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mIlevské kIno
má nové vestIBuly

V závěru roku 2013 a počátkem roku 2014 probíhala v kině
rozsáhlá rekonstrukce vestibulů. Oprava se týkala kompletní
elektroinstalace, omítek, výměny dveří, ve druhém vestibulu
byla položena nová podlahová krytina, výmalba… Realizaci
provedly Služby Města Milevska s. r. o. dle návrhu Ing. Petry Šmejkalové. Celkové náklady činily 816.000 Kč včetně
DPH a byly hrazeny z rozpočtu Domu kultury Milevsko díky
navýšenému příspěvku na činnost zřizovatelem – městem
Milevskem.

Budova kIna ProŠla v uPlynulýcH
letecH zásadnímI změnamI:

– 2009–2010 – instalace 2D a 3D digitální technologie včetně nového sedmikanálového ozvučení
– 2011 – instalace nové samonosné střešní konstrukce
– 2012 – výměna oken, oprava interiérů 1. patra, pronájem
1. patra novému nájemci
– 2013 – oprava fasády z ulice 5. května, výmalba a výměna
koberců kinosálu, oprava interiéru bývalého baru a 1. vestibulu, pronájem prostor v přízemí středisku Junák Milevsko
– 2014 – oprava interiéru 2. vestibulu, zavedení on-line
předprodeje vstupenek na www.milevskem.cz
Věřím, že tyto změny pomohly návštěvníkům zvýšit komfort
při návštěvě kina.
Vít Kratochvíl, DK Milevsko

duben
2014
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Informace z jednání Rady města Milevska
3. schůze Rady města Milevska

Rada města schválila rozpočtové opatření č. 15 reagující na vývoj situace v roce
2014, upravuje se výše prostředků určených pro nově narozené občany.

5. schůze Rady města Milevska
Rada města mimo jiné:

s chválila umístění stavby provozu rychlého občerstvení do prostoru areálu
koupaliště Milevsko
l
schválila převod částky 88.000 Kč z rezervního fondu MŠ Kytička do investičního fondu školy, současně schválila nákup průmyslové myčky, provedení
stavebních úprav a přepojení nefunkční kanalizace
l schválila pokácení břízy bělokoré v areálu MŠ Klubíčko a modřínu opadavého
v areálu MŠ Pastelka
l
schválila Pravidla pro řešení bydlení občanů ohrožených sociálním vyloučením a stanovila podmínky uzavírání nájemních smluv v bytech vyčleněných
pro bydlení občanů ohrožených sociálním vyloučením
l vzala na vědomí zprávu Hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku
inventarizace majetku a závazků za rok 2013
l
uložila vedoucímu odboru ODŽ zahájit oficiální jednání s ČSAD Autobusy
o možnosti zajíždění vybraných spojů do lokality Cukava a o přidání ranního
spoje navazujícího na spoj linky 360050 na vlakové nádraží
l
souhlasila s uspořádáním ankety pro obyvatele Milevska o potřebě MHD
včetně určení potřebných lokalit a umístění zastávek
l doporučila Zastupitelstvu města Milevska vyhlásit záměr na výběrové řízení
na poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Milevska
l vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce střechy MŠ Sluníčko, Jeřábkova Milevsko“
l
rozhodla o finančním příspěvku pro HC Milevsko 2010 s.r.o. na prodloužení provozu ledové plochy ZS Milevsko včetně provedení rozpočtové změny
v maximální výši do 50 tis. Kč vč. DPH
l rozhodla provést obnovu fasády radnice čp. 420 v Milevsku a rozhodla zadat
realizaci firmě Mgr. Josef Novotný
l schválila výroční zprávu Kulturní komise RMM za rok 2013
l vyjádřila poděkování organizátorům a všem účastníkům Milevských maškar
a poskytla finanční dar ve výši 10.000 Kč Maškarnímu sdružení Milevsko.
l

4. schůze Rady města Milevska
Rada města mimo jiné:

schválila pokácení 1 ks borovice lesní u domu čp. 753 v ul. Čs. Armády, 1 ks
břízy bělokoré u domu čp. 765 v ul. P. Bezruče a 2 ks břízy bělokoré rostoucích
podél silnice ke garážím Pod Májovinou
l schválila Zprávu o činnosti Sociální komise Rady města Milevska za rok 2013
a Plán činnosti Sociální komise Rady města Milevska na rok 2014
l
schválila poskytnutí příspěvku ve výši 1.000 Kč na zřízení vyhrazeného parkoviště pro držitele ZTP
l schválila vyhlášení záměru na pronájem vývěsní skříňky na nám. E. Beneše
l
vzala na vědomí ukončení nájemního poměru na prodejnu č. 101 v čp. 789
Karla Čapka
l schválila prodloužení 6 nájemních smluv na byty na dobu určitou
l
schválila Zprávu o činnosti za rok 2013 a Plán činnosti na rok 2014 Bytové
komise Rady města Milevska
l
vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zateplení budovy
MŠ Klubíčko Milevsko“ a „Zateplení budovy MŠ Sluníčko Milevsko“
l
rozhodla sjednat pojištění majetku města a odpovědnosti s Kooperativou
pojišťovnou, a.s. na dobu o 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015
l souhlasila s podáním žádosti o grant z Grantového programu na podporu výstavby a modernizaci autobusových zastávek a jejich vybavení na akci „Rekonstrukce čekáren autobusových zastávek s názvy Milevsko, Nádražní sídl.
rozc. a Milevsko, ZVVZ internát“
l rozhodla přidělit volnou garáž v čp. 720, Sokolovská ul. Milevskému muzeu
l rozhodla o schválení navržených příspěvků jednotlivým žadatelům z grantového programu „Kultura 2014“ a schválila znění vzoru smlouvy o poskytnutí
grantu.
l

Zápis z masopustního jednání radních města ze dne 28. února 2014 v podvečer 152. masopustního průvodu je k nahlédnutí na www.milevsko-mesto.cz.

