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U P O Z O R N Ě N Í
Z důvodu legislativních změn upozorňujeme na nový systém organizace obřadu

Vítání dětí
Pokud si rodiče přejí, aby jejich děťátko
(narozené v roce 2014 a s trvalým pobytem
v Milevsku) bylo přivítáno, je nutné dostavit se předem na matriku MěÚ Milevsko.
Bez toho nebudou k slavnostnímu obřadu
vítání dětí pozváni.

Veřejné zasedání
zastupitelstva města
Ve středu 19. února zavítal do Milevska prezident Miloš Zeman. V areálu ZVVZ Machinery se setkal
se starostou Milevska Zdeňkem Heroutem. Po setkání se zaměstnanci společnosti zahájil prezident společně s hejtmanem Jihočeského kraje provoz horizontálně-frézovacího centra.

Regenerace starého sídliště začala

Dlouho plánovaná regenerace zeleně na starém sídlišti konečně začala. Přestože město zatím
neobdrželo konečné formální rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace, rada města na svém zasedání dne 13. ledna odsouhlasila zahájení akce kácením dřevin, aby pokácení mohlo být zrealizováno ještě v období vegetačního klidu.
Kácení dřevin provázely podle očekávání mnohé protesty občanů starého sídliště. Nezřídka se
objevovaly názory, že kácíme stromy, které nikomu nevadí a ty, které by měly být odstraněny,
zůstávají. Je nutné si uvědomit, že město je v nelehké situaci a vyhovět všem prostě není možné.
Strom, který jednomu člověku stíní a považuje ho za velký problém, druhý vnímá jako nedílný
prvek dané lokality a neumí si daný prostor bez něj představit, vždyť ty stromy zde rostou desítky
let a pro řadu obyvatel starého sídliště jsou neodmyslitelnou součástí jejich života. Mnozí lidé
také argumentovali tím, že přece lze projekt změnit ještě nyní během realizace, to ale opravdu
není možné. Projekt na regeneraci starého sídliště vznikl v roce 2010 a prošel řadou schvalovacích
procesů poskytovatelem dotace a v současné době ho již nelze měnit, jak se komu zlíbí. Během
kácení sice došlo k ojedinělým změnám, ale ty musely být řádně odůvodněny zhoršeným zdravotním stavem dřevin a odsouhlaseny dendrologem, který dohlíží na dodržování projektu.
Také jsme zaznamenali dotazy, co se dále děje s dřevní hmotou z pokácených dřevin, prý někteří
lidé dostali dřevo zadarmo. Dřevní hmota stromů určených k pokácení byla v souladu s požadavky
poskytovatele dotace oceněna odborným lesním hospodářem a o tuto částku byla ponížena cena
za realizaci akce. Dřevní hmota tedy patří zhotoviteli a je na něm, jak s ní naloží.
V následujícím období dojde k ošetření dřevin, které spočívá v ořezu stromů, keřů, na některých
stromech budou provedeny bezpečnostní vazby. A nakonec budou zrealizovány výsadby stromů,
keřů a zrekonstruují se trávníky. Koncepce výsadby dřevin vznikla na základě podrobné inventarizace, přírodních podmínek a funkčního členění lokality. Budou zde vysazeny např. solitérní
dlouhověké vzrůstné dřeviny, které budou tvořit kostru zeleně v parku Beckov a Sažinova, (např.
buk lesní, dub letní, javor klen, jedle stejnobarvá, jinan dvoulaločný, borovice černá, apod.), dále
budou vysazeny menší barevné listnáče jako náhrada za dožívající břízy v ul. P. Bezruče, prostorově vhodnější malé alejové stromy v blízkosti domů v ul. Čs. armády, K. Čapka a P. Bezruče. Co se
týče keřových výsadeb, dojde k posílení rozmanitosti keřového patra, k nahrazení jednodruhových
tvarovaných živých plotů výsadbou volně rostoucích kvetoucích keřů, k výsadbě půdopokryvných
keřů ve svazích před domy v parku Beckov, atd. V souvislosti s těmito novými výsadbami dojde
bohužel ke zrušení zahrádek u domů, které jsou součástí parku na Beckově. Jedná se o zahrádky

Veřejné zasedání zastupitelstva města
se koná ve středu 26. března od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelky mateřských škol v Milevsku
vyhlašují Z Á P I S do mateřských škol.
Příjem žádostí pro školní rok 2014/2015
se bude konat:

v pátek 4. dubna 2014
od 13.00 do 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 2014/2015.
3. Nezapomeňte si s sebou vzít rodný list dítěte.

Vybíráme z obsahu:
Kam s nefunkčními zářivkami
Poplatek ze psů
Vyhrazeno pro školy
Fotoobjektivem
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13
15
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u domů č.p. 773, 774 a 811. V místě zrušených
zahrádek budou doplněny keře a stromořadí
menších alejových stromů. Záměrem těchto
úprav je ucelení centrální části starého sídliště
- parku Beckov.
Některé výsadby keřů jsou navrhovány v návaznosti na zrekonstruovanou cestní síť, odstavné plochy k parkování, odpočinkové prvky,
apod. Bohužel z důvodu nedostatku finančních prostředků města tyto doprovodné prvky
včetně rekonstrukce cestní sítě zatím zrealizovány nebudou. Nové výsadby tak budou
mnohdy působit jako nelogicky umístěné, ale
vzhledem k podmínkám dotace musíme počty a umístění vysazovaných dřevin navržené
v projektu dodržet. Postupně se ale město
bude podle svých finančních možností snažit

alespoň částečně dobudovat navržené prvky
funkční vybavenosti tak, aby prováděná regenerace zeleně nepůsobila samoúčelně, ale dotvářela zmodernizované plochy a spolu s nimi

vytvořila funkční celek.
Ing. Hana Hadrbolcová
odbor životního prostředí

Informace z jednání Rady města Milevska
2. schůze Rady města Milevska
Rada města mimo jiné:

 ověřila k přijímání prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství
p
tyto členy ZMM: Ing. Bohuslava Beneše, JUDr. Oldřicha Kofroně, Ing. Václava Pavlečku a určila jako místo pro konání slavnostních obřadů: obřadní síň
Městského úřadu Milevsko č.p. 420
l
rozhodla o zvýšení nájemného pro nájemce nebytových prostor, pozemků
v závislosti na vývoj inflace za rok 2013 o 1,4 % z inflace
l
rozhodla o uzavření smlouvy a) s panem Ing. Lubošem Vanišem na výkon
funkce technického dozoru investora (TDI) při realizaci veřejné zakázky „Sítě
a komunikace Švermova – 1. etapa“ za nabídkovou cenu 86.000 Kč, b) s panem Jiřím Němcem na výkon funkce koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky „Sítě a komunikace Švermova – 1. etapa“ za nabídkovou cenu
50.000 Kč
l doporučila Zastupitelstvu města Milevska ke schválení aktualizovaný „Plán
financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2014 až 2023“
l schválila přidělení zakázek na drobné opravy firmě SMM s.r.o., Karlova 1012,
Milevsko
l

r ozhodla zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci za účelem stěhování
městského úřadu z budovy čp. 843 Sažinova do budovy čp. 123 v ulici 5. května a budovy čp. 95 (stávající prostory radnice a úřadu práce)
l schválila poskytnutí finančního daru na podporu rodičovství v Milevsku žadatelům (týká se dětí narozených po 01. 01. 2013)
l schválila výši odměňování členů komisí rady města a doporučila ke schválení
odměňování členů zastupitelstva platné od ledna 2014
l
schválila „Pravidla pro tvorbu a čerpání Sociálního fondu“ zaměstnanců
města Milevska zařazených do Městského úřadu Milevsko, Městské policie
Milevsko, Městského kamerového dohlížecího systému a uvolněných zastupitelů města Milevska, sloužícího k zabezpečení kulturních, sociálních
a dalších potřeb zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a uvolněných
zastupitelů města Milevska z důvodů ukončení platnosti stávajících platných pravidel
l schválila organizační změny Městského úřadu Milevsko
l
vzala na vědomí rezignaci na členství v Kulturní komisi RMM a jmenovala
nového člena P. Mgr. Františka Míčka O. Praem
l souhlasila s vyvěšením tibetské vlajky 10. března 2014.
l

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Kam s nefunkčními zářivkami

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám po letech svítit zářivka,
a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou a jak naložit s tou nefunkční.
Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního
odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené.
Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují
malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové. Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je
její odevzdání ve sběrném dvoře skládky Jenišovice nebo sběrném dvoře
Dukelská (bývalá prodejna plynu), příp. do boxů umístěných v budovách
městského úřadu. Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme
a uloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen
přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Ušetří se tak část finančních prostředků
města určených pro nakládání s komunálním odpadem.
Kde zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKOLAMP sváží kontejnery se
zářivkami do specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz
a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky
jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací
dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmy-

slové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých
případech i pro výrobu nových zářivek. Opětovně je tak možné pro další
výrobu použít až 95 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete
na www.ekolamp.cz.
Ing. Marie Vratislavská
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Na jednání zastupitelstva města Milevska projednávali ve středu 5. února zastupitelé finanční příspěvky na sportovní činnost pro rok 2014. Zajímalo nás, zda dotázaní považují dotace sportovcům za dostatečné, i když nejsou
v takové výši jako v loňském roce?

Ing. Mgr. Miroslav Doubek
Rozdávat lze jen tolik, kolik si město může
dovolit. A obávám se, že město spotřebovává a rozděluje víc peněz, než jsou jeho příjmy.
Dostali jsme se tak daleko, že v rámci příspěvku přes SPOS mají „prioritní“ sportovci
sportoviště zadarmo a přímé příspěvky slouží
i na jiné úhrady.
Otázku však nepovažuji za nekorektně zadanou, protože příspěvek na sportoviště (SPOSu) a na sportovní činnost v součtu neustále
roste. Dle rozpočtů v roce 2011 příspěvek činil
9,1 mil. Kč, v roce 2012 = 10,2 mil. Kč, v roce
2013 = 10,35 mil. Kč a pro letošní rok je schváleno těsně nad 11 mil. Kč. Nezapomínejme, že k tomu se přidává každý rok několik milionů na opravu sportovišť.
Pro správnost čísel je nutno dodat, že v uvedených letech před koncem roku
byly vždy přidány další prostředky na ztrátu SPOSu i další příděl oddílům.
Platí pravidlo, že pokud víc rozdáme, musíme na úkor něčeho vzít. Např. neprovádění oprav vodovodů, kanalizací silnic nebo naopak všichni občané zaplatí víc za vodné a stočné nebo odpady.
Jaroslav Peták
Jako sportovní komise jsme navrhovali po důkladném rozboru všech žádostí sportovních
subjektů na rok 2014 do oblasti sportu o 68
tisíc Kč více jak v loňském roce, a to z důvodu
vznikajících nových sportovních subjektů. Již
na prosincové pracovní schůzce zastupitelů
nad rozpočtem města Milevska jsem upozorňoval, že v rozpočtu na rok 2014 je pro
sport o 226 tisíc Kč méně než v roce 2013. Při
únorovém zastupitelstvu města Milevska se
podařilo navýšit příspěvek pro sportovce o 79
tisíc Kč. Přes toto opatření oproti loňskému
roku jde do oblasti sportu o 147 tisíc Kč méně. Proto považuji tento příspěvek
jako nedostačující.
Ing. Lubomír Šrámek
Z pohledu sportovců jistě výše přidělených
dotací není dostatečná. Z pohledu rozpočtu
města je to pak určitý kompromis. Osobně
se přikláním k navýšení dotací minimálně
v loňské výši nebo ve výši původně doporučené sportovní komisí, t.j. o cca 300 tisíc
vyšší.

