podmíněn vysvědčením
z této nedělní školy.
Kdy přesně došlo k dalšímu rozšíření školy
o čtvrtou třídu nevíme, ale není vyloučeno, že
stejně jako kdysi první třída se nyní rozdělila na
dvě oddělení i druhá třída a později tato čtyři
oddělení byla mlčky považována za čtyři třídy.
Roku 1868 byl v Milevsku ustanoven řídící učitel
již na škole čtyřtřídní. Dne 1. ledna 1875 byla zde
otevřena ještě třída pátá, ale ve staré a těsné
školní budově byly ve skutečnosti umístěny třídy
jen dvě, první a pátá, ostatní se učily v různých
pronajatých prostorech: čtvrtá třída v domě dnes
už neznámého čísla v tehdejší Klášterské ulici
(nyní Masarykově), druhá a třetí třída pak v blíže
neurčeném domě v ulici Vodičkové, později
Šibenné, nyní ulici 5. května.
pokračování příště
Vladimír Šindelář

Farní charita Milevsko pořádá benefiční akci: KONCERT MILOSRDENSTVÍ
Jedinečná příležitost pro vás – vidět a slyšet Piccolo coro & Piccola orchestra..., což je komorní
smíšený sbor a smyčcový orchestr,který od svého
založení v roce 1996 uspořádal již stovky vystoupení v Čechách i v zahraničí. Soubor působí v Praze, v současné době má 35 členů. Nezaměřuje se
na interpretaci děl určitého období, snaží se
posluchačům zprostředkovat skladby všech
hudebních epoch a mnoha žánrů. Podle potřeby
jednotlivých projektů rozšiřuje své pěvecké
i instrumentální řady, takže má ve svém repertoáru pestrou škálu skladeb od komorních až po
velkolepá romantická oratoria. Vokální i instrumentální část souboru vystupuje též se samostatnými programy. Převažují díla s duchovní

tématikou, výrazné procento tvoří hudba 20. století. Dirigentem souboru je Marek Valášek. Na
festivalu Mladé pódium 2004 soubor obdržel
cenu Nadace Bohuslava Martinů a v roce 2007 se
na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční
hudby umístil ve zlatém pásmu a získal hlavní
cenu Petra Ebena. V roce 2009 byl hlavním organizátorem světové premiéry Requiem Jana Hanuše. Sbor Piccolo coro se v roce 2011 stal absolutním
vítězem Festivalu sborového umění v Jihlavě a na
prestižní soutěži v rakouském Spittalu, kromě
1. ceny v hlavní a 3. ceny ve folklórní kategorii,
získal ještě zvláštní cenu poroty za interpretaci
soudobé skladby. Piccolo coro & Piccola orchestra
jsou zvány k účasti na českých i zahraničních

hudebních festivalech, v zahraničí se soubor nejčastěji prezentuje v Německu, opakovaně je zván
k vystoupením v Itálii a v Chorvatsku. Piccolo coro
& Piccola orchestra natočily tři CD s duchovní
hudbou: Mariánská hudba v Loretě (1998), Hear
my prayer (2000), Cantico delle creature (2004)
a jedno se sborovými úpravami lidových písní
Hore Dolinami (2009), více na www.piccola.cz.
Soubor zavítá do Milevska při cestě z Pasova,
vystoupí zde v neděli 10. března v 16 hodin
v bazilice Navštívení Panny Marie milevského
kláštera. Z programu se lze těšit na díla Jana
Bernátka, Petra Ebena, Jana Nováka, Henryho
Purcella, Antonína Tučapského nebo Jana
Hanuše.

Sokolské plavání
Přeboru Sokolské župy Jihočeské v plavání, které
vzorně zorganizovala T. J. Sokol Strakonice, se zúčastnilo celkem 32 milevských závodníků – téměř třetina z celého 104 členného startovního pole. Z vod
strakonického bazénu vylovili společně celkem 11
medailí – po čtyřech zlatých a stříbrných a ještě tři
bronzové. Úspěšně tak zahájili další ročník celoroční
župní soutěže v sokolské všestrannosti, v níž
postupně absolvují přebory ve sportovní gymnastice
a šplhu (duben) a v lehké atletice (květen). Ti nejlepší
mají opět šanci na postup do celorepublikového
ﬁnále, v němž se opět soutěží ve všech čtyřech
vyjmenovaných sportovních odvětvích. V posledních letech byli naši členové v Přeborech sokolské
všestrannosti celé České obce sokolské velmi
úspěšní. Věřme, že i v letošním roce navážou na
tyto výsledky – úspěch v plavání tomu položil dobrý
základ.