ODBOR FINANČNÍ

Poplatek za komunální odpad pro rok 2014

Od 1. ledna 2014 je v platnosti obecně závazná vyhláška města Milevska
č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„vyhláška“). Úplné znění najdete na internetových stránkách města Milevska www.milevsko-mesto.cz.
Sazba poplatku pro rok 2014 se nezměnila a činí 456 Kč za osobu za kalendářní rok. Poplatek je splatný do 30. 4. 2014 pro osoby s trvalým pobytem
v Milevsku a cizince s povoleným pobytem v Milevsku (čl. 2 odst. 1 písm. a)
vyhlášky) a do 31. 5. 2014 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob (čl. 2
odst. 1 písm. b) vyhlášky).
Poplatek podle čl. 2 odst. 1 vyhlášky platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2.	které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
3.	která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4.	které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b)	fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
Poplatník je dle čl. 3 vyhlášky povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů od dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Rozsah osvobození se oproti loňskému roku také nezměnil. Osvobozeni od poplatku v objektu, kde není hlášena žádná trvale žijící osoba, jsou
vlastníci objektu, kteří trvale žijí v Milevsku. Dále jsou osvobozeni obyvatelé
Domova pro seniory v Milevsku, ul. 5. května 1372. Úleva od poplatku se
také poskytuje studentům ubytovaným mimo město, občanům pobývajícím déle jak 6 měsíců v zahraničí, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody,
důchodcům pobývajícím část roku v rekreačních objektech a osobám zdržujícím se ve zdravotnických a sociálních zařízeních déle jak 3 měsíce.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební kartou ve stanovených
pokladních hodinách v pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám.
E. Beneše 420 a Sažinova 843). Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska číslo
19-640992319/0800, vedený u České spořitelny. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identifikaci poplatníka správný variabilní symbol,
který vám přiřadíme. Pokud chcete zaplatit jednou bezhotovostní platbou
za více osob, je třeba nahlásit správci poplatku jména, data narození a bydliště všech osob, za které je poplatek odváděn. K tomu je určen formulář pro
vyžádání variabilního symbolu na internetových stránkách města Milevska
nebo se informujte u správce poplatku P. Zděnkové (e-mail: zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132).
Pokladní hodiny jsou:
Pondělí
8.00–11.30
12.30–17.00
Úterý
8.00–11.30
12.30–14.30
Středa
8.00–11.30
12.30–17.00
Čtvrtek
Zavřeno
Pátek
8.00–11.30
12.30–15.00
Pavlína Zděnková
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Osvojení nezletilého dítěte dle platné úpravy nového občanského zákoníku
Od 1. 1. 2014 je rodinné právo, včetně osvojení nezletilého dítěte, upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, čímž se zrušil
zákon o rodině, který tuto problematiku dříve upravoval. Stejně tak jako
v mnoha dalších oblastech došlo i v osvojení nezletilého dítěte k podstatným změnám. Na osvojení již není nahlíženo jako na formu náhradní rodinné péče, ale jako na jednu z forem rodičovství. Hlavním důvodem ke změně tohoto statusu byla skutečnost, že osvojením dochází
k zásadní změně poměrů rodičů, dítěte i osvojitelů.
K osvojení dítěte je nezbytné, aby biologičtí rodiče dali souhlas s osvojením formou osobního prohlášení u kteréhokoli soudu. Před prohlášením
souhlasu jsou soudem řádně poučeni o podstatě a důsledcích tohoto prohlášení i samotného osvojení. Otec může dát souhlas k osvojení již po narození dítěte, přičemž matka až po uplynutí 6 týdnů od jeho narození. Pokud dají rodiče souhlas k osvojení dříve, než je zákonem stanovená doba,
nepřihlíží se k němu. Za rodiče, který nenabyl plné svéprávnosti, rozhoduje o jeho způsobilosti dát souhlas k osvojení soud. Souhlas s osvojením pozbývá účinnosti vždy, nedojde-li k osvojení do 6 let ode dne, kdy
byl dán. Odvolat souhlas před soudem lze do tří měsíců od jeho udělení,
avšak ve výjimečných případech může o odvolání souhlasu rozhodnout
soud i po uplynutí této doby. V takovém případě musí řádně posoudit,
zda je odvolání souhlasu v zájmu dítěte. Jestliže rodiče nejsou schopni
z objektivních důvodů souhlas udělit, ustanoví soud opatrovníka, který
tak za ně učiní. Velmi podstatnou změnou je vyjádření osobního souhlasu s osvojením samotným dítětem starším 12 let. Pokud je dítě mladší,
dává za něj souhlas opatrovník, kterým bývá zpravidla ustanoven orgán
sociálně-právní ochrany dětí a který je povinen zjistit všechny rozhodné
skutečnosti vedoucí k závěru, že osvojení je v zájmu dítěte.
Na rozdíl od předchozí úpravy zákona o rodině je v novém občanském
zákoníku přesně definován minimální věkový rozdíl mezi osvojite-

li a osvojencem, který by, až na výjimky, neměl být menší než 16 let.
V případě, že osvojitelé mají vlastní děti, přihlíží soud také k tomu, zda
osvojení dalšího dítěte není v rozporu s jejich zájmy.
Před samotným osvojením jsou osvojitelé povinni na své náklady pečovat o osvojované dítě, a to po dobu nutnou k vybudování kvalitního pouta mezi nimi. Tato péče musí trvat více než 6 měsíců. O svěření dítěte
do péče budoucích osvojitelů nově rozhoduje na návrh osvojitele soud.
Lze tak učinit až po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas rodičů s osvojením. Budoucím osvojitelům může být dítě předáno do péče
i před uplynutím této lhůty, ale pouze se souhlasem rodičů, přičemž se
tato doba nezapočítává do péče o dítě před osvojením.
Dle znění nového občanského zákoníku se osvojení automaticky stává
nezrušitelným po uplynutí 3 let od rozhodnutí soudu o osvojení. Pokud
je to v souladu se zájmy dítěte, může soud na návrh osvojitele rozhodnout o nezrušitelném osvojení i před uplynutím této doby. Zrušit
osvojení na návrh osvojitele nebo osvojence lze pouze do 3 let od vydání
rozhodnutí o osvojení, ale v případě, že bylo v rozporu se zákonem, lze
tak učinit i později.
Osvojitelé mají nově povinnost informovat dítě o tom, že bylo osvojeno, a to nejpozději do zahájení povinné školní docházky. Osvojenec má
možnost seznámit se po dosažení zletilosti s obsahem spisu, který byl
veden v řízení o osvojení. Je tak kladen důraz na jeho právo znát svůj
původ.
Nový občanský zákoník umožňuje soudu v ojedinělých případech stanovit dohled nad úspěšností osvojení, který provádí zpravidla prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Nejedná se ovšem o sankční
opatření, ale spíše o možnost poskytnout osvojitelům a osvojeným dětem případnou radu a pomoc.
Lenka Koudelová, DiS.

JARNÍ Ú KL I D 2 0 1 4

Jarní svoz bioodpadu bude probíhat jednorázově v těchto termínech a na těchto stanovištích:
Pondělí 7. dubna
Hůrka – lesík
Kpt. Jaroše (býv. Mototechna)
Dukelská (sběrný dvůr)
Úterý 8. dubna
Gen. Svobody (stanoviště tříd. odpadu)
Jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové)
Za Krejcárkem (parčík)
Středa 9. dubna
Masarykova (parkoviště u Bažantnice)
F. Kudláčka (u čp. 1281)
Nám. E. Beneše (parkoviště nad kostelem)
Čtvrtek 10. dubna
Švermova (autobusová zastávka)
Kpt. Nálepky (parkoviště u letního stadionu)
K. Čapka (stanoviště tříd. odpadu)
Pátek 11. dubna
Zahrádky staré sídliště (dolní část ul. P. Bezruče)
Zahrádky Hrejkovická
Zahrádky pod Zvíkovcem
Pondělí 14. dubna
Tyršovo náměstí (u telefon. automatu)
Čs. legií (Suchanův rybník)
Zahrádky u Kubíku
Úterý 15. dubna
Lidická
5. května (křižovatka pod ČSAD)
Velká (u restaurace)
Středa 16. dubna
Dmýštice (u obchodu)
Klisín (u kapličky)
Něžovice (u rybníka)

15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00
15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00
15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00
15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00

V rámci svozu bude převzat zvlášť kompostovatelný bioodpad (shrabané listí, tráva, zbytky rostlin) a zvlášť větve. Směs větví a bioodpadu nebude bez předchozího roztřídění přijata. Nebude převzat bioodpad s příměsí inertního a jiného odpadu (s kameny, komunál. odpadem apod.).

!!!Je zakázáno umisťovat bioodpad na stanoviště předem!!!
Mimo uvedené termíny při úklidu ze soukromých pozemků je možno
přistavení kontejneru objednat za úhradu u Služeb Města Milevska,
spol. s r.o. – tel.: 382 521 447, 382 521 374.

V sobotu 12. dubna 2014 proběhne v Milevsku

tzv. ŽELEZNÁ SOBOTA.
Kovový odpad umístěte v sobotu v časných ranních hodinách na okraj
chodníku, případně na jiné vhodné místo.

15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00

Město Milevsko v mobilu

15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00

Aplikace „Město Milevsko v mobilu“ vám přináší aktuální informace
městského úřadu a o dění ve městě, připravovaných společenských a kulturních akcích. Přímo ve vašem chytrém telefonu se tak dozvíte nejnovější
informace a pozvánky na události ve městě a městském úřadě.

15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–9.00
15.00–16.00
16.30–17.30
18.00–19.00

Pomocí průzkumu, formou anketních otázek můžete vyjádřit svůj
názor. Na mapě nebo seznamu si můžete nechat zobrazit instituce,
úřady a další body zájmu, které vás zajímají. Například školy, školky,
lékárny, galerie, ubytovací a stravovací kapacity. Pomocí aplikace můžete posílat i podněty k řešení, ke kterým připojíte fotografii. K jednotlivým položkám na nástěnce se můžete vyjadřovat formou komentářů
nebo tlačítek Líbí se mi to. Aplikaci lze zdarma stáhnout z internetu ze
stránek Google play po zadání názvu „Milevsko“.
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taneční pro seniory
odborné školení:
HygIenIcké mInImum Pro veřejné stravování
Lektor: Ing. Jaroslava Písaříková
– auditor a certifikovaný poradce
bezpečnosti potravin, HACCP, QM
Termín: čtvrtek 17. 4. 2014 od 9.00 hodin do 11.30 hod.
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO, Nádražní 846
Uzávěrka přihlášek: středa 16. 4. 2014, 15.00 hodin
Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku a pořádaných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko,
Husovo nám. 391.
Marcela Kužníková
ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko,
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel.: 383 809 209;
mobil: 608 572 260; www.jhk.cz

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

80 let:
Marie Michalová, Milevsko
Ludmila Soldátová, Milevsko
Zdeněk Vacek, Milevsko
Jiřina Pokorná, Milevsko
Helena Vlnatá, Milevsko
Věra Hynková, Milevsko
Alena Šitnerová, Milevsko

85 let:
Alenka Novotná, Milevsko
90 let
Jaroslav Roubal, Milevsko
Josef Mastný, Milevsko
Jan Klicman, Milevsko
90 a více let
Anastázie Vávrová, Milevsko

vítání oBČánkŮ

Krátkým kulturním programem vítání občánků zpestřily děti z Mateřské
školy Sluníčko (zleva Daniela Benešová, Vlastík Blažek a Josefína Zárubová).