Ing. Ivan Radosta
Sportovní komise, jejímž jsem členem, původně navrhovala rozdělit milevským sportovcům téměř 3,1 mil. Kč. K navýšení částky,
převyšující rozpočet o cca 300 tis. Kč, nás vedly 3 důvody. Udržení objemu příspěvků stávajícím sport. oddílům, dotace pro nově vzniklé
nebo aktivně se rozvíjející subjekty (sport. tanec EFK, florbal. klub, sport. škola PRUNUM
atd.) a příspěvek hokejovému klubu, o nějž
hokejisté žádali vždy v průběhu roku, což
působilo nemalé obtíže. Námi navrhovaná
částka byla sice snížena, přesto si myslím, že
vzhledem ke svým možnostem se město chová ke sportovcům velmi velkoryse a objem příspěvků na rok 2014 je dostatečný.
Mgr. Martin Třeštík
V letech 2012 a 2013 jsme vždy na konci roku
oproti původnímu předpokladu navýšili příspěvky na sport ze zhruba 2,5 mil. Kč na konečné přibližně tři milióny. V letošním roce
rozdělujeme téměř 2,9 miliónu a domnívám
se, že je to srovnatelné, i když vím, že se začaly slibně rozvíjet další sporty, třeba florbal,
házená, sportovní tanec, přípravka pro nejmenší, takže se o ten balík peněz bude dělit
více oddílů. Věřím, že přidělené dotace ale nikoho z nich neomezí. Musím připomenout,
že do peněz pro sport musíme také počítat
i peníze, které dáváme do provozu a obnovy sportovních zařízení. Když to sečteme, troufám si říct, že i nadále budete těžko hledat město, které do podpory sportu dává větší podíl svého rozpočtu než Milevsko.
Petr Zelenka, jednatel společnosti SPOS Milevsko
Dotace určené pro sportovní kluby jsou dané výší schválenou rozpočtem města Milevska. Předpokládám, že práce sportovní komise při rozdělování výše
příspěvků přímo pro oddíly je velmi složitá. Chápu i fakt, že sportovní oddíly
mají požadavky vyšší než umožňuje rozpočet města. Na druhou stranu jako
jednatel společnosti, která provozuje sportovní areály v Milevsku, musím říci,
že pokud by byly příspěvky vyšší, mohly by sportovní kluby ještě navýšit své
požadavky na sportovní plochy. Nicméně se jedná o velmi provázané části
mezi městem, kluby a společností a i když bych přál klubům vyšší finanční
podporu ze strany města, tak vlivem na možnosti rozpočtu shledávám letošní rozdělení finančních příspěvků za rozumné a z mého pohledu dostačující
v rámci daných možností.

Poplatek ze psů pro rok 2014
Oznamujeme, že se blíží termín splatnosti místního poplatku ze psů,
který je splatný nejpozději do 31. března 2014. 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, odbor finanční MěÚ Milevsko
Nejčastěji placené sazby:
Sazba poplatku

Kdo ji platí

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 bytovém domě se 3
a více byty
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Hospodaření společnosti SPOS Milevsko s.r.o.
Vzhledem k množícím se informacím ohledně hospodaření SPOS Milevsko
s.r.o., která spravuje městské sportovní areály, jsme byli požádáni o zveřejnění hospodaření v roce 2012, 2013 a plánu 2014 včetně srovnání požadavku
na výši příspěvku, celkové výše příspěvku od zřizovatele a výčtu hlavních
oprav, které společnost provedla nad rámec běžné údržby a běžných nákladů spojených s provozem daných areálů.
V roce 2012 společnost hospodařila s obratem cca 14,5 mil. Kč. Žádala zřizovatele o příspěvek na provoz ve výši 7,95 mil. Kč. Zřizovatel schválil provozní příspěvek ve výši 7,6 mil. Kč a následně schválil navýšení příspěvku
na celkových 7,9 mil. Kč. Společnost v roce 2012 po účetní uzávěrce vykázala
hospodaření se schodkem ve výše cca 27 tis. Kč.
V roce 2013 společnost hospodařila s obratem ve výši cca 14,5 mil. Kč, opět
jako v roce 2012 podala požadavek na provozní příspěvek zřizovateli v celkové výši 7,95 mil. Kč. V tomto požadavku společnost počítala s úsporou
vstupních energií díky obnově a doplnění osvětlení sportovní haly a zimního
stadionu. Bohužel k těmto krokům nedošlo a navíc došlo k navýšení nákladů a položky mimo plán společnosti jako například dovybavení a kompletace šatny HC v západní tribuně zimního stadionu. Zřizovatel v reakci
na původní požadavek společnosti schválil příspěvek ve výši 7,8 mil. Kč,
ale pod tíhou doložených skutečností tento příspěvek následně ještě navýšil na celkovou částku ve výši 8,2 mil. Kč. Společnost tak předpokládá, že
po účetní uzávěrce hospodaření za rok 2013 skončí s hospodářským výsledkem ve výši cca 27 tis. Kč zisku.
Zájem o hospodaření společnosti je směrován na nákladové položky. Těmi
největšími jsou energetická zátěž. Společnost provozuje sportoviště, která
jsou na energiích včetně svých zázemí plně závislá. Veškerá spotřeba závisí
na mnoha faktorech, těmi hlavními jsou pravidla soutěží, které se zde hrají
a s tím spojené požadavky oddílů i zřizovatele na umožnění využívání klimatické podmínky daného roku. V neposlední řadě jsou to finance vynakládané na opravy a údržbu, a to jak běžnou, tak i údržbu preventivní.
Společnost musí vynaložit každoročně cca 550 až 650 tis. Kč na běžné opravy a údržbu všech areálů s tím, že částka cca 400–500 tis. Kč je nutnou
a základní částkou na ukončení provozu a opětovné zprovoznění a připravení areálů mezi jednotlivými sezónami. Ostatní částka 150–200 tis. Kč je
využita na běžné opravy. V roce 2012 se jednalo o částku ve výši cca 620 tis.
Kč a v roce 2013 tato hodnota vzrostla až na 1,01 mil. Kč. Hlavním důvodem
tohoto nárůstu byla celková kompletace a vybavení šatny hokejové klubu
v západní části zimního stadionu.
Společnost nad rámec běžných oprav v roce 2013 provedla preventivní a rekonstrukční opravy například schodiště mezi zimním stadionem a sportovní halou, schodiště do Sporthotelu, rekonstrukce šatny „A“ týmu FC ZVVZ,
stropu v bazénu u sauny na letním stadionu, výměna oken na sportovní
hale, stavební opravy na zimním stadionu, rekonstrukce bezpečnostních
bariér na malé umělé trávě a kompletace šatny hokejového klubu v západní
tribuně zimního stadionu včetně podlahových krytin a vybavení. Tyto zásahy si vyžádaly bezmála 400 tis. Kč. Jelikož areály pod správou společnosti
jsou v provozu již řadu let, je nutné tyto zásahy provádět a areály obnovovat
dříve než budou vyžadovat podstatně vyšší finanční náklady spojené s nutnými radikálnějšími zásahy omezujícími i jejich provoz.
Rok Příspěvek celkem	Energie
Opravy	Hosp. výsledek
2012
7 900 000 Kč 5 800 000 Kč
620 000 Kč
- 26 500 Kč
2013
8 200 000 Kč 6 100 000 Kč 1 010 000 Kč
+ 27 000 Kč
2014
8 150 000 Kč 5 800 000 Kč
815 000 Kč
+ 5 000 Kč
Další často kladenou otázkou je provoz restaurace SPORTHOTEL. Tuto
restauraci společnost převzala opět do svého provozu poté, co soukromý
subjekt, který ji provozoval, podal výpověď z finančních důvodů. Společnost
převzala provoz ve chvíli, kdy restaurace byla schopna produkce cca 10 obědů a zisku, který nebyl schopen pokrýt ani provozní náklady. Dnes po cca 11
měsících provozu můžeme konstatovat, že restaurační provoz je schopen
zabezpečit kvalitní služby za přijatelnou cenu s tím, že jeho zisk bez komplikací pokryje jeho náklady a přiměřeným způsobem přispívá ke kvalitě
ostatních služeb a k finančnímu přínosu společnosti. Z počtu vydávaných
obědů ve chvíli přebírání provozu dnes evidujeme přibližně devítinásobný
nárůst. Za tímto nárůstem stojí nesnadná práce provozní zařízení a personálu, který se o zákazníky, věříme, že dobře, stará. Tou největší částí, ale
zůstává zájem zákazníků, kterým tímto srdečně děkujeme za jejich přízeň.

V měsíci únoru proběhla rekonstrukce salónku u restaurace, kde se již od 15.
2. 2014 mohou opět konat různé akce. Akcí vzhledem na kvality jídla a služeb postupem času také přibývá. I za toto jsme velmi vděční.
Provoz restaurace i nadále plánujeme udržet jako provoz obědový s tím, že
akce mimo obědy jsou vždy na dohodě a personál je připraven na takových
akcích se věnovat plně pouze dané společnosti. Jsme schopni zajistit akce
od narozeninové oslavy přes večírky, svatby, pohřební hostiny až po předváděcí akce či firemní rauty. Náš personál, včetně provozní restaurace se
na Vás těší, a to jak při obědech v hlavním provoze, tak i na akcích v salónku.

Závěrem lze tedy konstatovat, že hospodaření společnosti je s ohledem
na náročnost daných areálů, požadavky na udržení sportovních aktivit v Milevsku a v porovnání s okolními zařízeními stejného typu vedeno
na minimální a nejnutnější finanční úrovni při zachování i tolik potřebných
preventivních oprav a údržby. V případě požadavku dalších úspor by to pro
společnost a město znamenalo omezení provozu některého z areálů, což
s sebou nese i nepříjemné omezení daného sportu s možností i jeho úplného zániku v důsledku nesplnění provozních řádů daných sportovním svazem. Co se týká restaurace, tak i zde je možné sdělit, že provoz je vyrovnaný
a je plně nastaven ke spokojenosti jak provozovatele, tak i zákazníků.
Petr Zelenka, jednatel společnosti SPOS Milevsko

Odbor živnostenský
Koncese na prodej lihovin – blíží se konec lhůty
(určeno pro všechny prodejce lihovin)
Podnikatelé, kteří vlastní živnostenské oprávnění, v jehož rámci mohou
prodávat lihoviny (např. obchodníci s potravinami, provozovatelé restaurací, barů apod.), mohou v této činnosti na dosavadní živnostenské
oprávnění pokračovat už jen do 17. 4. 2014. Po tomto datu bude prodej lihovin možný pouze v rámci koncesované živnosti. Pokud požádají
v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro předmět podnikání „Prodej
kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin“ (k žádosti nemusí předkládat žádné doklady), živnostenský úřad jim bez správního poplatku
tuto koncesi vydá. Pokud žádost v této lhůtě nepodají, oprávnění k prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin jim zanikne.
O koncesi může podnikatel požádat na kterémkoli živnostenském úřadě v České republice.
Ing. Milan Weber
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Městská knihovna Milevsko má novou ředitelku
Městská knihovna Milevsko má od února novou ředitelku. Hanu Kolínovou vystřídala po odchodu do důchodu Ing. Petra Bláhová. Minulé i současné ředitelce knihovny jsme položili několik otázek.

přísluší. Mohu jen říci, že jsem svou práci dělala velmi ráda a za ta léta se
snad i mnohé povedlo. Byli jsme např. mezi prvními knihovnami, které
začaly používat knihovní systém Lanius a všechny knihy i ostatní média
jsme vložili do počítače. V roce 1998 jsme díky grantu od Ministerstva
kultury zavedli internet. Myslím, že je důležité, že máme i velice dobrý
a pečlivě doplňovaný knihovní fond, který si chválí nejen naši čtenáři,
ale i mnozí návštěvnici, jinak čtenáři velkých knihoven, kteří jsou letními
hosty v Milevsku a okolí.
Myslíte si, že klasická kniha ustojí nástup elektronických čteček či internetu?
Rozhodně. Klasickou knihu nic nenahradí. Láká již svým výtvarným
zpracováním, vůní. Čtečka může zatraktivnit čtení svými určitými výhodami: velké množství titulů v malém médiu, zvětšení písma apod.
Po jaké knize sáhnete, když máte volný čas?
Nejraději čtu životopisné romány a potom knihy, kde se sice rozvíjí nějaký románový příběh, ale pozadí je dotvářeno skutečnými událostmi:
např. Skleněný pokoj Simona Mawera, román inspirovaný skutečným
osudem vily Tugendhat.

