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Rozpočet 2018 schválen
Prosincové zasedání zastupitelstva schválilo rozpočet města na rok 2018 a s ním spojený rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020.
Rozpočet počítá s příjmy 178,3 a výdaji 182,6
miliónů Kč. Vychází tedy z deﬁcitu 4,3 mil. Kč,
ale jako každý výchozí rozpočet na další rok neobsahuje všechny předpokládané příjmy. Po

PF města Milevska
2018
Na podzim právě uzavřeného roku městská rada
podpořila vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky
Základní umělecké školy v Milevsku. Tématem
bylo vytvoření graﬁckého motivu pro novoročenku města Milevska na rok 2018. S pomocí pedagogů výtvarného oboru se do soutěže zapojili ve
značném počtu nejmladší milevští výtvarníci
a hodnotitelé tak na konci listopadu dostali
k posouzení více než 30 návrhů.
Pokračování na straně 3

Město Milevsko Vás zve na

PLES MĚSTA
MILEVSKA
16. 2. 2018 | 20:00 hodin
DK Milevsko
Hraje: Swing Band Tábor
Více na www.milevskem.cz

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
1. 1. 2018 od 17:30 hodin
Nám. E. Beneše

NEPŘEHLÉDNĚTE
jejich zapojení v průběhu roku by měl rozpočet
přejít do přebytku.
Do běžných provozních výdajů města dopadne
v roce 2018 především velmi výrazně navýšení
mezd ve veřejné sféře. To se dotýká mezd úřadu
i všech městských organizací.
Pokračování na straně 2
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Koncert Evy Pilarové
s Milevským dětským sborem
Náhradní termín
7. 1. od 19:00 hodin
Koncert byl přesunutý kvůli
onemocnění paní Pilarové.
Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti.
www.milevskem.cz
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Informace z jednání Rady města Milevska
Z MĚSTSKÉ RADY 22. LISTOPADU 2017
BYLO PROJEDNÁNO 26 ZÁLEŽITOSTÍ, MEZI NIMI:
• Návrh rozpočtu – rada projednala a doporučila zastupitelstvu schválit návrh rozpočtu
na rok 2018. Návrh předpokládá příjmy ve
výši 178,3 mil. Kč a výdaje ve výši 182,6
mil. Kč. Rozpočet určuje také plán hospodářské činnosti města, kde předpokládá
výnosy 27,1 mil Kč a náklady 26,7 mil. Kč.
• Místní hromadná doprava – radou města
byla schválena Smlouva o veřejných službách
v přepravě cestujících, na jejímž základě bude
MHD v Milevsku provozovat současný dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice. Ten se

jako jediný přihlásil na dříve vyhlášenou
veřejnou zakázku. Smlouva je uzavřena na
pět let počínaje rokem 2018 a roční úhrada
z městské kasy za tyto služby představuje
téměř 900 tis. Kč.
• Nová výstavba – soukromý investor, který chce
na okraji města ve Švermově ulici budovat
rodinné ibytové domy, požádal osouhlas s vybudováním připojujícího chodníku asítí na pozemku ve vlastnictví města. Rada záměr doporučila,
souhlas s provedením stavby na pozemku města
však musí vydat až zastupitelstvo.
• Ochrana osobních údajů – rada se seznámila
s plánem opatření, které musí město i všech-

ny jeho organizace v roce 2018 naplnit, aby
správně reagovali na nařízení Evropské unie
(tzv. GDPR) regulující nakládání s osobními
daty. Výchozím krokem je zpracování analýzy
současného stavu nakládání s tímto druhem
dat. Problematika bude pro město i jeho
organizace řešena společně.
• Výběrové řízení – rada města v působnosti
jediného společníka SPOS MILEVSKO rozhodla vyhlásit výběrové řízení na obsazení funkce
jednatele této městské společnosti spravující
sportovní zařízení.
Mgr. Martin Třeštík,
místostarosta