Senior klub ZVVZ
pořádal od listopadu
2013 do března 2014
Taneční pro seniory.
Celkem bylo 10 lekcí
vždy po 1,5 hodinách.
Přihlásilo se 9 párů.
V průběhu kurzu si
všichni
osvěžovali
své dřívější dovednosti z tanců jako
např. waltz, tango,
valčík, polka, jive atd.
a k tomu se ještě naučili i několik figur.
Lekce vedli manželé
Bolkovi. Nejen nám
radili, ale i spoluvytvářeli příjemnou atmosféru. Závěrečná
lekce byla obohacena
o pohoštění a příjemné posezení. Účastníci uvažují o dalším
pokračování těchto
tanečních.
Zdeněk Vávra

Úspěch v krajském grantovém programu
„Podpora kultury 2014“
Jihočeský kraj každoročně vyhlašuje
grantový program, který je zaměřen
na poskytnutí neinvestičních prostředků na podporu kultury. Zahrnuje všechny druhy kultury: hudbu,
tanec, divadlo, folklór, film, fotografii, umělecká řemesla, publikační činnosti, výtvarné umění, výstavy
apod. Důraz je kladen především na projekty, které přispějí k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky v jihočeském regionu, udržení tradic
a propagaci Jihočeského kraje.
Dům kultury Milevsko a Milevský kraj o. p. s. uspěly se šesti projekty,
na které získaly podporu v celkové výši 179.000 kč. Konkrétně se jedná
o kulturní aktivity: Hudební sklepy v Milevsku 2014; Mezinárodní festival dechových hudeb Milevsko 2014; Milevsko 830 let (1184–2014); Open
Air Musicfest Přeštěnice 2014; Milevské kulturní léto 2014; Milevské
maškary 2014.
Získaná podpora pomůže se zatraktivněním programu pořádaných akcí
pro návštěvníky.
Vít Kratochvíl – DK Milevsko a Milevský kraj o. p. s.

Ve čtvrtek 6. března přivítal starosta města Milevska Bc. Zdeněk Herout osm nových občánků. Na fotografiích zleva Tomáš Vlk, Lukas Krištof,
Natálie Šmolíková, Karel Mereda, Alice Kabelová, Barbora Rozhoňová, Šárka Kosíková a Tereza Dvořáčková.
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1. ZŠ na Milevských maškarách

MŠ Klubíčko

I v letošním roce jsme se zúčastnili se žáky tradičních Milevských maškar. Jednotlivé masky představovaly písmenka z abecedy. I nějaké to slovo se nám podařilo složit. Myslím, že jsme si průvod
pěkně užili, a doufáme, že diváci také. 		
PaedDr. Martin Hrych

V MŠ Klubíčko se děti seznamují s hrou
na zobcovou flétnu podle metody pana profesora Žilky, nazvané „Léčivá píšťalka“. Hlavním cílem této metody je nácvik správného
dýchání bránicového, tzv. „do bříška“. Díky
tomu děti i lépe překonávají problémy spojené
s respiračními chorobami. Vše probíhá hravou
formou s využitím říkadel a písniček. Děti se
učí správně rytmizovat a vytváří si pozitivní
a aktivní přístup k hudbě.

Veselé zoubky
s DM d r o g e r i í
V hodinách prvouky se učíme jak pečovat o své
tělo a zdraví. Péči o naše zuby nám přiblížily
zástupkyně DM drogerie Milevsko s preventivním programem Veselé zoubky. Děti si názorně vyzkoušely správné čištění zubů. Za splnění
úkolů získali žáci prvních tříd praktické balíčky.
žáci 1. tříd 1. ZŠ Milevsko

Jako prevenci vadného držení těla v naší MŠ
zařazujeme mimo jiné i pravidelné cvičení
na gymballech. Při tomto cvičení je u dětí zapojováno a posilováno více svalových partií
najednou a rozvíjí se lepší pohybová koordinace. Neodmyslitelně k tomuto cvičení patří
i rytmická hudba, která děti motivuje.

Žáci ZUŠ Milevsko uspěli v okresním kole
kytarové a klavírní soutěže

Na snímku jsou zleva Martin Kahoun,
Adriana Maťhová a Petra Kalinová.
Ve dnech 26. a 27. února proběhla v Písku
okresní kola soutěže základních uměleckých
škol ve hře na kytaru a ve hře na klavír. Ze základní umělecké školy Milevsko se okresních
kol zúčastnilo osm soutěžících. Kytaristky

Martina Vošahlíková a Tereza Housková ve
svých kategoriích zvítězily, Veronika Řezbová
a duo Daniela Procházková, Zuzana Veselá
získaly 2. místo, Valentýna Vlasatá obsadila
3. místo. Do krajského kola soutěže výbornou
hrou postoupila Martina Vošahlíková. Všechny
soutěžící kytaristky jsou ze třídy p. uč. Ivana
Zborníka.
V klavírní soutěži si odnesli vítězství ve svých
kategoriích Martin Kahoun a Petra Kalinová.
Adriana Maťhová získala 3. místo. Do krajského kola soutěže vynikajícím technickým i uměleckým výkonem postoupila Petra Kalinová.
Úspěšní klavíristé ZUŠ Milevsko jsou ze třídy
p. uč. Margity Vanické.
Krajské kolo klavírní soutěže proběhlo 27.–
28. března v Českém Krumlově, krajské kolo
soutěže kytarové pak 3.–4. dubna v Českých
Budějovicích.
Text a foto V. Horek, ZUŠ Milevsko

Děti z MŠ Klubíčko se ve výtvarném ateliéru
připravují na velikonoční svátky.

Z á pi s d ě t í d o m i l e v s k ý c h
m at e ř s k ý c h š k o l
Ředitelky mateřských škol v Milevsku
vyhlašují zápis do mateřských škol.
Příjem žádostí pro školní rok 2014/2015
se bude konat:
v pátek 4. dubna 2014 od 13.00–16.30 hodin
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.
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Měsíc plný sportování na Gymnáziu Milevsko
Celý únor se na milevském gymnáziu nesl v duchu nevšedních sportovních zážitků a sportovních úspěchů. První sportovní akcí, která proběhla
ve středu 12. února a které se zúčastnila čtyřicítka milevských studentů,
byl jednodenní lyžařský a snowboardový kurz v rakouském středisku
Hochficht. Lyžování a snowboarding se mezi studenty těší stále větší
oblibě, a tak Školní sportovní klub při Gymnáziu pořádá výběrové kurzy,
na nichž mají studenti možnost zdokonalovat své umění i nad rámec
povinných školních lyžařských kurzů. Ten letošní proběhl jako akce pod
záštitou města Milevska, vedení města proto patří poděkování za podporu sportování milevské mládeže.
Druhou sportovní událostí bylo hned následující den, tedy ve čtvrtek 13.
února, okresní finále středních škol v halové kopané. Dvanáctičlenné
družstvo složené ze studentů 1.–4. ročníku se vydalo do obloukové haly

v Písku, aby poměřilo síly s družstvy jednotlivých středních škol našeho
okresu. Milevští gymnazisté nastoupili v nových školních dresech a jejich premiéra byla úspěšná. Z celkových devíti družstev si vedli nejlépe,
a stali se tak vítězi turnaje.
Sportu byl vyhrazen také pátek 21. února. Studenti primy se v rámci
projektu Česko sportuje zúčastnili soutěže Moje olympiáda a zařadili se
mezi prvních pět škol v Jihočeském kraji, které byly v tomto projektu
odměněny návštěvou Olympijského parku Sochi v Praze na Letné. Spolu
s primány se do Prahy vydali také studenti sexty, společně si mohli pod
vedením instruktorů vyzkoušet tři sportovní disciplíny – bruslení, biatlon a curling. Z Prahy se pak vraceli s nevšedními zážitky a zkušenostmi,
k řadě disciplín by se totiž asi běžně nedostali.