Ing. Petra Bláhová
Máte nějaké zkušenosti z knihovnictvím?
Knihovna mě vždy přitahovala jako každého, kdo miluje knihy, ale až
teprve v době, kdy jsem zvažovala přihlášení do výběrového řízení, jsem
se začala intenzivně připravovat, studovat problematiku knihovnictví
a pronikat do jejich tajů.
Jaké budou vaše první kroky ve funkci ředitelky a co knihovna nabídne
v nejbližším období?
Moje první kroky vedou k tomu detailně poznat chod knihovny a seznámit se s kulturním a společenským prostředím Milevska. V další fázi
bych se ráda zaměřila na zlepšení propagace knihovny a námi pořádaných akcí. Jednou z těch nejbližších je právě „Březen měsíc čtenářů“,
během kterého proběhne registrace nových čtenářů zdarma, amnestie
pro stávající čtenáře, tradiční Internet při kávě a další akce spojené se
čtením jak na dospělém tak dětském oddělení. Tímto zveme všechny
nečtenáře: „Přidejte se k nám, čtení stojí za to“.
Knihovna už neslouží jen jako půjčovna knížek, své zastoupení zde
nachází i internet, besedy, univerzita třetího věku a další aktivity, které jsou určitě přínosem pro návštěvníky. Budete v těchto akcích pokračovat?
Pokračovat v pořádání úspěšných akcí samozřejmě budeme. V únoru
začala již zmíněná „Univerzita třetího věku“. Jedná se o 6 přednášek pro
seniory s velice zajímavým tématem „Evropské kulturní hodnoty“. Pro
zájemce ještě zbývá několik málo volných míst. Dále budou pokračovat
výstavy. Tou nejbližší je výstava vítězných fotografií soutěže „Vyfoť
Toulavu“, což je nově vznikající turistický region, jehož je Milevsko součástí. Ale především Městská knihovna letos slaví své 100. narozeniny,
takže během roku určitě nabídne dostatek „narozeninových“ akcí.
Chystáte nějaké vylepšení či změny v poskytovaných službách?
Velkou změnou, která bude dokončena během několika následujících
měsíců, je zařazení knih nacházejících se na pobočce knihovny v domě
kultury do elektronického katalogu. Tím dojde k propojení obou poboček a čtenáři budou moci s jednou průkazkou navštěvovat obě místa.
Věříme, že tato možnost povede ke zkvalitnění poskytovaných služeb
a bude našimi čtenáři vítána.
Hana Kolínová
Jak dlouho jste v Městské knihovně v Milevsku pracovala?
V městské knihovně v Milevsku jsem pracovala od roku 1967.
Jak byste zhodnotila své působení ve funkci ředitelky knihovny?
Hodnotit svou vlastní práci je velmi obtížné a myslím si, že mi to ani ne-

O rozhovor jsme požádali také ředitele písecké
městské knihovny, Mgr. Romana Duba, který
byl jedním ze členů výběrové komise, která vybírala novou ředitelku knihovny.
Jak byste zhodnotil úroveň Městské knihovny
v Milevsku?
Výsledky činnosti knihovny v Milevsku podrobně nesleduji. Z hlediska
objektivních ukazatelů, které máme k dispozici v rámci databáze benchmarking, si ve srovnání s knihovnami obdobné velikosti vede velmi
dobře.
Byl jste jedním ze členů výběrové komise na obsazení místa ředitele
milevské knihovny. Jaká byla podle vás úroveň uchazečů?
Plnohodnotně zhodnotit úroveň uchazečů po relativně krátkém osobním kontaktu v délce zhruba 20 minut není vůbec jednoduché. Domnívám se, že je to spíše nemožné. První názor si lze utvořit z předložených
písemných materiálů, klíčovou roli při výběru uchazeče však hraje pohovor s uchazečem a také dojem, který z něj získáte. Za sebe mohu uvést,
že přes spíše negativní závěr, který jsem si po prostudování písemných
materiálů utvořil, mě osobní pohovory naplnily uspokojením a nakonec
bylo z čeho vybírat. Velmi dobře jsem také vnímal práci výběrové komise.
Spolupracuje nějakým způsobem písecká knihovna s milevskou? Či
plánujete nějakou spolupráci?
Obě dvě knihovny o sobě určitě vědí, máme informace o tom, co každá
z knihoven dělá, vzájemně se inspirujeme, ale spolupráce na nějakém
konkrétním projektu neexistuje. Je to spíše na bázi osobních kontaktů.
Jedná se o dva samostatné subjekty a každý z nich má ve svém městě
své specifické postavení a úkoly.
Jaký je v současné době zájem o knihovnické služby? Není návštěvnost
knihoven ovlivněna nástupem internetu či elektronických knížek?
Je samozřejmé, že nástup internetu i elektronických knih měl a má dopad na naši činnost. Reakce většiny knihoven na rozvoj IT technologií
však byla příkladná. Místo odmítání vzaly knihovny internet za svůj
a začaly jej využívat a nabízet čtenářům. To ale také souvisí se současným trendem rozšiřování služeb knihoven. Výsledkem je déle trvající
nárůst návštěvnosti, což je velmi potěšující a nadějné.
Děkujeme za rozhovor

Poděkování

Město Milevsko děkuje paní Haně Kolínové za dlouholetou dobrou
práci v Městské knihovně v Milevsku a do dalších let přeje hodně
zdraví a osobních úspěchů.
Rada města Milevska
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Milevsko
1184–2014
V roce 2014 si připomeneme důležité výročí, 830
let od první písemné zmínky o Milevsku, které
se týká roku 1184. Nejedná se ovšem o založení
města, protože to existovalo už dříve. Z uvedeného roku však pochází listina, v níž pražský biskup
Jindřich Břetislav mění s Jiřím z Milevska několik
vesnic, patrně v okolí Roudnice. Milevský velmož
obdržel náhradou za svůj majetek několik vsí
v okolí Milevska, mezi nimi například i Hrejkovice,
tehdy označované jako Rejkovice. Existuje sice
ještě jedna starší listina, datovaná rokem 1183,
v níž se také vyskytuje jméno Jiřího z Milevska, ale
historikové zjistili, že se jedná o pozdější falsum,
a tak smlouva o výměně vesnic z roku 1184 zůstává skutečnou první písemnou zmínkou o Milevsku. Nejednalo se ovšem o město v pravém slova smyslu. Milevsko je teprve až roku 1327 prvně
v listině, týkající se obchodu se solí, označeno jako
městečko a název „město“ se v souvislosti s Milevskem poprvé objevuje v listině z milevského

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V úterý 4. února přivítal starosta města
Bc. Zdeněk Herout nové občánky
města Milevska.

Zleva Matyáš Polák, Viktorie Ludvíková,
Izabela Nováková, Valérie Ondrušková
a Eliška Říhová.
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klášterního archivu, která vznikla roku 1419. Roku
1513, kdy Milevsko náleželo Švamberkům, se však
znovu objevuje označení – městečko. Z roku 1603
se dochovala nejstarší městská pečeť a v roce 1607
je už milevský měšťan Jiří Křenek nazván primasem města Milevska.
To už bychom se však dostali do daleko mladších
dějin našeho města, u jehož počátků stál roku
1184, tedy před 830 lety, velmož Jiří z Milevska.
Vladimír Šindelář
1. Nejstarší známá podoba znaku nalezená při
rekonstrukci kláštera
2. Pečeť na listu milevské městské rady z roku 1603
3. Nejstarší vyobrazení s erbem Hodějovských
z roku 1621
4. Pečeť z nájemní smlouvy roku 1782
5. Pečeť z vysvědčení chudoby roku 1850
6. Pečetidlo SIGILLUM MINUS CIVITATIS
MILIVIENSIS, 1603
7. Pečetidlo MĚSTSKÁ RADA V MILEVSKU
8. Razítko MĚSTSKÁ RADA V MILEVSKU, 1850
9. Razítko MĚSTSKÁ RADA V MILEVSKU, 1850
10. Nejstarší publikovaný barevný znak města,
1864
11. Městský znak z titulní strany Ročenky
spořitelny, 1920

12. Grafická podoba známky vydané k 800. výročí
Milevska, 1984
Michal Jirát
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Projekt Pomáhejme trochu jinak
Každý z nás může pomoci svému bližnímu v momentě potřeby, nemoci, nouze. Věříme, že i mezi
vámi jsou lidé, kterým by učinilo radost a hezký pocit u srdce pomáhat druhým, přinést do jejich
života a utrpení radost, světlo, naději, pocit, že nejsou se svou bolestí sami. Pomoci může opravdu každý, stačí si jen vybrat podle svých možností. Nejdříve oslovím spíše ženy, neboť se jedná
o pletení obvazů pro malomocné v Africe. Je to nenáročná, časově neomezená činnost, vhodná
pro každý věk. Stačí pouze trocha trpělivosti a chuť pomoci. K pletení je potřeba bílá příze Sněhurka a jehlice č. 2 (pozor, aby jehlice nemazaly pleteninu). Plete se po obou stranách hladce a oba
konce se musí zapošít. Šířka obvazu je 30 nebo 25 ok včetně okrajových; 1 klubko = 1 obvaz o délce
zhruba 1,5 m. Upletené obvazy se od našich šikovných pletařek posílají do Brna, kde je Nadace Sv.
Františka z Assisi dále zasílá společně s ostatním zdravotnickým materiálem do Afriky do leptosárií. Příze pro šikovné pletařky je zajištěna.
Další zajímavou a nenáročnou formou pomoci je sběr použitých, orazítkovaných poštovních
známek z pohlednic a dopisů. Tato akce probíhá také celoročně. Všechny nasbírané známky se
soustředí v německém Schonstattu. Tam dochází k jejich třídění a uspořádávání podle různých
požadavků a kritérií německých filatelistických společností, od kterých se známky dostávají dále
k samotným sběratelům. Za takto získané peníze jsou pořizovány různé potřebné věci pro misijní
oblasti (např. 1 známka = 1 krajíc chleba, 100 známek = 1 injekční stříkačka; 200 známek = 1 kg
sušeného mléka; 300 známek = oběd pro 10 dětí ve školce). Známky neodlepovat, pouze je vystřihněte s 1 cm okrajem.
Sbíráme také dioptrické brýle. Pokud je již sami nepoužíváte, leží bezúčelně založené někde
na dně zásuvky, či skříně, můžete jejich darováním pomoci těm, kteří si nemohou brýle sami
koupit. Pomozte, prosím, pokud máte tu možnost.

Zleva Richard Hrnčíř, Alexandr Kamenský,
Sofie Hrdličková, Nikola Smrtová,
Pavla Kuchtová a Anna Jircová.
Ve čtvrtek 6. února přivítal místostarosta
města Milevska Mgr. Martin Třeštík
pět nových občánků.

Jsou jimi zleva: Petr Šimeček, Sára Kašparová,
Dalibor Novák, Karolína Smrtová
a Michal Kabíček.

Pokud se chcete zapojit do našeho projektu „Pomáhejme trochu jinak,“ rádi Vám podáme bližší
informace v kanceláři charity v prostorách Latinské
školy Milevského kláštera.
Známky a brýle můžete přinést na téže místo každé
pracovní odpoledne, kromě pátku, od 14 do 17 hod.
Všem, kteří se rozhodli pomoci, děkujeme!
Farní charita Milevsko
Koordinátor projektu:
J. Parašínová
(telefon 730 811 950)
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Zaniklá milevská řemesla
Milevsko bylo v minulých stoletích malým městem, kde se obyvatelstvo živilo celou řadou tradičních řemesel, která zde už téměř nenajdeme. K těm
v Milevsku nejrozšířenějším řemeslům patřilo tkalcovství. Snad v každém
druhém z milevských domů byl tkalcovský stav, na kterém se tkalo především plátno, toho byla na venkově vždy největší spotřeba. Oděvy ze sukna
nebo dokonce z kůže se totiž nosily obvykle hlavně v neděli či o svátcích.
Kromě běžných pláten, třeba na ručníky či prostěradla, se v Milevsku tkaly
i pestré látky, protkávané vlnou, z nichž se šily barevné sukně, tzv. šerky.
Tkalo se zde jen na ručních stavech.