Celkové výsledky milevských závodníků:
předškolní děti (3 závodníci): 2. Matyáš Vachta, 3.
Milan Mrzena; mladší žáci (9): 4. Petr Molík; mladší
žáci II (7): 1. Štěpán Pokorný, 5. Jan Kakos, 7. Petr
Vencl; starší žáci III (8): 4. Kryštof Brůžek, 5. Filip
Kortan, 7. Ondřej Smrčina; mladší žákyně I (20): 2.
Hana Kakosová, 3. Kateřina Müllerová, 4. Barbora
Sulanová, 5. Diana Kotalíková, 6. Klára Honzíková,
7. Michaela Neumannová, 9. Natálie Kozáková, 15.
Hana Rozhoňová; mladší žákyně II (22): 1. Nikol
Bursíková, 2. Pavla Molíková, 4. Natálie Podlisková,
8. Veronika Řezbová, 9. Valentýna Linhartová, 11.
Sandra Čunátová, 14. Michaela Novotná, 19. Vendula Kadlecová, 22. Veronika Kadlecová; starší žákyně III (10): 2. Eliška Pešičková, 6. Dominika Brčáková,
7. Alžběta Marelová; starší žákyně IV (4): 1. Karolína
Řezáčová; dorostenky (7): 1. Lucie Řezáčová; ženy
(5): 3. Dominika Koutníková. Zuzana Sekalová

Účastníci Přeboru Sokolské župy Jihočeské
v plavání. Foto: Simona Dušková

Český rybářský svaz, místní
organizace Milevsko oznamuje:
Výroční členská schůze se koná
dne 3. 3. 2013 v DK Milevsko
od 8.30 hodin.
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Břišní tance s novou tváří pro začínající tanečnice pod vedením Ludmily Karneval na 1. ZŠ. Ve čtvrtek 14. 2. a v pátek 15. 2. si děti prvních a druhých ročníků na 1. ZŠ
Jindrové probíhají každé úterý od 18 hodin v hudebním sále DK Milevsko. Milevsko užily karnevalové zábavy. Kromě zábavných disciplín řešily i zajímavé úlohy z českého
Pokud máte zájem, můžete se ještě přidat…
jazyka a matematiky. Na závěr karnevalového reje děti získaly sladkou odměnu, 2. B velký dort.

Veselé zoubky. Ve středu 13. 2. navštívily prvňáčky
na 1. ZŠ Milevsko pracovnice DM drogerie.
Zábavným způsobem ukázaly dětem, jak si čistit
zoubky. Na závěr děti dostaly taštičku s potřebami
ústní hygieny.

Originální drátěné šperky pod vedením manželů Karneval v Klubíčku… Přehlídka masek, hudba
Pichových vznikaly ve čtvrtek 14. února na kurzu a taneční rej a hlavně hodně legrace a zábavy – tak
v DK Milevsko. Dalšími kurzy, na které se můžete vypadal tradiční karneval v Mateřské škole Klubíčko.
těšit, budou Drátovaná vajíčka a Velikonoční
vazba z živých květin.

V neděli 3. února se v Latinské škole uskutečnilo již 2. swingové
a jazzové odpoledne. Hudba Glenna Mullera, Jiřího Bažanta,
Jaroslava Ježka, Milana Svobody adalších se líbila. Na snímku jsou Zpestřením Senior plesu, který se konal 15. února v domě kultury, byla vystoupení dětí
z tanečního kroužku, který vede Jaroslav Bolek.
interpreti Tiché pohody.

Ve čtvrtek 21. února se konala Sokolská akademie, na fotografiích jsou jedni z nejmladších milevských cvičenců.
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reprezentant Ivana Víšková
kancelář: Husovo nám. 189, Milevsko

Úterý a čtvrtek od 9.00 do 16.00 hod.
nebo schůzky podle domluvy na

mob.: 603 572 891
ivana.viskova@obchod.csobpoj.cz

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16–18 týdnů,
cena 149–170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v neděli 24. března 2013

Milevsko – u vlakového nádraží – ve 12.10 hod.

Dům dětí a mládeže nabízí volná místa na

letní tábor HOBIT
Termín: 4.–10. 8. 2013
Inspirováno filmem Hobit: Neočekávaná cesta. Vydáme se
společně hledat trpasličí království Erebos. Tábor je určen dětem
od 6 do 15 let. Cena tábora 2400 Kč. Hlavní vedoucí Vilém Fink
(kontakt: 777 339 990, fink@ddmpisek.cz)
Místo: Základna DDM Kobyla u Vráže (Písek)

Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní
výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 15. března 2013 na
telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na divadelní před-

Případné bližší informace tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena 22–35 Kč/ks.

stavení Naši furianti, které se uskuteční
v Domě kultury Milevsko v pátek 22. března od 19.30 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
budova prodejny Calta Elektro.
Výherci:Marie Urbanová, Marie Michalová,
Jiřina Kozáková, všichni z Milevska.

• 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

ZDRAVOTNÍ MATRACE
už i V MILEVSKU
Zdravotní matrace Sofia
3.750 Kč
VELKÝ VÝBĚR MATRACÍ
už od 990 Kč

Zdravotní
POLŠTÁŘE

Chrániče
MATRACÍ
Rošty
od 399 Kč

Možnost jakýchkoliv rozměrů matrací i roštů, dále nabízíme anatomické polštáře a chránicí potahy na matrace
matrace do
DĚTSKÝCH
POSTÝLEK

Více na www.hatle.cz
nebo v prodejně

Postele od 949 Kč
jednolůžkové / dvojlůžkové
dětské postýlky ...
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