Projektování na SOŠ a SOU Milevsko
Od září 2013 operují učitelé SOŠ a SOU Milevsko neobvyklými slovními
spojeními typu „Individualizace s patrony“, „U jednoho stolu“, „(Sebe)
tvůrčí dílny“. Víte, co se může pod tajemnými názvy skrývat? Pečlivý čtenář tohoto periodika pravděpodobně souhlasně kývá hlavou, ten druhý
se zajisté nechá překvapit. Přidáme-li k uvedeným pojmenováním ještě
další, a sice „Poznáváme naše kulturní dědictví“, „Vzdělávání učitelů“
a „Podpůrný vzdělávací materiál“, budeme mít tu čest s šesti klíčovými
aktivitami, jejichž společným jmenovatelem je projekt Vzdělání pro každého (CZ.1.07/1.2.15/02.0021) realizovaný na základě operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zaměřený na rovné příležitosti žáků – včetně jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.
Mezi nejatraktivnější projektové akce patří bezesporu tematicky zaměřené počiny pro žáky školy a jejich rodinné příslušníky. Během uplynulých sedmi měsíců vyrazili nadšení objevovatelé v rámci aktivity „Poznáváme naše kulturní dědictví“ celkem třikrát za hranice všedních dnů
– v Českých Budějovicích podnikli toulky historickým centrem, navštívili vyhlášený Gastrofest a jihočeské planetárium, v Praze si detailně,
od sklepa po půdu, prohlédli Zlatou kapličku a prožili Shakespearovu
hru Zkrocení zlé ženy a v milevském Domě kultury strávili roztančený
čas s dívčím idolem Adamem Mišíkem a jeho hosty.
Díky klíčovým aktivitám „(Sebe)tvůrčí dílny“ a „U jednoho stolu“ se
do slovníku učitelů a žáků pevně vtisklo další slovo, a to workshop. Tato
forma výuky se totiž vzhledem k naplánovanému obsahu setkávání
jeví jako nejúčinnější. Ať už se jedná o činnosti „(Sebe)tvůrčích dílen“
napomáhající v odstraňování komunikačních, psychických, sociálních
a informačních bariér nebo o schůzky „U jednoho stolu“ orientované

na zlepšení sociálního klimatu ve třídách a na minimalizaci projevů
rizikového chování, podstata je vždy stejná – nenásilně a prostřednictvím speciálních metod dovést žáky k žádanému a pro ně užitečnému
výstupu a nabídnout jim prostor pro vlastní sebepoznání a rozvíjení se
za pomocí tvorby nebo hry.
Ačkoliv zbylé tři projektové aktivity probíhají spíše za zavřenými dveřmi,
produkují také neméně dokonalý servis pro žáky. Pedagogové se stávají
ochotnými konzultanty či poradci pro ty, kteří to momentálně nejvíce
potřebují, vytvářejí motivující pracovní listy k učebnicím oborů opravářské práce a stravovací a ubytovací služby a v neposlední řadě se sami
vzdělávají v oblastech zásadních pro jejich povolání. Je určitě na místě
zmínit, že se v dimenzích posledně jmenované aktivity uskutečnil skvělý seminář Mgr. Jiřího Beníška s názvem Emoce a emoční inteligence.
Projekt Vzdělání pro každého je rozhodně vítaným oživením nejen interní terminologie, ale především běžného vyučovacího procesu a v prostorách školy i mimo ni bude pulsovat až do prosince letošního roku.
Markéta Hadáčková
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Milevsko na starých mapách

Střípky
z minulosti

Další zajímavou mapou v našich muzejních sbírkách je
Mapa Českého království, vydaná roku 1680 v amsterodamském nakladatelství Frederika
de Wit. Tuto pěknou a výborně zachovalou mapu s kolorovanou parergou koupili v loňském roce pro Milevské muzeum jako dar naši přátelé
ze sociální demokracie ve švýcarském Münchenbuchsee. Milevsko zde
objevíme pod označením Mileus.

Milevsko (Milaus) spolu s Orlíkem, Borotínem, Košínem a Táborem
na mapě Abrahama Ortelia z roku 1570. Ze sbírek Milevského muzea.
Město Milevsko spolu se zdejším klášterem je zachyceno na mnoha historických mapách. Poprvé Milevsko nalezneme už na mapě Mikuláše
Klaudiána z roku 1518 a také slavná Cosmografie autora Sebastiana Münstera, vydaná poprvé v Basileji roku 1544, na naše město nezapomíná.
Pěkná kolorovaná mapa Českého království z dílny známého vlámského
kartografa 16. století Abrahama Ortelia (1527–1598) se nachází ve sbírkách Milevského muzea. Ortelius bývá označován za tvůrce prvního moderního atlasu Teatrum Orbis Terrarum (Divadlo světa). Ortelius se narodil v Antverpách, v mládí procestoval Evropu, roku 1547 vstoupil jako
rytec map do antverpského spolku sv. Lukáše a posléze vynikl jako skutečný odborník. Roku 1575 byl španělským králem Filipem II. jmenován
královským kartografem, když se předtím španělský tiskař Arias Montano musel zaručit za Orteliovu pravou katolickou víru, protože rytcova
rodina byla kdysi podezírána z protestantismu. Ortelius spolupracoval
také s proslulým kartografem Mercatorem.
Dne 20. května 1570 vydal antverpský nakladatel Gilles Coppens de
Diest velký Orteliův atlas Teatrum Orbis Terrarum, který obsahoval 53
map světových a evropských zemí. Atlas získal takovou popularitu, že
jen do Orteliovy smrti roku 1598 vyšlo celkem 25 vydání v různých jazykových mutacích. Jakkoli tento atlas trpěl některými dobovými nepřesnostmi, jedná se přesto o monumentální dílo. Milevsko zde nalezneme
pod označením Milaus.

Milevsko (Mileus) na mapě Frederika de Wit z roku 1680. Ze sbírek
Milevského muzea.
Proslulý holandský vydavatel map Frederik de Wit se narodil roku 1629
v protestantské rodině v nevelkém městě Gouda, které se nachází v nizozemské provincii Holland. Jeho otec Henrik zde byl nožířem, matka
byla dcerou místního obchodníka. Frederik se roku 1661 oženil s Marií
van der Way (1632–1711), dcerou katolického obchodníka z Amsterodamu, kde Frederik už od roku 1648 žil. Měli spolu sedm dětí, ale pouze
jedno, syn František Xaver, své rodiče přežil.
Frederik působil od roku 1648 v Amsterodamu, kde si posléze založil
tiskárnu a obchod s mapami. Firma nesla název U tří krabů. To bylo zároveň i označení jeho domu v ulici Kalverstraat. Roku
1655 se název firmy změnil na Bílá mapa a pod tímto
označením dosáhl de Wit mezinárodního věhlasu.
Už roku 1648 publikoval své první pohledy na holandská města a roku 1659 zhotovil svou první mapu,
byla to mapa světa. Za svůj život vydal stovky krásných a dobře vytištěných map a také několik atlasů.
Po jeho smrti roku 1706 však firma z finančních důvodů prodala většinu tiskových desek a roku 1721 ji pak
nakonec celou odkoupila francouzská firma Covens
a Mortier.

Mapa Bernarda Erbera z roku 1760 s Milevskem (Mühlhausen), Zvíkovem (Klingenberg),
obcemi Vůsí, Oslov, Veselíčko, Srlín, Řepeč, Sepekov a Olší. Ze sbírek Milevského muzea.
Foto L. Panec.