Poslední milevský tkadlec pan Fiala u svého stavu. Foto z konce
třicátých let. Ze sbírek Milevského muzea.
Ve druhé polovině 19. století však v Evropě nastal zvýšený dovoz zámořské
bavlny, z níž se tkalo levnější zboží – tomu nemohli milevští tkalci konkurovat. Tkalcovství, toto tradiční milevské řemeslo, tak rychle zaniklo a roku
1939 zemřel i poslední zdejší tkadlec, pan Fiala. Jeho tkalcovský stav je dnes
uložen v depozitáři Milevského muzea. A znáte některé dobové látky?
Cvilink	tkanina ze lněné příze
Firet	druh hedvábí
Haras	látka z vlny i hedvábí (název podle francouzského města Arras)
Kment	nejjemnější plátno
Mezulán	polovlna (z ital. výrazu: mezzolano, tuto látku vyráběli tzv.
mezuláníci)
Mitlink	hrubé plátno na výrobu pytlů
Paučník	nejjemnější hedvábná látka na ženské roušky
Šamlat	látka z velbloudí srsti (původem ze Sýrie)
Vlček	obyčejné šeré sukno
Zlatohlav	zlatistý brokát

Poděkování

Střípky
z minulosti

Na druhé místo mezi
starými milevskými
řemesly
můžeme
zcela jistě zařadit
hrnčířství. I toto řemeslo se zde v některých rodinách provozovalo po celá
staletí. Hrnce se v Milevsku vyráběly z dost kvalitní hlíny z okolí Božetic
a Sepekova, kde byla nalezena rozsáhlá ložiska kaolínu. Nabídka zdejší
hrnčířské produkce ovšem převyšovala poptávku, a tak se milevské hrnce
vozily i do Písku, Tábora, Příbrami či Prahy. Ve druhé polovině 19. století
byly objeveny barevné glazury, takže výroba i odbyt začaly stoupat. Tento
trend však byl brzy přerušen nástupem kameninového nádobí, dováženého z Budějovic, Plzně a Kostelce n. Černými lesy. Kamenina byla úhlednější
i praktičtější, takže brzy ovládla trh. Právě v té době se v Milevsku uvažovalo
o založení keramické školy, ale z tohoto nápadu nakonec sešlo a škola pak
vznikla v Bechyni.
Dalším tradičním milevským řemeslem bylo špičkářství. Kolem roku 1890
byla do Milevska z Vídně přenesena Václavem Zelinkou živnost soustružnická, zejména výroba kuřáckých potřeb. Tyto cigaretové špičky se v Milevsku vyráběly z nejrůznějších materiálů: jantar, mořská pěna, kost a rohovina, ušlechtilá dřeva (zejména bádenská višeň) atd. Špičkářských dílen bylo
tehdy v každé milevské ulici několik a ještě v dobách první republiky zdejší
špičkářství slušně prosperovalo. Tato tradice se později přenesla do národního podniku Koh-i-noor, který ještě v šedesátých a sedmdesátých letech
minulého století vyráběl kuřácké potřeby (špičky a dýmkové soupravy).
Řemesel ovšem bylo na Milevsku v historii daleko víc, a tak pracovníci Milevského muzea připravili malý přehled, jak to v Milevsku vypadalo v různých historických obdobích. Zvolena byla doba 17. století, období 1. republiky a rok 2006. Jen podotýkám, že údaje roku 2006 se týkají nejen Milevska,
ale i okolí, pokud spadá pod zdejší živnostenský úřad.
Rok
Řezníci
Obuvníci
Krejčí
Sedláři
Kováři
Hrnčíři
Tesaři
Pekaři
Zedníci
Zámečníci

1670
6
5
4
1
1
6
2
2
1
1

1931
12
10
12
1
5
2
2 (mistři)
6
2 (mistři)
5

2006
13
4
23
2
11
4
52
12
308
382

Vladimír Šindelář – Milevské muzeum
(autor děkuje za spolupráci živnostenskému odboru MÚ Milevsko)

Organizátoři Milevských maškar děkují všem účastníkům 152. masopustního průvodu.
Poděkování patří také všem návštěvníkům akce, sponzorům a partnerům. Jsou to:

Město Milevsko, ZVVZ Enven, ZVVZ, Služby Města Milevska, Budweiser Budvar, Comett Plus spol. s r.o., Staropramen, Kavárna Harlekýn,
rádio Orlík, Milnet.cz, ČSAD, Rádio Blaník, ČEVAK, Blesk servis s.r.o.,
Jihočeské týdeníky, KV 2 audio, PrimaTech s.r.o., JUB a.s., Ekoklima a.s.,
Uniko Písek s.r.o., Klimatest s.r.o., Pecka Roman – ELMAX, Komerc
s.r.o., Tomegas s.r.o., David Pejša – hostinská činnost, Domácí potřeby ORION – ing. Ivan Radosta, Ladislav Klíma – stavební firma, Fast
Kovošrot s.r.o., Prima Tech s.r.o., Blesk servis s.r.o., Robro s.r.o., Čeřovský Jan, IKK Milevsko s.r.o., Radiostav a.s., Papírnictví Martin Koptiš,
MUDr. Ludmila Bernotová, Ordinace Kompas s.r.o., Ailia s.r.o., Acond
a.s., Mautel s.r.o., Jaroslav Müller – podlahové krytiny, Elektro Vachta,
Boma s.r.o., MUDr. Miroslava Pučelíková, Lebeda Tools s.r.o.,, Bonas
s.r.o., Truhlářství Radek Indra, Nedvěd Josef – účetnictví, Josef Koutník – maso – uzeniny, Milan Vácha, Autoelektrikář – Pavel Třešnička,
Jaroslav Soukup, MUDr. Lubomír Pecháček, Swiss – metal a.s., K-Max
servis s.r.o., Aura a.s., Jahla s.r.o., BD stavby cz s.r.o., Bohumil Pešička – autoopravna, Klenoty – hodiny Miroslav Mrzena, Calta – K, s.r.o.,

MUDr. Jan Zelenka, Klimakor s.r.o., Martin Mašinda, Interiéry – Říha
s.r.o., Autoll s.r.o., MUDr. Dagmar Matějová, Hátle interiéry, Poliklinika Milevsko s.r.o., Lhota – Mlčkovský, Barvy – laky – ing. Karel Hladký,
MUDr. Kahoun Jaroslav, Marie Tomečková – spodní prádlo, Pavel Eybert
– senátor, Lešňovský – Staněk – klempířství, Uniblock trade s.r.o., Becor
s.r.o., MUDr. Köhler Radovan, Jiří Hrůza – zemní práce, Vladimír Hejna
– kamnářství, AZ – Proel, Hair studio – Petr Bočan, Baves s.r.o., SDH Milevsko, ing. Vlastimil Blažek, ing. Václav Šmejkal PARK+, MUDr. Hana
Kuchtová, Hana Dolejší, Vladislav Hadáček, Vratislav Bláha, Potraviny
Prima – Václav Hejný, Milena Jelínková – drogerie, AP hračky Alena
Barešová, Restaurace Stodola – Josef Peterka, Violka – Viola Kahounová, MUDr. Zdeňka Kůrková, Kavárna U soudu – Jiří Hroník, MVDr. Lukáš Dolejš, zámečnictví – Martin Kalina, ing. Stanislav Kázecký, Roman Staněk, Milsoft, Martin Kreuzer, TPC2 s.r.o., Martin Komárek
– STIHL, Reklama Rentková. ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ MĚSTSKÉ
POLICI MILEVSKO ZA UZAVÍRKU KOMUNKACÍ A ŘÍZENÍ DOPRAVY PŘI
MASOPUSTNÍM PRŮVODU.
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KUltURa a sPORt V MileVsKU a OKOlÍ
březen 2014

KiNO BiOs „eM“
ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
www.dkmilevsko.cz
neděle 2.
15.00
65 min.
POhádKOVá NedĚle – tŘi lOUPeŽNÍci

Odpolední promítání kreslených a loutkových
filmů pro nejmenší.
vstupné: 40 Kč

čtvrtek 6. 3.

akce měsíce

diVadelNÍ PŘedstaVeNÍ

sVĚtáci

pátek 7.
KaNdidát

20.00

106 min.

Česko, Slovensko – Thriller
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
sobota 8.
VeJšKa

20.00

85 min.

Česko – Komedie.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
neděle 9., pondělí 10.
aNgeliKa

20.00

113 min.

Francie, Belgie, Česko, Rakousko
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
pátek 14., sobota 15.
20.00
VlK Z Wall stReet

180 min.

USA – Životopisný/komedie
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
neděle 16., pondělí 17.
KRásNO

20.00

119 min.

Česko – Černá komedie
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
pátek 21., sobota 22.
300: VZestUP ŘÍše

20.00
3d

102 min.

USA – Akční/historický/válečný
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
neděle 23.
FaiR PlaY

20.00

100 min.

Česko – Drama
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
pondělí 24.
18.00
FilMOVÝ FestiVal eXPedičNÍ KaMeRa

5. ročník Expediční kamery, přehlídky nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových
filmů uplynulé sezóny. I tentokrát je připravena pořádná dávka dobrodružství, objevování
adrenalinu a napětí. Nově i ve 3D!
vstupné: 80 Kč
pátek 28. a neděle 30.
NOe

20.00
3d daBiNg

135 min.

USA – Dobrodružný/katastrofický
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč
sobota 29.
NĚŽNé VlNY

Česko – Komedie

20.00

103 min.

vstupné: 80 Kč

velký sál

Audiovizuální cestovatelský pořad v podání
agentury Pohodáři Pelhřimov.
vstupné: 50 Kč
sobota 8. 3.
15.00
velký sál
ZiMNÍ PŘÍhOdY VčelÍch MedVÍdKů

A je to tady! Léto končí a na paloučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim.
vstupné: 80 a 90 Kč

pátek 7., sobota 8. ve 3d 17.30
92 min.
a neděle 9. ve 2d
17.30
92 min.
dOBROdRUŽstVÍ PaNa PeaBOdYhO
a sheRMaNa
Pátek a sobota 3d dabing a neděle klasicky 2d dabing

USA – Animovaná komedie
vstupné: 3d představení
– plné 150 Kč, děti 130 Kč; na 2d
představení – plné 120 Kč, děti 100 Kč

18.00

tOUlKY Za POZNáNÍM – VÝchOd aRaBsKéhO POlOOstROVa – sUltaNát OMáN

neděle 9. 3.
08.00
velký sál
česKÝ RYBáŘsKÝ sVaZ, M. O. MileVsKO –
VÝROčNÍ čleNsKá schůZe

v hvězdném obsazení
neděle 23. 3. od 19.00
velký sál

Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života.
Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat,
kde způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako
opravdoví světáci, společnost dam na úrovni.
Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele,
emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?

úterý 11. 3.
13.00–16.00
učebna 1
ZdRaVOtNÍ POJišŤOVNa MiNisteRstVa
VNitRa čR

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
středa 12. 3.
09.00
malý sál
PRáZdNiNOVá dÍlNa PRO dĚti a ROdiče

S sebou: dřevěné ramínko, stuhy a 2 balení kuchyňských houbových utěrek – různé barvy
vstupné: 10 Kč
středa 12. 3.
18.00–20.00 loutkový sál
UNiVeRZita tŘetÍhO VĚKU
čtvrtek 13. 3.
08.00
velký sál
ValNá hROMada – seNiOR KlUB ZVVZ

Začátek ve 14.30 hodin (předprodej zájezdů
od 8.00 hodin).
neděle 16. 3.
10.30
velký sál
FRaNtišKOVO čaROVáNÍ s MaJdOU

Notoricky známá filmová hudební komedie
Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969.

Na úspěšnou Kouzelnou školku navazuje divadelní představení v licenci České televize.
vstupné: 155 Kč

Osoby a obsazení:

neděle 16. 3.
18.00–22.00
velký sál
taNečNÍ POdVečeRY – BŘeZNOVá ZáBaVa
hRaJe: dUO PiŇaKOláda

Gustav >> Viktor Limr - Lumír Olšovský - Filip Tomsa
Tonda >> Dalibor Gondík - Zbyšek Pantůček
Honza >> Aleš Háma - Martin Zounar
Božka >> Vlasta Žehrová - Olga Želenská
Zuzana >> Monika Absolonová - Ivana Andrlová
Marcela >> Mahulena Bočanová - Adéla Gondíková
Trčková >> Miriam Kantorková - Vlasta Peterková
Profesor >> Josef Oplt - Jan Přeučil
Pan A (zpěvák, Jaroušek, Kapitán, Hovorka,
Prodavač) >> Petr Gelnar - Martin Sobotka
Pan B (zpěvák, Policista, Vrchní, Vašut, Milenec)
>> Lukáš Pečenka - Pavel Vítek
pondělí 31.
PaMátKáŘi

20.00

112 min.

USA – Válečný
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

důM KUltURY
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200
www.dkmilevsko.cz
sobota 1. 3.

MileVsKé MašKaRY 2014
aneb Město slaví výročí, Maškary to roztočí!

Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města
Milevska připravují další z tanečních podvečerů.
vstupné: 50 Kč
úterý 18. 3.
18.00
výuková učebna
disKUsNĚ VZdĚláVacÍ VečeR – JaK chYtŘe
Na ROdiNNé FiNaNce?

Přednáší: Lenka Jiráčková

vstupné: 30 Kč

čtvrtek 20. 3.
10.00
PŘedNášKa – PŘÍBĚhY léKů

velký sál

Přednáší: Mgr. Tomáš Cikrt.
vstupné: 20 Kč,
členové senior klubu ZVVZ zdarma
čtvrtek 20. 3.
17.30
KURZ – PROJeKt dacK taPe

výuková učebna

Výroba peněženky z lepicí pásky.
vstupné: 170 Kč
sobota 22. 3.
16.30
prostory dK
2. MUltiŽáNROVÝ BestiVal tlaPKa
– hlaVNÍ hOst KaPela KRUciPÜsK

Benefiční festival ve spolupráci s O.S. Toulavé
tlapky.
vstupné: 160 Kč
neděle 23. 3.
19.00
diVadelNÍ PŘedstaVeNÍ sVĚtáci

velký sál

vstupné: 280 v předprodeji
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středa 26. 3.
17.00
velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
čtvrtek 27. 3.
15.00–19.00
velký sál
SETKÁNÍ JUBILANTŮ SENIOR KLUBU ZVVZ

Tradiční setkání pro členy Senior klubu ZVVZ,
kteří letos oslavují své „kulaté“ nebo „polokulaté“ narozeniny – 65, 70, 75, 80, 85 let.
sobota 29. – neděle 30. 3. 09.00–15.00
		
výuková učebna
KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU
HEMISFÉROU

1. stupeň – Portrét podle fotografie.
kurzovné: 2000 Kč
Připravujeme:
sobota 5. 4.

10.00–12.00
hudební + přednáškový sál
JARNÍ DĚTSKÁ BURZA	
vstupné: zdarma

sobota 12. 4.
08.30–11.30
VELIKONOČNÍ TRHY

prostory DK
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Výstava přiblíží současnou drátenickou tvorbu
jak milevských výrobců, tak i autorů z Čech a Moravy. Ukázky drátenické práce s odborným výkladem budou v muzeu probíhat 8. 3. už v dopoledních hodinách. Všichni zájemci o tento dnes
opět populární umělecký obor jsou tedy srdečně
zváni.

Městská knihovna
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz
pondělí 3.–pátek 7. 3.
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Amnestie a registrace nových čtenářů zdarma.
ČTENÁŘ ROKU 2013

O vítězi rozhoduje počet půjčených knih v loňském roce. Pro tři nejlepší registrace pro příští
rok zdarma.

Přihlášení prodejců na tel.: 383 809 201 nebo
na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.
vstupné: zdarma

pondělí 3. 3.–pátek 7. 3.		
dětské oddělení
TÝDEN ČTENÍ ANEB ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU

pátek 25. 4.
19.00
		
kino Bios eM Milevsko
DVOJKONCERT IVO JAHELKA § MIROSLAV
JANEČEK

pondělí 10. 3.
TURNAJ V PEXESU

Dům kultury Milevsko připravuje DVOJKONCERT – Ivo Jahelka a Miroslav Paleček.
vstupné: předprodej 150 Kč;na místě 180 Kč

GALERIE M
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
www.dkmilevsko.cz
do pátku 28. 3.
VÝSTAVA ŽIVOT S VŮNÍ BAREV

Výstava obrazů a fotografií Jaroslava Roubala,
Josefa Říhy a Gabriely Říhové. Výstava je uspořádána k příležitosti 90. narozenin Jaroslava
Roubala.
vstupné: 10 Kč
pátek 21. 3.
19.30
HUDEBNÍ SKLEPY – GWYN ASHTON TRIO

(Austrálie/UK – CZ)
Od 90. let cestuje po celém světe, ať už sám
nebo se svou kapelou. Na kontě má zatím čtyři
alba, zatím poslední Two-Man blues Army vyšlo v roce 2009. Gwyn, který se během několika krátkých českých turné stačil stát miláčkem
bluesového publika, byl v roce 2001 vyhlášen
za nejlepšího kytaristu na světě, hned po Jeff
Beckovi a Garry Moorovi.
vstupné: v předprodeji 180 na místě 200 Kč
sobota 29. 3.
18.00
KLAVÍRNÍ KONCERT MILANA VANĚČKA

Na programu budou skladby D. Scarlattiho, F.
Mendelssohna – Bartholdyho, B. Martinů a D.
Šostakoviče.
vstupné: dobrovolné

MILEVSKÉ MUZEUM
od 1. 3.
MILEVSKÉ MUZEUM – otevřeno

Stálé expozice Milevského muzea na druhém
klášterním nádvoří jsou otevřeny po zimní přestávce veřejnosti.
sobota 8. 3.
15.00
prostory muzea
VERNISÁŽ VÝSTAVY DRÁTENÍKŮV ROK

Přijďte si k nám číst nové knížky.
8.00–11.00 dětské oddělení

úterý 11. 3.
8.00–11.00
		 dílna Střední odb. školy
VÝROBA SPOLEČNÉ PTAČÍ BUDKY
středa 12. 3.
PTAČÍ KAMARÁDI

8.00–11.00 dětské oddělení

Povídání o ptáčcích a čtení z knížky Ondřeje
Sekory „Uprchlík na ptačím stromě“.
pátek 14. 3.
8.00–11.00
		
dětské oddělení
TVOŘENÍ PRO RADOST

Přijďte si vyrobit vlastní autíčko z papíru.
pátek 4. 4.
18.00–21.00
		
dětské oddělení
VEČER S ANDERSENEM

Tradiční večer pro dětské milovníky knihoven
a čtení. Přihlásit se můžete do 21. 3. v knihovně nebo na e-mail: krpalkova@knihmil.cz.
STÁLE PROBÍHAJÍ TYTO SOUTĚŽE:

Kde končí svět – Nejmoudřejší je číslo – do 31. 3.,
Památky okolo nás – do 16. 5.,
Kamarádi milevské knihovny – do 30. 5. Informace o nich na dětském oddělení a www.
knihmil.cz.
každá březnová středa 15.30
TRADIČNÍ INTERNET PŘI KÁVĚ

Výukové lekce pro začátečníky i pokročilé.
čtvrtek 6. 3.
17.00
ČTEME RÁDI CESTOPISY…
a stejně rádi si o cestování vyprávíme

POSEZENÍ S Mgr. EVOU TATEROVOU, M.A. –
povídání o Izraeli
Výběr těch nej cestopisů bude k dispozici čtenářům na dospělém oddělení během celého
března.
čtvrtek 13. a 27. 3.
10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Přednášky pro seniory na téma Evropské kulturní hodnoty. Neváhejte a pojďte se s námi
dále vzdělávat.

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
J. A. Komenského 1034 • tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
Veřejné bruslení – hokejové zápasy na měsíc
březen dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.
Velká umělá tráva:
01. 3. 10.00 FC ZVVZ muži ,,A“ – Čimelice
02. 3. 10.00 FC ZVVZ st. dorost – Sedlčany
		 12.00 FC ZVVZ ml. dorost – Sedlčany
09. 3. 14.00 FC ZVVZ junior – Božetice
15. 3. 14.00 FC ZVVZ junior – Sepekov
16. 3. 14.30 FC ZVVZ muži A – Plzeň
Sportovní hala
01. 3. 09.00 Nohejbalový turnaj TUKANI
02. 3. 09.00	Florbal – Jihočeská liga mladších žáků
08. 3. 10.00 Proactive – MILEVSKÝ POHÁR
15.–16. 3.		
TK ZVVZ turnaj
22. 3. 09.00 Proactive závod
23. 3. 11.00 Hadball ženy – Pardubice
Každý čtvrtek 20.00
ZUMBA

ZUŠ MILEVSKO
Libušina 1217 • tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz
středa 5. 3.
14.00
		
BESÍDKA PRO SENIORY

Klub důchodců,
ul. Gen. Svobody

čtvrtek 6. 3.
10.00
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ŽÁKY
MATEŘSKÝCH ŠKOL
čtvrtek 6. 3.
17.00
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

sál ZUŠ

sál ZUŠ

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

čtvrtek 13. 3.
VALNÁ HROMADA

14.30	DK Milevsko

Začátek ve 14.30 hod. v DK, (předprodej zájezdů od 8.00 hod.), od 17.00 hod., k poslechu
a tanci hraje skupina Vladimíra Bendy.
čtvrtek 20. 3.
10.00	DK Milevsko
BEZPEČNĚJŠÍ UŽÍVÁNÍ LÉKŮ

Přednášku Mgr. Tomáše Cikrta ze Státního
ústavu pro kontrolu léčiv pořádáme v Domě
kultury. Vstup pro členy zdarma po předložení
průkazky.
čtvrtek 27. 3.
15.00	DK Milevsko
SETKÁNÍ JUBILANTŮ

Tradiční setkání se členy, kteří letos mají významné narozeniny – 65, 70, 75, 80, 85, 90 let.
Vstup jen pro pozvané.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

sobota 1. 3.
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
středa 19. 3.
OKOLÍM MILEVSKA

Pěší vycházka po trase Milevsko, klášter,
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Držkrajov, Týnice, Osletín, klášter, Milevsko,
celkem 15 km. Sraz u sokolovny v 9.00 hod.
vede: Tomáš Wilda
středa 26. 3.
OKOLÍM MILEVSKA

Pěší vycházka po trase Milevsko, Pytlák,
Líšnice, Hajda na č. Zbelítov, Milevsko, celkem 15 km. Sraz u sokolovny v 9.00 hod.
vede: Tomáš Wilda

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz
neděle 2. 3. 		Latinská škola
koncert skupiny Nezmaři
středa 5. 3.
8.00 a 17.00
		
kostel sv. Bartoloměje
POPELEČNÍ STŘEDA – MŠE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Na tržišti 560 • tel.: 382 521 296

JARNÍ PRÁZDNINY V DDM
pondělí 10. 3.
09.00
Jarní turnaj – Stolní tenis

Tradiční jarní turnaj ve stolním tenisu. S sebou
pálku, přezůvky, pití. Hrajeme o pohár a drobné ceny. Startovné 20 Kč. Info: Vilém Fink
pondělí 10. 3.
Světélkování

09.00

Vv třída

Přijďte si vyrobit svíčku. Akce je určena všem
dětem ZÚ i veřejnosti. Přezůvky s sebou. Vede
Hana Forejtová.
úterý 11. 3.
09.00
Grafické techniky – Linoryt

čtvrtek 13. 3.
Digifoto

09.00

Workshop digitální fotografie, úpravy, komponované foto, projekce. Vlastní fotoaparát
výhodou. Info: Vilém Fink
čtvrtek 13. 3.
09.00
Tvořeníčko z papíru

Vv třída

Kouzelné výrobky z ruliček z papíru. Přijďte,
naučíme vás plést jednoduché věci z papíru.
Pracovat a tvořit od jednoduchých věcí po složité. Pro všechny věkové kat. Vede Hana Forejtová.

CENTRUM MILÍSEK
Sažinova 763 • tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz
LETNÍ MINIŠKOLKA/JESLIČKY

Termín: 28. července–14. srpna – přijímáme
přihlášky, pro děti od 15. měs. do 4 let, celodenní provoz po–čt od 7.30 do 15.30 hodin.
pátek 7. 3.
13.30
CVIČENÍ RODIČE + KOJENCI

pátek 7.–středa 12. 3.
jarní prázdniny v Rakousku

Lyžařský zájezd na ledovec – pro veřejnost – poslední možnost přihlásit se.
Březnový Monínec

Dle sněhových podmínek – pro členy.