Osmnácté století je v kartografické sbírce Milevského
muzea zastoupeno například pěkným exemplářem
mapy českých zemí, jejímž autorem je Bernard Erber.
Byl to člen jezuitského řádu a historiograf Tereziánské akademie. Roku 1760 vydal ve Vídni obsáhlou
publikaci s názvem Notitia illustris regni Bohemiae,
kde je mimo jiné zařazena i mapa s bohatou barokní
výzdobou, zachycující Milevsko a okolí. Mapa je dílem rytce Philipa Gütla a Milevsko zde nalezneme
pod německým označením Mühlhausen.
Vladimír Šindelář, Milevské muzeum
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kultura a sPort v mIlevsku a okolí
duben 2014

kIno BIos „em“
ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
www.dkmilevsko.cz
pátek 4., sobota 5., neděle 6.

20.00

100 min.

10 PravIdel jak sBalIt Holku

Česko – Komedie – Filmová komedie 10 pravidel jak sbalit holku je novým snímkem tvůrce
diváckých hitů Karla Janáka, autora úspěšných
filmů Snowboarďáci a Rafťáci.vstupné: 120 kč
pondělí 7.
faIr Play

20.00

100 min.

akce měsíce

dvojkoncert

Ivo jaHelka
§ mIroslav
PaleČek

ně v ústraní ve Washingtonu, D.C. a snaží se
přizpůsobit modernímu světu.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 155 kč
neděle 20.
ona

20.00

126 min.

USA - Drama, Romantický, Sci-fi – Snímek o moderním romantickém vztahu s názvem Ona, který se velice nekonvenčním způsobem zaměřuje na téma
skutečné povahy lásky. 5 nominací na cenu
Akademie, Vítěz ceny ZLATÝ GLÓBUS.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 kč

Česko – Drama – Jsou hranice, za které se nejde.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 kč

pondělí 21.
20.00
traBantem aŽ na konec světa

pátek 11., sobota 12.

17.30

rIo 2

3d daBIng

Česko – Dokument – Neuvěřitelné
dobrodružství cestovatelů, kteří dokázali
přejet celou Jižní Ameriku ze severu až
na nejjižnější výběžek. Místo Land Roverů si
přitom vystačili s vozovým parkem v podobě
dvou Trabantů, polského Fiátku a Jawy z roku
1957.
vstupné: 80 kč

USA - Animovaná komedie – Blu, Perla a jejich
tři děti opustí Rio a odletí do amazonské divočiny, kde na ně čeká skutečná džungle.
vstupné: plné 150 kč, děti 130 kč
pátek 11.
need for sPeed

20.00

130 min.

pátek 25.
19.00
dvojkoncert
Ivo jaHelka § mIroslav PaleČek

USA – Akční – Nadupaný film podle herní legendy
je návratem k poctivé podívané s minimem triků.
Jejím základem před kamerou jsou skutečná auta.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 kč
sobota 12.
20.00
vamPIre academy

vstupné: předprodej 150 kč, na místě 180 kč
sobota 26., neděle 27.
PomPeje

105 min.

USA – Fantasy, Akční, Mysteriózní – Ve škole
jim pijou krev.
vstupné: 90 kč
neděle 13.
Poslední vrcHol

20.00

82 min.

Španělsko – Dokumentární – Není dnes
lehké najít v mediích modely dobrých kněží. La Ultima Cima ukazuje typ kněze,
o kterém nikdo nemluví: anonymní kněze, kteří slouží Bohu tím, že slouží druhým.
vstupné: 90 kč
pondělí 14.
20.00
PřeŽIjí jen mIlencI

123 min.

Německo, USA, VB, Francie, Kypr – Drama,
Horor, Romantický – Láska, která trvá po celá
staletí. Upíři Adam a Eva sice žijí na opačných
koncích země a jejich přístup ke světu je takřka protikladný, přesto jde o dokonalý pár.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 kč
pátek 18.
sobota 19.
BaBovřesky 2

17.30
17.30 a 20.00

110 min.

Česko – Komedie – Repríza letní komedie
Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici.
vstupné: 80 kč
pátek 18.
20.00
caPtaIn amerIca:
návrat PrvníHo avengera

136 min.

3d daBIng

USA – Akční – Po katastrofických událostech,
které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve
Rogers neboli Captain America ve filmu Captain America: Návrat prvního Avengera poklid-

98 min.

Pátek 25. duBna
od 19 HodIn
kIno BIos em mIlevsko
Trochu vážně, trochu v žertu,
vítejte na dvojkoncertu!
Prozatím jsme ještě tady,
na pódiu dohromady.
To se ale změní záhy
– na sólové se dáme dráhy!
Řeknu vám to na rovinu
a snad nedojde k rozkolu:
Z nás každý jednu polovinu – a na konci
zas pospolu.
Pořad sestává ze dvou samostatných částí,
z nichž každá trvá cca 1 hodinu. Po společném
úvodním bloku se v té 1. představí Miroslav Paleček, který patří k legendám českého folku, zazpívá nejen oblíbené Ježkárny – písně V + W + J,
ale i řadu svých osobitých autorských skladeb.
V druhé části pořadu pobaví Ivo Jahelka, který je
známý jako „zpívající právník“, svými zhudebněnými soudničkami, baladami ze života a perličkami přímo ze soudních síní a předsíní.
vstupné v předprodeji 150 kč, na místě 180 kč.

20.00
3d daBIng

102 min.

USA – Katastrofický, Romantický – Největší
zkázu v dějinách lidstva přežil jen tento příběh. Velkolepá katastrofická podívaná, která
spojuje zkázu kvetoucího antického města
s akčním a milostným příběhem. „Titanic
na souši“, tak se hovoří o novém filmu.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 kč
pondělí 28.
20.00
grandHotel BudaPeŠŤ

100 min.

VB, Německo – Komedie – Grandhotel Budapešť nabízí šestihvězdičkovou zábavu, která
žánrově plynule přechází mezi akční komedií,
dramatem, romancí, detektivkou i groteskou,
to vše v odzbrojujícím tempu.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 kč

dŮm kultury
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200
www.dkmilevsko.cz
čtvrtek 3. 4.
IrIsdIagnostIka

14.00

učebna 2

Poradna Jitky Hanzalové.
čtvrtek 3. 4.
18.00
loutkový sál
toulky za Poznáním – srí lanka 2. Část

Národní parky a další přírodní zajímavosti.
Cestovatel Jindřich Částka při své minulé přednášce vyprávěl o cestě na Srí Lanku, konkrétně
o lidech a kultuře ostrova. Tentokrát se dozvíme něco víc o národních parcích a dalších přírodních zajímavostech.
vstupné: 25 kč
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pátek 4. 4.
odjezd od DK v 16.00
ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ – TŘI MUŽI
NA ŠPATNÉ ADRESE

úterý 15. 4.
15.00
velký sál
ČLENSKÁ SCHŮZE ZÁKAZNICKÉHO KLUBU
S. D. JEDNOTA V MILEVSKU

Divadlo Bez zábradlí Praha. Odjezd autobusu je
v 16 hodin od domu kultury. Za jednu vstupenku zaplatíte 360 korun, druhou na vedlejší sedadlo dostanete zdarma. K ceně se započítává
jízdné 200 korun na osobu. Rezervace vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200
nebo na mailu bardova@dkmilevsko.cz.

Pořádá: Výbor místního Zákaznického klubu
s. d. Jednota v Milevsku.

sobota 5. 4.

10.00–12.00
hudební + přednáškový sál

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA

V
rámci
burzy
je
možné
darovat oblečení, hračky, domácí potřeby
(hrnce, příbory…), prostěradla… apod. pro děti
a maminky z Domova sv. Alžběty ve Veselíčku!
vstupné: zdarma
neděle 6. 4.
15.00
POHÁDKA PRO DĚTI – MAXIPES FÍK

velký sál

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
na www.dkmilevsko.cz nebo na místě před
akcí.
vstupné: v předprodeji 50 Kč, na místě 60 Kč
úterý 8. 4.
13.00–16.00
učebna 1
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA ČR

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
úterý 8. 4.
14.00
loutkový sál
INFORMAČNÍ SCHŮZKA – CHODÍME S HŮLKAMI PRO ZDRAVÍ

Pořádá Senior klub ZVVZ pro členy. Informační
schůzka o společných vycházkách s možností
naučit se procvičit celé tělo správnou severskou chůzí Nordic Walking.
středa 9. 4.
18.00–20.00 loutkový sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
čtvrtek 10. 4.
17.30
KURZ – VELIKONOČNÍ PEDIG

Lektorka: Laďka Bečková

vstupné: 170 Kč

středa 16. 4.
18.00
výuková učebna
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
– JARNÍ INSPIRACE Z ROMANTIKU

Velikonoční
dekorace,
nové
trendy
v aranžování, ukázka zdobení a mnoho dalšího
v režii Dagmar Kolingrové z Květinářství
Romantik. Možnost zakoupení hotových
výrobků.
vstupné: 30 Kč
čtvrtek 17. 4.
09.00
výuková učebna
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI
A RODIČE

Přijďte si vyrobit velikonočního zajíčka a zvířátka z vajíček. S sebou: 1 vařené vejce, 1 vyfouklé vejce a 1 dřevěný kolík
vstupné: 10 Kč
pátek 25. 4.
19.00
kino Bios eM
DVOJKONCERT:
IVO JAHELKA § MIROSLAV PALEČEK

vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč
pátek 25. 4.
17.30
učebna 2
PŘEDNÁŠKA – JAK NALÉZT HLAVNÍ PŘIČINY
ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ VČETNĚ PSYCHICKÉHO
ROZMĚRU

Přednáška Jitky Hanzalové – Irisdiagnostik.
Pro veřejnost.
vstupné: 50 Kč
sobota 26. 4.

start 7.00–10.00
od DK Milevsko
POCHOD Z ONOHO SVĚTA NA ONEN svět

Tradiční turistický pochod. Trasy: pěší: 6, 11,
16, 20, 25, 28 km; cyklo: 25, 34, 50 km. Pochod
je pořádán pod záštitou Nadace Jihočeské
cyklostezky, města Milevska a je zařazen mezi
akce Dvoustovka a IVV.

prostory DK

úterý 29. 4.
16.00
nám. E. Beneše
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE V MILEVSKU

Součástí trhů bude tvořivá dílnička pro děti.
vstupné: zdarma

Akci podpořilo město Milevsko a pro vás ji připravili BioHaZard crew a Dům kultury Milevsko.

sobota 12. 4.
08.30–11.30
VELIKONOČNÍ TRHY

sobota 12. 4.
ROCKSTAGE

18.00

velký sál

Čtvrtý ročník festivalu. Vodovod, Fantom, Paradoxy a Elizabeth se speciálními hosty – skupinou
Natural a Štěpán Kojan Band. Společně s kapelou Elizabeth vystoupí americký kytarista Barry
Gilbert. Vstupenky v předprodeji stojí 160 Kč (je
možno je objednat on line), ve speciální sérii je
můžete mít za pouhých 100 Kč, pokud si je zakoupíte společně se vstupenkou na OAMF Přeštěnice (pouze na předprodejních místech). Cena
vstupenky na místě je 200 Kč. Více na www.
rockstage.cz.
vstupné: 100, 160 a 200 Kč
neděle 13. 4.
18.00–22.00
velký sál
TANEČNÍ PODVEČERY – DUBNOVÉ SETKÁNÍ

Hraje: Zelená šestka
Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města
Milevska připravují další z tanečních podvečerů
nejen pro seniory. Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200.
vstupné: 50 Kč

středa 30. 4.
TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Více informací na plakátech a www.dkmilevsko.cz.
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
sobota 3. 5.
7. SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ S POŽEHNÁNÍM
NA CESTU V MILEVSKU
neděle 4. 5.
18.00
velký sál
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – KOUZELNÉ
RUKAVICE

Divadelní představení v podání Divadelního
spolku Fikar Nadějkov.

GALERIE M
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
www.dkmilevsko.cz
úterý 1. 4.
17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY Z DALEKA A ZBLÍZKA

Prodejní výstava fotoobrazů Jiřího Šípa.

středa 2.–úterý 29. 4.
VÝSTAVA Z DALEKA A ZBLÍZKA

Prodejní výstava fotoobrazů Jiřího Šípa.
vstupné: 10 Kč
pátek 11. 4.
19.30
HUDEBNÍ SKLEPY
BEŇA & RADVANYI (Slovensko)

Bonzo Radványi a Ľuboš Beňa jsou známí propagátoři rezofonické kytary – dobra, nástroje,
který vynalezl v 20. letech minulého století slovenský rodák John Dopyera. Jejich repertoár je
složený z klasických amerických standardů, ale
i vlastních originálů zpívaných ve slovenštině.
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ
ÚČASTÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
J. A. Komenského 1034 • tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
06. 4. 13.00 FC ZVVZ dorost - SK Čtyři Dvory
12. 4. 14.00	FC ZVVZ ml. přípravka - Sokol
Zahoří
10.00 FC ZVVZ žáci - Slovan Břilice
13. 4. 16.30 FC ZVVZ muži A - FK J. Hradec
20. 4. 13.00 FC ZVVZ dorost - SK Slávia Č. B.
26. 4. 10.00 FC ZVVZ FC MAS Táborsko B
27. 4. 17.00 FC ZVVZ muži „A“ - Sokol Čížová
SPORTOVNÍ HALA:
12. 4. 08.00 ZVVZ GROUP
13. 4. 11.00 Handball
26. 4. 09.30 PROACTIVE OBLASTNÍ PŘEBOR
Každý čtvrtek 20.00 ZUMBA

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

čtvrtek 3. 4.
MĚLNÍK

Zájezd č. 1 – Exkurze do elektrárny, prohlídka
zámku včetně vinných sklepů (bez ochutnávky), vstupenky jsou v ceně. Odjezd od sokolovny v 7.00 hod., zastávka u věžáku.
úterý 8. 4.
CHODÍME S HŮLKAMI PRO ZDRAVÍ

Informační schůzka pro zájemce o společné
vycházky s možností naučit se procvičit celé
tělo správnou severskou chůzí Nordic Walking.
Účastnit se mohou i nečlenové klubu. Schůzka
je v domě kultury – loutkový sál ve 14.00 hod.
čtvrtek 10. 4.
BAD FÜSSING

Zájezd č. 2 – na koupání do termálních lázní.
Vstupné cca 9 € není v ceně. Odjezd od sokolovny v 7.00 hod., zastávka u věžáku.
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čtvrtek 24. 4.
PLANETÁRIUM PRAHA

Zájezd č. 3 – Návštěva planetária s programem
Noční obloha, Maroldova panoráma Bitva u Lipan, vstupenky jsou v ceně. Odjezd od sokolovny v 7.00 hod., zastávka u věžáku.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

středa 2. 4.
JARNÍ ŠPEKÁČEK

Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny v 13.00 hodin.
vede: Jaroslav Mácha
středa 9. 4.
OKOLÍM MILEVSKA

Pěší vycházka po trase Milevsko, Hajda, Drahužel, Osek, Zvíkovec, Šibeňák, Milevsko, celkem 14 km. Sraz u sokolovny v 9.00 hodin.
vede: Tomáš Wilda
sobota 12. 4.
PO STOPÁCH ŠVAMBERKŮ

Pozor – změna termínu! Autobusový zájezd
s návštěvou Stříbra, hradu Gutštejn, hradiště
Bezemín, zříceniny hradu Švamberk, včetně
krátkých vycházek po stopách Švamberků,
v minulosti též majitelé kláštera v Milevsku.
Odjezd v 7.00 hodin od sokolovny.
vede: PhDr. Pavel Břicháček
sobota 26. 4.
POCHOD Z ONOHO SVĚTA NA ONEN SVĚT

Tradiční turistický pochod. Trasy: pěší: 6, 11,
16, 20, 25, 28 km, cyklo: 25, 34, 50 km. Start:
od Domu kultury Milevsko od 7.00 do 10.00
hod., další starty v Petrovicích a u chaty Onen
Svět. Pochod je pořádán pod záštitou Nadace
Jihočeské cyklostezky, města Milevska a je zařazen mezi akce Dvoustovka a IVV.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha
neděle 27. 4.
S KAPREM JAKUBEM OKOLO MILEVSKÝCH
RYBNÍKŮ

Pěší pochod – pořádáme ve spolupráci s Infocentrem a DDM Milevsko. Pěší trasa do 10 km.
Start u Infocentra od 8.00 do 9.00 hodin, cíl
v zahradě Domu kultury, akce IVV.
organizační zajištění: Vladimír Ondruška
čtvrtek 1. 5.
PRVOMÁJOVÁ VYCHÁZKA

Pěší vycházka po novém okruhu (přírodně krajinářském) okolo kláštera, Židovny, Kuřince
s ukončením u Vášova rybníka v délce 7,5 km.
vede: Jindřich Jelínek

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz
sobota 12. 4.