FARNÍ CHARITA MILEVSKO
neděle 2. 3.
15.00	Latinská škola
KONCERT SKUPINY NEZMAŘI

Spojený s křestem CD Stopy bláznů. Předprodej vstupenek: Infocentrum Milevsko, vstupné
v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

PROACTIVE MILEVSKO
sobota 8. 3.
10.00
sportovní hala
23. ročník mezinárodního závodu Milevský pohár

17.–26. 3.
08.00
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ pro rodiče
GENDEROVÁ POLITIKA – už víme jak na to!

Závod v moderní gymnastice se koná pod
záštitou města Milevska. Na startu se představí závodnice z České republiky, Slovenska,
Rakouska, Polska a Německa. V 10.00 hodin
začínají mladší kategorie, slavnostní oficiální
zahájení bude ve 13.00 hodin.

5 denní bezplatný seminář, vzdělávání v oblasti genderové politiky, občerstvení, péče
o děti, vzdělávací materiál bezplatně zajištěn,
osobnostní diagnostika, pohovory, motivace,
podpora svého „JÁ“.
Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.

úterý 11. 3.
09.00
Korálky spolu s drátkem

středa 19. 3.
07.30–15.30
ZÁPIS DO MINIŠKOLKY/JESLIČEK

Máte rádi hezké věci? Přijďte si je vyrobit
z drátků a korálků. Náramky, šperky a jiné krásy. Akce je určena všem dětem ZÚ i veřejnosti.
Pod vedením Hany Forejtové.

Na školní rok 2014/15, celodenní rodinné předškolní zařízení, pro děti od 15. měs do 4 let.

středa 12. 3.
09.00
Keramické výrobky

Rodinné představení Divadélka Zvoneček Příbram.
cena: 50 Kč

Vv třída

Sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek
www.diacel.cz • tel.: 605 888 980

Otevíráme novou skupinku cvičenců, pro kojence od 3. do 11. měsíce, pravidelné cvičení
se říkadly a balóny.

Vyzkoušíme krásnou a efektní grafickou techniku
– Linoryt! Info: Vilém Fink
Vv třída

OS DIACEL

středa 19. 3.
16.00
POHÁDKA ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Seznámení s hlínou, točení na kruhu, vytváření výrobků z hlíny. Akce je určena dětem od 6
let a výše. Přineste s sebou dobrou náladu
a 20 Kč. Lektorkou je Hana Forejtová.

pátek 21. 3.
09.00–11.30
JARNÍ POHÁDKOVÝ KARNEVAL

středa 12. 3.
09.00
Workshop žongláre + slacklining

pondělí 24. 3.
FIMO TVOŘENÍ

Přijďte si zažonglovat, zachodit po lajně, vyzkoušet jednokolku, zahrát si super hru KanJam a mnoho dalšího. Info: Vilém Fink

Pravidelné seznamování se s FIMO-technikami, určeno pro děti i dospělé, pod vedením J.
Přibylové.
vstupné: 90 Kč

Dopolední karneval pro batolata, vítání jara. 		
vstupné: 50 Kč

Zimní dia tábor Bedřichov 2014 s Diacelem
Přestože letošní zima zimním sportům nepřeje, vyrazily děti
na svůj zimní tábor, který uspořádal Diacel Písek. Letos se jich
sešlo 20 dětí z celé republiky – mimo jiné i z Milevska, kromě sjezdovek stihly i snowboard a běžky. Zpestřením byla pro všechny
návštěva Babylonu v Liberci a také bowlingový turnaj, na který se
všichni těšili. Večery byly vyhrazeny nejen hrám, ale i různým testům a také povídání o cukrovce s paní doktorkou Klementovou.
Nejlepší byl večer pod názvem „Bedřichov má talent“, kde každý
předvedl, co umí a také pouštění lampionků štěstí. Velice spokojeni jsme byli jako vždy se službami v penzionu Centrum. Zimní
tábor končí a už se těšíme na letní, který začíná 28. června.
Zdenka Staňková, Diacel Písek

16.00

sobota 22. 3. 		

sportovní hala

4. závod Jihočeské ligy v moderní gymnastice
se závěrečným vyhodnocením celého 23. ročníku.

KROUŽEK PLAVÁNÍ
tel.: 776 029 585
LETNÍ PLAVECKÝ TÁBOR ORLÍK

Termín: 10.–16. 8. Pro děti ve věku 6–12 let.
Ubytování v nově zrekonstruovaném bungalovu uprostřed přírody. Strava 5x denně v hotelu
Orlík. Plavecký výcvik v krytém i venkovním
bazénu, celodenní výlet, řada soutěží a her.
Cena: 3900 Kč. Přihlášky na tel.: 776 029 585.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PLNÝ PLAVÁNÍ

Termíny: 21.–25. 7. a 28. 7.–1. 8. Pro děti
ve věku 5–12 let je denně od 8.00 do 16.00
připraven program plný plavání, her a soutěží
v přírodě. Obědy a pitný režim zajištěn! Cena:
1500 Kč. Přihlášky na tel.: 776 029 585.
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Nová organizační struktura Městského úřadu Milevsko od 1. 2. 2014
starosta

01-kancelář starosty
1.	asistent
2.	interní auditor

místostarosta

tajemník

02 – útvar tajemníka
1.	asistent
2.	správce systému výpočetní techniky
3.	informatik
4.	informatik
5.	personalistika a mzdová účetní

03-odbor vnitřních věcí
vedoucí odboru
1.	matrikářka
2.	referent – ohlašovna
3.	referent – občanské průkazy
4.	referent – cestovní doklady
5.	referent – informace občanům
6.	referent – obrana, krizové řízení
a požární ochrana
7.	referent – veřejný pořádek, pohledávky
– zást. ved. odboru
8.	referent – školství, tělovýchovy a sportu
9.	zaměstnanec centrální podatelny
10.	zaměstnanec podatelny a pokladní
Sažinova

06-odbor investic a správy majetku
vedoucí odboru
1.	referent – investice, zástupce vedoucího
odboru
2.	referent – agenda pozemků
3.	referent – agenda správy majetku města
4.	referent – agenda bytového hospodářství
5.	referent – agenda bytového hospodářství
6.	referent – odboru investic a správy
majetku
7.	referent – investice
8.	referent – investice
9.	referent – projektové řízení, dotace
obcím
10.	referent – projektový manažer, dotace
obcím

04-odbor finanční
vedoucí odboru
1.	hlavní účetní, rozpočtář, zástupce
vedoucího odboru
2.	referent – rozpočtář, evidence dotací
3.	referent – daně, plánování, rozborování
4.	účetní
5.	účetní, rozpočtář, cestovní náhrady
6.	fakturace
7.	účetní podnikatelské činnosti
8.	správa poplatků ze psů a za komunální
odpad, pohledávky
9.	pokladní

07-odbor životního prostředí
vedoucí odboru
1.	referent – odpadové hospodářství,
zástupce vedoucího odboru
2.	referent – vodoprávní úřad (speciální
stavební úřad)
3.	referent – ochrana ZPF, ochrana zvířat
proti týrání, veterinární péče, evidence
zemědělských podnikatelů, závazná
stanoviska odboru
4.	referent – státní správa lesů
a myslivosti, přenos genetického
materiálu
5.	referent – ochrana přírody,
rostlinolékařství, rybářství
6.	referent – ochrana ovzduší, péče
o městskou zeleň

09-odbor dopravy a živnostenský
vedoucí odboru
1.	referent – silniční správní úřad, speciální stavební úřad
2.	referent – dopravní úřad, silniční hospodářství (místní komunikace, chodníky), veřejné
osvětlení
3.	referent – přestupkové řízení v oblasti dopravy, zkušební komisař
4.	referent – přestupkové řízení v oblasti dopravy
5.	referent – evidence řidičů, řidičské průkazy, profesní průkazy, digitální tachografy, evidence
řidičů a bodového systému
6.	referent – evidence řidičů, řidičské průkazy, profesní průkazy, digitální tachografy, evidence
řidičů a bodového systému
7.	referent – evidence vozidel, pokladna
8.	referent – zkušební komisař, technik – dovozy a přestavby vozidel

05-odbor sociálních věcí
vedoucí odboru
1.	referent – soc. pracovník,
zástupce ved.odboru
2.	referent – soc. pracovník, veřejný
opatrovník
3.	referent – terénní romský soc. pracovník
4.	referent – sociálně právní ochrana dětí
– náhr. rod. péče
5.	referent – sociálně právní ochrana dětí
– kurátor pro děti a mládež
6.	referent – sociálně právní ochrana dětí
7.	referent – sociálně právní ochrana dětí

08 – odbor regionálního rozvoje
vedoucí odboru
1.	referent – stavebního úřadu, zástupce
vedoucího odboru
2.	referent – stavebního úřadu
3.	referent – stavebního úřadu
4.	referent – stavebního úřadu
5.	referent – úřadu územního plánování
6.	referent – úřadu územního plánování,
ÚAP, POV
7.	referent – památky, kultura

9.	referent – evidence podnikatelů
10.	referent – evidence podnikatelů
11.	referent – živnostenská kontrola
12.	referent – živnostenská kontrola,
zástupce vedoucího odboru
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Městský úřad Milevsko – kontakty

www.milevsko-mesto.cz, pevná linka: 382 504 111 (ústředna), fax: 382 521 879 (fax umístěný v hl. budově); 382 504 211 (Sažinova ul.)
Městský úřad Milevsko
MěÚ Milevsko, pracoviště Sažinova ul.
Úřední hodiny:
nám. E. Beneše 420
Sažinova 843
Pondělí: 8:00–17:00, Středa: 8:00–17:00
399 01 Milevsko
399 01 Milevsko
Pátek: 8:00–15:00
Vedení , sekretariát, kontrola (nám. E. Beneše)
Bc. Zdeněk Herout
starosta
382504102
zdenek.herout@milevsko-mesto.cz
Mgr. Martin Třeštík
místostarosta
382504124
martin.trestik@milevsko-mesto.cz
Ing. František Troják
tajemník
382504104
frantisek.trojak@milevsko-mesto.cz
Kancelář starosty
Petra Slunečková
asistentka starosty
382504103
petra.sluneckova@milevsko-mesto.cz
JUDr. Jiří Hradil
interní auditor
382504149
jiri.hradil@milevsko-mesto.cz
Útvar tajemníka (nám. E. Beneše)
Bc. Vendula Sádlová
asistentka tajemníka
382504121
vendula.sadlova @milevsko-mesto.cz
Pavel Lešetický
informatik
382504108
pavel.leseticky@milevsko-mesto.cz
Bc. Dušan Beneš
správce systému výpočetní techniky
382504109
dusan.benes@milevsko-mesto.cz
Lukáš Klouda
informatik
382504135
lukas.klouda@milevsko-mesto.cz
Jindra Procházková
mzdová účetní a personalistka
382504128
jindra.prochazkova@milevsko-mesto.cz
Odbor vnitřních věcí (nám. E. Beneše)
JUDr. Jana Čunátová
vedoucí odboru vnitřních věcí
382504101
jana.cunatova@milevsko-mesto.cz
Ing. Hana Kozáková
veřejný pořádek, zástupce vedoucího odboru
382504113
hana.kozakova@milevsko-mesto.cz
Bc. Anna Randová
matrika, ověřování listin
382504144
anna.randova@milevsko-mesto.cz
Jitka Hrochová
ohlašovna pobytu
382504114
jitka.hrochova@milevsko-mesto.cz
Alena Kloudová
občanské průkazy
382504100
alena.kloudova@milevsko-mesto.cz
Ivana Suchanová
centrální evidence obyvatel
382504110
ivana.suchanova@milevsko-mesto.cz
Drahomíra Fujerová
cestovní doklady
382504147
drahomira.fujerova@milevsko-mesto.cz
Ing. Věnek Hönig
krizové řízení, obrana a požární ochrana
382504122
venek.honig@milevsko-mesto.cz
Jiří Bašík
informace
382504111
jiri.basik@milevsko-mesto.cz
Lenka Džermanská
centrální podatelna
382504117
lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz
Miloslava Zemanová
pokladna, podatelna – Sažinova
382504219
miloslava.zemanova@milevsko-mesto.cz
Odbor finační (nám. E. Beneše)
Ing. Vojtěch Španvirt
vedoucí finančního odboru
382504105
vojtech.spanvirt@milevsko-mesto.cz
Bc. Eva Procházková
rozpočet, hlavní účetní, zástupce vedoucího odboru
382504126
eva.prochazkova@milevsko-mesto.cz
Libuše Suchanová
pokladní
382504112
libuse.suchanova@milevsko-mesto.cz
Pavlína Zdeňková
správa poplatku za komunální odpad a ze psů
382504132
pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz
Ing. Jaroslava Rodová
daňový referent podnikatelské činnosti
382504133
jaroslava.rodova@milevsko-mesto.cz
Pavla Vostřáková
rozpočet, účetní, cestovní náhrady
382504126
pavla.vostrakova@milevsko-mesto.cz
Marie Houžvičková
rozpočet, fakturace
382504125
marie.houzvickova@milevsko-mesto.cz
Hana Vondrášková
rozpočet, účetní
382504127
hana.vondraskova@milevsko-mesto.cz
Jana Šrámková
rozpočet, evidence dotací
382504129
jana.sramkova@milevsko-mesto.cz
Milena Pouzarová
účetní, fakturace 382504133 milena.pouzarova@milevsko-mesto.cz
Odobor sociálních věcí (nám. E. Beneše)
Ing. Ladislav Kotalík
vedoucí odboru sociálních věcí
382504106
ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz
Pavla Jansová, DiS.
sociální kurátor, zástupce vedoucího odboru
382504141
pavla.jansova@milevsko-mesto.cz
Pavlína Hajská, DiS.
soc. pracovník, žádosti do DPS, zvláštní příjemce důchodů, veř. opatrovník,
park. průkazy ZP, jízdenky 382504138
pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz
Lenka Koudelová, DiS.
sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
382504120
lenka.koudelova@milevsko-mesto.cz
Bc. Lucie Králová
sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
382504130
lucie.kralova@milevsko-mesto.cz
Bc. Jana Dvořáková
SPOD, sociální kurátor pro mládež
382504139
jana.dvorakova@milevsko-mesto.cz
Bc. Jana Vítková, DiS.
terénní soc. prac. se zaměřením na romskou komunitu
382504148
jana.vitkova@milevsko-mesto.cz
Marie Kalinová
sociálně-právní ochrana dětí
382504145
marie.kalinova@milevsko-mesto.cz