19.00
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BENEFIČNÍ KONCERT V BAZILICE

Štěpán Rak (kytara) pro charitu Veselíčko.

stromku před DDM Milevsko vajíčky. Lektorka
Hana Forejtová.

sobota 19. 4.
21.00
OBŘADY VZKŘÍŠENÍ

čtvrtek 17. 4.
09.00
PLETENÍ POMLÁZKY

V klášterní bazilice, slavnostní oheň na prvním
nádvoří.
úterý 22. 4.
19.00
HOST V LATINSKÉ ŠKOLE ANEB KŘESLO PRO
GABRIELU KABÁTOVOU

Ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství pro Českou republiku. Věnuje se ekumenickým snahám, pracovala pro neziskové organizace USA v oblasti Národního modlitebního
setkání Kongresu a Senátu a jejich projektů v humanitární a duchovní oblasti. Přednáška bude
zaměřena na popis situace ve vězeňství, stávajících problémů, recidivy a otázky pomoci obětem.

OS DIACEL
Sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek
www.diacel.cz • tel.: 605 888 980
pátek 4. 4. 		Avion Air café Písek
DĚTI A CUKROVKA

Vernisáž výstavy pod záštitou p. senátora Krejči. Výstava potrvá do pondělí 28. dubna. Dle
zájmu je možnost upořádat besedu pro školy.

MILEVSKÉ MUZEUM
neděle 13. 4.
09.00–17.00
12. VELIKONOČNÍ JARMARK STARÝCH ŘEMESEL

Ukázky tradičních rukodělných řemesel (hrnčířství, řezbářství, drátování atd.), bohatá nabídka velikonočního zboží.

FARNÍ CHARITA MILEVSKO
středa 16. 4.
14.00
vestibul MěÚ
NÍZKOPRAHY – VČERA – DNES – ZÍTRA

Zahájení putovní výstavy fotografií, předání
informací, příprava NZDM v Milevsku, vystoupení malých muzikantů, malé občerstvení.
Akci pořádá Farní charita Milevsko a Jádro –
pracovní skupina pro Jihočeské nízkoprahy,
určeno pro širokou veřejnost.

PROACTIVE MILEVSKO
sobota 26. 4.
09.30
sportovní hala
OBLASTNÍ PŘEBOR NADĚJÍ, KADETEK
A DOROSTENEK V MODERNÍ GYMNASTICE
PRO ROK 2014

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

Tradiční pletení pomlázky. Informace Vilém Fink.
pátek 18. 4.
09.00
HONBA ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM!

Tradiční velikonoční dopoledne plné sladkého
překvapení. Informace Vilém Fink.
pátek 18. 4.
09.00–12.00
VELIKONOČNÍ ARANŽMÁ A ZDOBENÍ CUKROVÍ

Velikonoce jsou za dveřmi – zdobíme pečená
vajíčka. Prosíme, přineste s sebou 20 Kč. Akce
je určena všem dětem a veřejnosti. Vede Hana
Forejtová.

CENTRUM MILÍSEK
Sažinova 763 • tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz
pondělí 14.–čtvrtek 17. 4. 07.30–15.30
MALOVANÉ VELIKONOCE

Velikonoční týden ve školičce, zdobení a výroba vajíček, jarní říkání a poznávání.
úterý 22.–čtvrtek 24. 4. 07.30–15.30
ČARODĚJNÝ TÝDEN VE ŠKOLIČCE

Pro děti od 15. měsíce do 3 let, výroba čarodějnice, vaření lektvarů, čarodějná diskotéka.
pátek 25. 4.
09.00–12.00
REJ ČARODĚJNIC NA ZAHRADĚ

Vítáme masky čarodějnic, pálení čarodějnice,
opékání buřtíků, soutěže i dovádění.
vstupné: 50 Kč

STEAKHOUSE NA PALUBĚ
sobota 12. 4.
DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ

Crossover revival (Mil)

ZUŠ MILEVSKO
Libušina 1217 • tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz
středa 9. 4.
14.00	DPS Libušina ulice
BESÍDKA PRO SENIORY
čtvrtek 10. 4.
10.00
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ŽÁKY MŠ

sál ZUŠ

čtvrtek 10. 4.
17.00
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

sál ZUŠ

ZO ČSOP MILEVSKO

čtvrtek 17. 4.
09.00
KRASLICE A VAJÍČKOVNÍK

neděle 27. 4.

07.30–10.30
parkoviště před Bažantnicí
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

Tvorba kraslic, přineste s sebou 4 vyfouklá
vajíčka. Pro všechny věkové kategorie. Zdobení

Pozorování a poznávání ptačích druhů, ukázka
odchytu a kroužkování. Vede Ing. Josef Jahelka
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Nová kniha
Vladimíra
Šindeláře
V těchto dnech se na pultech knihkupectví
objevila nová kniha milevského autora Vladimíra Šindeláře, autora literatury faktu a člena Obce spisovatelů. Formátem malá, ale
rozsahem objemná kniha (325 stran) se opět
věnuje autorovu oblíbenému tématu, starým
kriminálním případům, tentokrát z časů bývalého Rakouska-Uherska. Všechny tyto případy, které se odehrávají mezi lety 1861–1914,
jsou skutečné a dokládají, že člověk se ve své
podstatě v běhu staletí nijak nemění. Čtenář
se tak může seznámit například s příběhem
mladé pražské švadleny, která pod tlakem
dluhů zavraždila svou věřitelku a kusy jejího
rozsekaného těla roznesla po Praze. Zajímavý
je i případ, kdy odsouzený vězeň po vynesení
rozsudku zavraždil přímo na chodbě soudní
budovy svou mladou ženu, aby ji „nenechal samotnou na světě, zatímco on bude ve vězení“.
Jiný příběh zase líčí vztah dvou dívek, kdy jedna z nich utopila svou kamarádku v rozvodněné Vltavě, aby získala její zimní kabát. A protože autorem této knihy je muzejník, nechybí
zde ani vražda v muzeu, naštěstí nikoli v tom
milevském, nýbrž v pražském Umělecko-průmyslovém muzeu, kde noční vloupání v roce
1905 stálo nikoli jeden, ale dokonce hned dva
lidské životy. Text je doplněn dobovými fotografiemi. Knížka, kterou minulý měsíc vydalo
brněnské nakladatelství Moba, je k dostání
buď u knihkupců, případně i v pokladně Milevského muzea. Její cena se podle prodejců pohybuje v rozmezí 220–250 korun.
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Mezinárodní den tance 2014

Tanec v Milevsku se v posledních letech těší velké
oblibě a úspěšně se rozrůstá – ať již jde o street-dance, orientální tance, country
tance či standardní a latinsko-americké tance. Stejně
jako loni i letos bychom vás
chtěli pozvat na Mezinárodní
den tance a společně s vámi
oslavit na náměstí E. Beneše v Milevsku naši oblíbenou
činnost. Datum MDT je 29.
4., budeme začínat v 16.00
a bude připraven pestrý tříhodinový program. Na začátku dostanou prostor děti, které se mohou
zúčastnit otevřené taneční lekce a soutěžit o ceny. Následně se můžete těšit na vystoupení milevských tanečních skupin a kroužků – TS EFK, NRG crew, Farida, a další. Na konci programu se
všichni naučíme společnou jednoduchou choreografii a společně si jí zatančíme. Výsledné video
z MDT opět poputuje do Prahy, kde se společně s ostatními videi ze všech koutů republiky sestříhá a vznikne tak již 4. společné dílo pro podporu tance v ČR.
Těšíme se na všechny tanečníky i diváky, přijďte podpořit tanec a město Milevsko v této celorepublikové iniciativě. Akci podpořilo město Milevsko a pro vás připravili BioHaZard crew a Dům
kultury Milevsko. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do DK.

Milevský pohár

Velký mezinárodní závod Milevský pohár, který v letošním roce měl svůj 23. ročník, probíhal celý
sobotní den 8. března v milevské sportovní hale. Zúčastnilo se ho celkem 154 závodnic, z toho
50 ze zahraničí, 94 českých a 12 domácích gymnastek. Do Milevska se sjely závodnice z 12 zahraničních klubů. Z Polska to byl Legion Varšava, Sokol Krakov, Bielsko – Biala a UKS 41 Lodž. Německé kluby reprezentovay gymnastky z SVNA Hamburk a TSV Schwerin, Rakousko Sportunion
Rauris, Linz a Salzburg. Chorvatsko Maksimir Záhřeb a Slovensko Sokol a Argo z Bratislavy. Do
kompletního startovního pole je doplnily gymnastické kluby z celé České republiky včetně závodnic RG Proactive. Závod slavnostně zahájil starosta Milevska Zdeněk Herout, který nezapomněl
vyzdvihnout práci s dětmi a mládeží, kterou již celou řadu let milevská moderní gymnastika dělá,
včetně její představitelky Dany Vojtové, která uspořádala všech dosavadních 23 ročníků. Tak velká
akce by se nedala uspořádat bez přispění sponzorů, když tím hlavním je město Milevsko, pod
jehož záštitou se závod konal. Na organizaci se pak podílejí hlavně rodiče závodnic, kterým patří
opravdu velký dík.
Domácí závodnice se v nabité konkurenci neztratily, naopak získaly cenné medailové posty. Pohár
pro vítězku a zlatou medaili vybojovala v kategorii dorostenek Ludmila Korytová. Stříbro si ze své
kategorie odnesla Karolína Kreisslová, stejně tak jako v kadetkách mladších Natálie Kotašková.
Úspěchem skončila i kategorie juniorek pro Natálii Křížovou, která brala bronz. Tím byly medailové žně vyčerpány, ale za povšimnutí stojí ještě sedmé místo mladší naděje Lindy Houdové, která
bojovala v kategorii s dalšími 43 gymnastkami. Mezi nejmladšími gymnastkami se z domácího
oddílu do první desítky vešly Valentýna Petříková a Veronika Šimáková.
Dana Vojtová

Starší skupina závodnic s trenérkou Lucií
Tollingerovou, zleva klečí Tereza Kutišová,
Linda Laláková, Linda Houdová, stojí zleva
trenérka, Natálie Kotašková, Natálie Křížová,
Karolína Kreisslová a Ludmila Korytová.

Mladší skupina milevských závodnic s trenérkou Hanou Kutišovou. Zleva Valentýna Petříková, Matylda Mandovcová, Veronika Šimáková,
Eliška Machalová, Michaela Krupková, nad
nimi trenérka Kutišová.
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F o t o : M a r t i n P e l i c h , M a r t i n H i m l , a r c h i v DK
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Jarmark starých řemesel v muzeu
Milevské muzeum vás srdečně zve na tradiční, v pořadí už 12. velikonoční
jarmark starých řemesel, který se uskuteční v neděli dne 13. dubna 2014
od 9 do 17 hodin v nové budově Milevského muzea na II. nádvoří kláštera. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky tradičních rukodělných řemesel
(hrnčířství, řezbářství, drátování atd.) a vybrat si z bohaté nabídky velikonočního zboží, kraslic, keramiky, perníků, ozdobných minerálů, historických knih, replik historického skla, madeirských vajec, aromatických
bylinných polštářků, vizovického pečiva, květinových aranží a skleněných
figurek. Svou účast předběžně přislíbil i výrobce skleněných perel.
Návštěvníci mohou ochutnat tradiční horkou medovinu a poslechnout
si lidové písně. Kromě běžných expozic si veřejnost po celý den může
také ve výstavním sále muzea prohlédnout právě probíhající výstavu
Dráteníkův rok. V minulém roce 2013 se velikonoční jarmark kvůli stěhování muzea nekonal, a tak se s vámi pracovníci Milevského muzea letos
opět těší po roční přestávce na viděnou.
hp

Humanitární sbírka Farní charity Milevsko
Farní charita Milevsko oznamuje, že uskuteční pro svého partnera, občanské sdružení Diakonie Broumov jarní humanitární sbírku. Jedná se o veškeré šatstvo (i nepoškozené boty), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, utěrky,
záclony, polštáře, deky, spací pytle i domácí potřeby – nádobí, skleničky
(nepoškozené, hlavně dobře zabezpečené proti rozbití) – vše čisté a zabalené do pevných pytlů nebo krabic.

Jak dobře znáš své město?

Fotografie ukazuje, jak funguje charitní šatník, který Farní charita Milevsko začala v loňském roce provozovat. Je hojně navštěvovaný a myslíme si, že pomohl mnoha lidem v nouzi, ať se to týká dětského oblečení,
obuvi, školních potřeb, oblečení pro dospělé nebo vybavení domácnosti
- utěrky, lůžkoviny apod.

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do středy 16. dubna 2014 na
telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na dvojkoncert Ivo Jahelka
§ Miroslav Paleček, který se uskuteční v pátek 25. dubna od 19 hodin
v kině Bios eM. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: pomník u kostela sv. Bartoloměje
Výherci: H. Krejčová, V. Pichová a J. Pokorný, všichni z Milevska

Sběr proběhne:
v úterý 1. 4. 2014 od 15.00 do 17.00 hod.
ve čtvrtek 3. 4. 2014 od 15.00 do 17.00 hod.
a další týden
v pondělí 7. 4. 2014 od 15.00 do 18.00 hod.
ve středu 9. 4. 2014 od 15.00 do 18.00 hod.
Humanitární sběr bude uskutečněn opět ve spolupráci s Českým svazem
chovatelů Milevsko. ČSCH nám prostor zapůjčí zdarma.
Sběrné místo najdete v jejich objektu – ve výstavní hale v Týnické ulici
(u bývalé Madety).
Svým darem pomůžete zajistit práci klientům azylových domů (třídírna),
nositelné oděvy a další věci se dostanou zdarma k potřebným a nevyhovující materiál se předá k průmyslovému zpracování. Vy si doma uvolníte
místo, ušetříte životní prostředí a pomůžete sociálně slabším spoluobčanům. Část oděvů použijeme na doplnění celoročního šatníku, který
funguje v prostorách naší charity v areálu kláštera.
Je na vašem zvážení, kam své nepotřebné oděvy odložíte a komu pomůžete. Je možné na místě přispět jakoukoliv částkou na dopravu do
Broumova. 	Děkujeme

D+K

AUTODÍLNA

AUTODÍLNA D+K zahájila opět svůj provoz na nové adrese
- veškeré opravy osobních automobilů RENAULT, DACIA
i ostatních značek
- výměna pneumatik, včetně vyvážení
- příprava a dovoz vozu na STK
- objednávkový prodej náhradních dílů

AUTODÍLNA D+K, Kortánek Jiří

v zadním traktu Masarykovy ulice, (příjezd z ulice Jarlochova)

Masarykova 259, Milevsko 399 01

tel.: 605 264 021,

E-mail: autodilna@cbox.cz

Milevský zpravodaj •4•2014
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Provozní doba 7:00 - 17:00

cctv.inshop.cz
774 833 233

Kamerový systém
pro Váš dům či kancelář?
Domy, byty, chaty

Speciality

Bytové domy

Kamery

Kanceláře a obchody

Rekordéry

Haly a sklady

Návrhy a instalace

Venkovní plochy
a parkoviště

Příslušenství
a doplňky

Technická podpora 7 dní v týdnu 9.00 až 19.00 hodin.
Objednáte-li si ve všední den do 16.00 hodin, expedujeme Vaší objednávku ještě tentýž den.
Instalaci provedeme rychle a za výhodnou cenu
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PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
NA KVALITNÍ ČESKÉ AUTOMATICKÉ KOTLE
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

PŘI INSTALACI KOTLE BENEKOV ŘADY C NAŠÍ FIRMOU ZÍSKÁTE PRODLOUŽENOU ZÁRUKU
5 LET NA TĚSNOST KOTLOVÉHO TĚLESA, REGULÁTOR, VENTILÁTOR A MOTOR PODAVAČE PALIVA
Tato akce platí při instalaci s ekvitermním regulátorem, díky kterému bude mít kotel navíc menší spotřebu uhlí.

K pevnému internetu
až 120 Mb/s

Rychlý internet doma i na cestách
www.nej.cz

800 944 800

internet | mobil | televize | telefon
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