Odbor životního prostředí (Sažinova ul.)
Ing. Andrea Rucká
vedoucí odboru životního prostředí
382504202
andrea.rucka@milevsko-mesto.cz
Ing. Marie Vratislavská
odpadové hospodářství, zástupce vedoucího odboru
382504204
marie.vratislavska@milevsko-mesto.cz
Bc. Bohdana Šimáková
ochrana zemědělského půdního fondu, zemědělství, týrání zvířat, závazná
stanoviska OŽP
382504209
bohdana.simakova@milevsko-mesto.cz
Ing. Josef Kučera
vodní hospodářství
382504203
josef.kucera@milevsko-mesto.cz
Ing. Tomáš Kakos
státní správa lesů a myslivosti
382804205
tomas.kakos@milevsko-mesto.cz
Ing. Jana Burdova
státní ochrana přírody a krajiny, rybářství
382504206
jana.burdova@milevsko-mesto.cz
Ing. Hana Hadrbolcová
státní správa ochrany ovzduší, městská zeleň
382504207
hana.hadrbolcova@milevsko-mesto.cz
Odbor regionálního rozvoje (Sažinova ul.)
Ing. Petr Švára
vedoucí odboru regionálního rozvoje
382504223
petr.svara@milevsko-mesto.cz
Jaroslav Bolek
referent stavebního úřadu, zástupce vedoucího odboru
382504225
jaroslav.bolek@milevsko-mesto.cz
Bc. Martin Hroch
referent stavebního úřadu
382504227
martin.hroch@milevsko-mesto.cz
Ing. Jaroslav Bláha
referent stavebního úřadu
382504228
jaroslav.blaha@milevsko-mesto.cz
Jaroslava Novotná, dipl.tech. referent stavebního úřadu
382504226
jaroslava.novotna@milevsko-mesto.cz
Jana Nečasová, DiS.
územní plánování
382504221
jana.necasova@milevsko-mesto.cz
Ing. Miroslav Sládek
program obnovy venkova
382504243
miroslav.sladek@milevsko-mesto.cz
Tomáš Novotný
státní památková péče, kultura
382504116
tomas.novotny@milevsko-mesto.cz
Odbor dopravy a živnostenský (Sažinova ul.)
Ing. František Kabele
vedoucí odboru dopravy
382504210
frantisek.kabele@milevsko-mesto.cz
Bc. Milena Brčáková
silniční správní úřad, speciální stav. Úřad
382504240
milena.brcakova@milevsko-mesto.cz
Bc. Zdeněk Neuschel
dopravní přestupky, zkušební komisař
382504212
zdenek.neuschel@milevsko-mesto.cz
Ing. Milena Ilievová
silniční doprava, veřejné osvětlení
382504213
milena.ilievova@milevsko-mesto.cz
Jaroslava Tomanová
evidence vozidel
382504215
jaroslava.tomanova@milevsko-mesto.cz
Libuše Čandová
evidence řidičů, řidičské průkazy
382504214
libuse.candova@milevsko-mesto.cz
Bc. Alena Stejskalová
dopravní přestupky
382504217
alena.stejskalova@milevsko-mesto.cz
Kateřina Kolpová
evidence řidičů, řidičské průkazy
382504214
katerina.kolpova@milevsko-mesto.cz
Bc. Jiří Fara
zkušební komisař, dovozy a přestavby vozidel
382504242
jiri.fara@milevsko-mesto.cz
Ing. Milan Weber
živnostenská kontrola, zástupce vedoucího
382504239
milan.weber@milevsko-mesto.cz
Ivana Nováková
evidence podnikatelů
382504238
ivana.novakova@milevsko-mesto.cz
Jan Krejča
živnostenská kontrola
382504235
jan.krejca@milevsko-mesto.cz
Alena Suchanová
evidence podnikatelů
382504234
alena.suchanova@milevsko-mesto.cz
Odbor investic a správy majetku (Sažinova ul.)
Bc. Tomáš Smrčina
vedoucí odboru
382504201
tomas.smrcina@milevsko-mesto.cz
Marcela Heroutová
bytové hospodářství
382504231
marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz
Jiřina Kortanová
pozemky
382504230
jirina.kortanova@milevsko-mesto.cz
Markéta Stromková, DiS. majetek
382504229
marketa.stromkova@milevsko-mesto.cz
Bohumila Hlavínová
investice, veřejné zakázky, zástupce vedoucího odboru
382504200
bohumila.hlavinova@milevsko-mesto.cz
Marcela Suchanová
bytové hospodářství
382504232
marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz
Ing. Michal Kolář
smluvní vztahy
382504236
michal.kolar@milevsko-mesto.cz
Bc. David Lukeš
investiční technik
382504233
david.lukes@milevsko-mesto.cz
Bc. Petr Soulek
investiční technik
382504208
petr.soulek@milevsko-mesto.cz
Jaroslava Procházková
projektový manažer, dotace
382504222
jaroslava.prochazkova@milevsko-mesto.cz
Ing. Jana Velíšková
projektové řízení, dotace
382504218
jana.veliskova@milevsko-mesto.cz
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Kamarádi přírody v MŠ Sluníčko

Jedním z hlavních cílů naší MŠ je rozvíjet u dětí
kladný vztah k přírodě a k její ochraně. V každém ročním období chodíme na vycházky
do přírody – do lesa a pozorujeme, jak se příroda a les v jednotlivých ročních obdobích mění.
Spolu se skřítkem Lesníčkem učíme děti, jak
se mají k přírodě chovat, staráme se o zvířátka, pozorujeme mraveniště, pozorujeme a poznáváme ptáky. Odměnou za správné chování
v lese a splnění různých úkolů je ukrytý poklad.
Děti rády pracují s přírodninami. Na podzim sbírají kaštany a žaludy, se kterými pracujeme celý
podzim (vytváříme obrázky, počítáme, vyrábíme zvířátka…), nakonec je usušíme a v zimě
je odneseme zvířátkům do lesa. Nezapomínáme ani na ptáčky, pro které děti nosí zrníčka
a lojové koule, pravidelně sypeme do krmítka
na školní zahradě a při vycházce do lesa zavěsíme potravu i pro ně na vhodný strom. V říjnu
jsme pro děti přichystali na zahradě naší MŠ
ukázku sokolnictví a dozvěděli jsme se mnoho
nového o dravcích a jejich životě. V listopadu

byl pro děti velkým zážitkem výukový program
v rámci EVVO „Jak zvířátka vyhnala smrdutého
tchoře“, ve kterém účinkovala živá fretka a děti
si ji mohly pohladit. V lednu jsme se zapojili
do akce „Sněhuláci pro Afriku“ a přestože kvalita a množství sněhu byla slabá, podařilo se nám
postavit i 2 opravdové sněhuláky a i oni byli zároveň pochoutkou pro ptáčky, neboť byli ověšeni lojovými koulemi, ozdobeni jablíčky a kukuřicí. Na jaře se opět zapojíme do celorepublikové
akce „Ukliďme svět“, při které se děti podílí
na úklidu školní zahrady a jejího blízkého okolí.
V dubnu oslavíme společně Den Země, chystáme se na výstavu chovatelů a na výlet bychom
rádi opět za zvířátky. Celoročně třídíme odpad,
sbíráme PET láhve, pracujeme s netradičními
materiály (vyrábíme ruční papír, vaříme domácí
modelínu...), využíváme nabídek různých ekocenter, hnutí Mrkvička a Podaná ruka, jejichž
jsme členem. Nyní se všichni těšíme na jaro, až
vyrazíme do rozkvetlé přírody.
Zdeňka Fraňková, MŠ Sluníčko

MŠ Kostelec nad Vltavou
Haló, pane Karnevale,
račte dále, račte dále

Ve čtvrtek 6. února se děti i paní učitelky
z Mateřské školy Kostelec nad Vltavou převlékly za masky a tradiční karneval mohl začít. Během celého dopoledne děti tancovaly,
zpívaly a předvedly svou zručnost i znalosti
v zábavných disciplínách. Užili jsme si hlavně
hodně legrace.

ZUŠ Milevsko

Úspěch absolventky
milevské ZUŠ
Nikola Nováková, loňská absolventka prvního
stupně studia hry na kytaru v milevské Základní umělecké škole ve třídě paní učitelky
Barbory Ondruškové Nedvědové, DiS., dosáhla
v minulých týdnech osobního úspěchu. Absolvovala úspěšně přijímací zkoušky na konzervatoře v Praze, Plzni a Českých Budějovicích,
a byla přijata na všech těchto školách.
Bývalé žákyni milevské ZUŠ gratulujeme
a přejeme úspěšné studium.
Barbora Ondrušková Nedvědová, DiS.,
učitelka hry na kytaru
Mgr. Vladislav Horek, ředitel ZUŠ Milevsko

SOŠ a SOU Milevsko Dvouletý projekt láká na technická vzdělání
Ohlédnutí za
Festivalem na kopci

S originálním nápadem, jak zábavně zakončit
první pololetí školního roku, už druhým rokem
přišla SOŠ a SOU Milevsko. 30. ledna tato škola zorganizovala nejen pro své žáky v Domě
kultury Milevsko akci s názvem Festival
na kopci. Během osmihodinového programu
se představila řada hudebních skupin, tanečníků a gymnastů. Hlavní magnetem programu
byli zpěváci Voxel a vycházející hvězda českého hudebního nebe Adam Mišík.

SOŠ a SOU Milevsko je jednou z mála jihočeských škol, které jsou zapojeny do významného
projektu, který má za cíl popularizovat technické obory. Partnery v dvouletém projektu
jsou regionální základní školy, jejichž žáci mohou prostřednictvím celé řady aktivit zdarma
využívat učebny SOŠ a SOU, pracoviště odborného výcviku v ZVVZ a.s., a ve Veselíčku nebo
se zúčastňovat zajímavých exkurzí. Na podzim
se uskutečnil zájezd na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna, do Národního technického
muzea a na Letiště Václava Havla. Součástí
jsou projektové dny, během kterých žáci pracují se stavebnicemi Merkur nebo se učí kreslit návrhy na PC. Zajímavou aktivitou budou
tvůrčí dílny o jarních prázdninách a týdenní
příměstský tábor během léta. Velký dík za aktivní spolupráci v projektu patří především
1. ZŠ Milevsko, ZŠ Chyšky, ZŠ Sepekov, ZŠ Kovářov a ZŠ Bernartice. Více informací naleznete na www.skolanakopci.cz.
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II. ZŠ J. A. Komenského
Třetí v okresním kole vybíjené

Družstvo žáků pátých tříd z 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko se utkalo v Písku 21. 1. 2014
s dalšími šesti školami v okresním kole vybíjené. Ve velmi vyrovnaných a náročných zápasech nakonec vybojovalo třetí místo.
Pořadí škol: 1. ZŠ Protivín, 2. ZŠ E. Beneše Písek, 3. 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko, 4. ZŠ
T. G. M. Písek, 5. ZŠ J. Husa Písek, 6. ZŠ J. K.
Tyla Písek, 7. ZŠ Mirovice

Zleva stojí: Daniel Kolář, Václav Tupý,
Lukáš Lalák, Martin Bouma, Vojtěch, Dušek,
Jakub Kupolím. Vpředu sedí: Filip Hadáček,
Jan Keřka, Tomáš Pich, Petr Kříž, Ondřej Souček
Mgr. Ivana Šťastná

Muzeum po zimě otevírá

Od soboty 1. března jsou pro velké i malé návštěvníky otevřeny stálé expozice Milevského
muzea na druhém klášterním nádvoří. Kromě
dějin města je zde pro pány připraven Válečný
sál, pro dámy Babiččina světnička a pro děti
Loutkový salónek.
V sobotu 8. března se v 15 hodin koná v Milevském muzeu vernisáž výstavy Dráteníkův rok.
Tato výstava chce přiblížit současnou drátenickou tvorbu jak milevských výrobců, tak i autorů z Čech a Moravy. Ukázky drátenické práce
s odborným výkladem budou v muzeu probíhat už toho dne i v dopoledních hodinách.
Všichni zájemci o tento dnes opět populární
umělecký obor jsou tedy srdečně zváni.
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M u l t i ž á nrový b e s t i v a l
T l a pk a po d ru h é
Multižánrový bestival Tlapka je akce, jejíž první ročník proběhl v roce 2011. Letos proběhne
druhý ročník. Jde o kulturní událost, na které
vystoupí řada hudebníků (letos Krucipüsk, Despaires, Suicide, Villi lento, Mons Pubis, Závodní ovce a The Flexibles) ale i divadelníci (soubor
Prase na koni) či tanečníci (skupina EFK).
Tento jednodenní festival, který se koná 22.
března 2014 v DK Milevsko, má upozornit
na problematiku týrání zvířat. Ačkoli se může
zdát, že se o tomto tématu diskutuje poměrně často, pravdou je, že se v ČR situace nadále zhoršuje a případy týrání přibývají. Existuje
mnoho útulků, organizací i sdružení, které se
snaží těmto zvířatům nějak pomoci. Jedním
z pomocníků se má stát i tento festival. Koná
se totiž ve spolupráci s O. S. Toulavé Tlapky,
sdružení, které bylo založeno roku 2007, a které řeší případy opuštěných a týraných zvířat.
V praxi to vypadá tak, že Toulavé Tlapky tato
zvířata přijmou, a následně je jim poskytnuta
veterinární péče, zázemí, jsou socializována
a pak umisťována do nových domovů. Případy
týrání nejsou TT avizovány pouze jednotlivci

(např. nalezená štěňata v odpadcích). U velkých
kauz trvale spolupracuje s TT například Krajská
veterinární správa. Kromě Krajské veterinární
správy je dalším z „partnerů“ například pořad
Chcete mě? Nejedná se o útulek, provoz tohoto
občanského sdružení není hrazen státem a je
závislý na sponzorských darech. A proto bude
celý výtěžek Bestivalu Tlapka ihned po jeho
ukončení věnován na jejich účet. Ročně Tlapky
v průměru umístí na 150 psů a 50 koček. Peníze budou použity na uhrazení veterinární péče
a krmiva pro zvířata.
Vstupné na festival činí 160 Kč, všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář. Kromě
divadla, tanečníků a hudebníků bude na místě
k vidění i výstava místních výtvarníků. Rovněž se se svými výtvory představí pár talentů na výrobu ručně dělaných šperků. Zkrátka
na této akci je pro každého něco. Pokud máte
zájem pomoci a poslechnout si dobrou muziku či koupit originální šperk, přijďte v březnu
do DK Milevsko a pomozte nám, aby se na péči
o týraná zvířata vybralo co nejvíce peněz,
a mohla být zase brzy v nových domovech.

Jak chytře na rodinné finance?
Možná zdání klame, možná je to holý nesmysl, ale víte, kde Vás bota tlačí? Pamatujete na zadní kolečka? Necháváte si něco
pro strýčka příhodu? Nebo je to pořád z bláta
do louže? Snad to ještě není průšvih na celé
čáře a nepřicházíme s křížkem po funuse, věříme, že budete pukat smíchy a třeba někomu
vytrhneme trn z paty, třeba chytíme příležitost za pačesy, proto se převážně nevážně,
ale i vážně pobavíme jak chytře na téma:

• Rodinný rozpočet
• Aktivní vs. Pasivní příjem
• Supermarketová obrana
a mnoho dalšího zajímavého...
Setkáme se v milevském domě kultury v úterý
18. března v 18 hodin v rámci diskusně vzdělávacích večerů. Těší se na Vás Lenka Jiráčková.

Do Milevska zavítá australský kytarový mág Gwyn Ashton,
3. nejlepší kytarista na světě roku 2001
V rámci milevských Hudebních sklepů se v pátek 21. března uskuteční v Galerii M koncert
skupiny Gwyn Ashton Trio (Austrálie-UK/CZ,)
australsko-britský bluesrock zeppelinovkého
střihu ve složení Gwyn Ashton – kytara, zpěv,
Lukáš Kytnar – baskytara, Roman Vícha – bicí.
Gwyn Ashton se narodil ve Walesu, ale přestěhoval se do Adelaide v Austrálii, kde v 60.
letech ve dvanácti vzal poprvé kytaru do ruky
a od šestnácti už hrával v každém ošumělém baru, na různých festivalech a motocyklistických srazech. V 80. letech se přestěhoval
do Sydney, s vlastní kapelou dlouhá léta křižoval celý kontinent a o pódia klubů a festivalů se
dělil s řadou bluesových i rockových hvězd, které podnikaly australská turné. Od 90. let cestuje po celém světě, ať už sám, se svou kapelou
nebo jako předjezdec veličin kalibru B. B. Kinga,
Buddyho Guye, Raye Charlese, Johnnyho Wintera, Micka Taylora, Roryho Gallaghera či kapel
typu Canned Heat, The Yardbirds a Status Quo.

Gwyn se tak postupně stal miláčkem evropského bluesového publika. V roce 2001 by vyhlášen
3. nejlepším kytaristou na světě, hned po Jeffu
Beckovi a Garry Moorovi.
V jeho neskutečně velké sbírce hudebních nástrojů se najdou různé značky a typy kytar, ale
nejčastěji ho můžeme vidět s elektrickou kytarou Fender Stratocaster a rezofonickou kytarou
značky National. Při koncertování často používá různé krabičky, looper a několik druhů kytar
jako například rezofonickou, 6 i 12-strunnou
akustickou kytaru, lapsteel kytaru, či ústní harmoniku. O jeho hráčských kvalitách vypovídají
i následující citáty:
“The king of tone and feel” – Robert Plant
“A true blues player” – Johnny Winter
Nenechte si proto ujít šanci vidět tohoto skvělého muzikanta, protože z jeho koncertu si určitě
odnesete bohatý hudební zážitek.
Josef Veverka
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Snímek zachycuje předplavecký výcvik dětí
z mateřské školy Klubíčko, při kterém se hravou formou seznamují s vodou a základními
dovednostmi.

Hudební sklepy v Galerii M pokračovaly v únoru koncertem tria Vladimír Merta (kytara, sax,
flétna, zpěv), Jan Hrubý (housle, Ondřej Fencl
(kytara, klávesy, zpěv). Ač má Merta na svém
kontě 35 alb, nejvíce písní zaznělo z legendárního alba „P.S.“ natočeného v roce 1977. V písni K pětadvaceti z tohoto alba si „zadžemoval“
i milevský bubeník Jiří Zelenka. Návrat k písničkářství podtržený dialogy
s houslemi Mertovi sedí, a tak si posluchači
užili přemíru čisté muzikantské inspirace, improvizace a hlavně radosti ze společného hraní.
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Fotografie zachytila vystoupení Jakuba Nohy
v rámci lednových Hudebních sklepů. Jakub
Noha se právě stal podruhé dědečkem, takže
se koncert proměnil v malou oslavu příchodu
na svět čerstvě narozeného Toníka.

Fotografie je ze 17. plesu Farní Charity Milevsko. Ples se velice vydařil, nálada byla skvělá,
lidé se bavili a to bylo hlavní, vždyť je masopust. Hostů bylo více než sto, tombola bohatá,
takže velice děkujeme všem dárcům. Výtěžek
plesu bude použit na nákup vybavení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Karneval je časem radosti a smíchu, k tanci vyzval král i šašek pohádkovou vílu… V mateřské
škole Klubíčko nechyběl ani letos tradiční karneval, který se neobešel bez princezen, šašků,
vodníků, indiánů či jiných pohádkových postav.

V měsíci lednu 2014 oslavili
životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním
v Milevském zpravodaji:

80 let:
František Tomášek, Velká
90 let
Milada Poláčková, Milevsko
Bohuslav Urban, Milevsko
Josefa Borkovcová, Milevsko
90 a více let
Emilie Krýdová (Reinišová), Milevsko
Josef Kálal, Milevsko
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Ve dnech 20.–23. února 2014 se město Milevsko spolu se Svazkem obcí Milevska zúčastnilo
mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze, kde společně prezentovaly
region Milevsko.

Dne 7. února 2014 se konalo závěrečné cvičení
nejmladších cvičenců (cvičení rodiče + kojenci
pod vedením Ivči Novákové), kteří přestupují
do starší kategorie. Nyní začíná nová skupinka
cvičenců od 3. do 11. měsíce.

Navzdory hokejovému utkání Česko – Slovensko si v úterý 18. února v 18 hodin nenechalo
72 návštěvníků ujít přednášku v rámci diskusně vzdělávacích večerů s názvem Sestavte si
rodokmen aneb Pátráme po předcích. Genealožka Blanka Lednická nám přiblížila postup
při sestavování rodokmenu a také mnoho věcí,
na které si dát pozor, kde údaje hledat, jak se
dřív zapisovalo do matričních knih apod.
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AKČNÍ NABÍDKA

NA KVALITNÍ ČESKÉ AUTOMATICKÉ KOTLE NA UHLÍ
3. emisní třída
l Benekov C15 Economix, výkon 5–14 kW, násypka 370 litrů
l Benekov C25 Economix, výkon 7– 25 kW, násypka 370 litrů
l Benekov C50 Economix, výkon 13– 48 kW, násypka 540 litrů

4. emisní třída
l Benekov C16 Economix, výkon 6–19 kW, násypka 330 litrů
l Benekov C26 Economix, výkon 7–25 kW, násypka 330 litrů
l Benekov C51 Economix, výkon 14–49 kW, násypka 530 litrů

U PŘÍLEŽITOSTI OTEVŘENÍ OFICIÁLNÍHO STŘEDOČESKÉHO A JIHOČESKÉHO SHOW-ROOMU BENEKOV který byl
v lednu otevřen v naší milevské provozovně, dodáme ke kotlům Benekov řady C, Vámi závazně objednaným
DO KONCE BŘEZNA ZDARMA EKVITERMNÍ REGULÁTOR Adex Comfort BN (běžná cena 5 250 Kč + DPH)

Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla
fotografie pořízena. Tři vylosovaní
výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do pondělí 17. března 2014
na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na filmový festival
Expediční kamera, který se uskuteční v pondělí 24. března od 18 hodin v milevském kině. K odpovědi
nezapomeňte připojit celé své jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: budova Synagogy v Sokolovské
ulici.
Výherci: Petr Paukner, Milevsko, Josef
Husa, Milevsko a Josef Vince, Sepekov.
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