Rozpočet 2018 schválen
Pokračování ze strany 1

Celkově se tento nárůst blíží devíti miliónům
korun, je však kompenzován zvýšením daňových
příjmů města.
V oblasti investic bude největší akcí dokončení
obnovy Švermovy ulice. Celá tato dlouhá
a poměrně nákladná rekonstrukce kanalizace
i ostatních sítí, chodníků i vozovek, která začala
v prostoru před radnicí a nad kostelem, pokračovala úsekem mezi Úzkou ulicí a ulicí Pod Zvíkovcem, bude v roce 2018 dokončena třetí nejdelší etapou. Ta bude končit až na okraji města
a věříme, že konečně odstraní potíže obyvatel,
kteří tu bydlí. Na její zajištění město přijme
v roce 2018 úvěr.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Výchozí rozpočet města 2018 v mil. Kč

2017

2018

Rozpočtové příjmy

165,1

178,3

Běžné výdaje včetně oprav

141,8

161,0

22,2

21,6

1,1

-4,3

Stav peněžní zásoby na konci roku

17,1

15,7

Nesplacené úvěry na konci roku *)

9,8

4,0

Zůstatek na účtech minus úvěry

7,3

11,7

Kapitálové výdaje (investice)
Saldo rozpočtu

*) Není uvažován případný úvěr na akci Švermova

Sběr potravinářských olejů a tuků
Město Milevsko v předvánočním čase
rozšířilo na některých sběrných stanovištích možnosti třídění odpadů
o další komoditu. Občané zde
mohou vhodit do speciálně upravených separačních nádob o objemu 240 l upotřebené potravinářské oleje a tuky (přepálené
tuky z fritovacích hrnců a pánví, prošlé margaríny, másla apod.). Nutností je odložit tyto odpady vždy v uzavřených PET lahvích nebo v jiném
dobře uzavíratelném plastovém obalu. Svoz
smluvně zajišťuje firma EKO-PF s. r. o., která
tento odpad dále předává ke zpracování v chemickém průmyslu. Mimo to i nadále platí možnost předávat oleje a tuky do sběrných dvorů.
Tuky a oleje nepatří na skládku ani do kanalizace! Po ochlazení odpadní vody v potrubí dojde
k vysrážení tohoto odpadu a v důsledku toho
k omezení průchodnosti kanalizačního potrubí.
Děkujeme, že třídíte odpad.
Ing. Marie Vratislavská, odbor životního prostředí

milevské
muzeum
ve spolupráci
s Klášterem premonstrátů v Milevsku
vás srdečně zve na

který se uskuteční

v sobotu 6. ledna 2018 v 18 hodin
v Latinské škole milevského kláštera

Stanoviště s nádobami na upotřebené oleje a tuky:
Písecké předměstí (křižovatka), stanoviště tříděných odpadů: J. A. Komenského (křižovatka
s ul. Pod Stadionem), J. A. Komenského (věžák), K. Čapka (křižovatka s ul. Čs. armády),
Št. Dvořáka, F. Kudláčka, Č. Holase, R. Svobodové (1. ZŠ), 5. května (byt. domy), Švermova.

Zazní vánoční písně staré Evropy
i české a moravské koledy
v podání vokálně-instrumentálního souboru

CHAIRÉ,

um. vedoucí Josef Krček

Vstupné Kč 80,–
děti a důchodci Kč 50,–
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… svoz bioodpadu
… svoz zbytkového odpadu
… oba svozy

V MĚSÍCI LISTOPADU 2017 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM
V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
Marie Petráková
90 LET
Jaroslav Buriánek
91 LET
Ludmila Horká
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Harmonogram svozů odpadu 2018
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92 LET
Josef Dlouhý
93 LET
František Fiala
95 LET
Václav Král

Vybrána byla práce dvanáctileté Elišky Kortanové, kterou uvidíte na titulní straně tohoto
čísla zpravodaje. Byla samozřejmě použita pro
tisk městské „péefky“. Na druhém a třetím místě
se umístily práce Amálie Josefíny Zachariášové
(9 let) a Filipa Kellera (18 let). Za další velmi
dobré návrhy zasluhují uznání hodnotitelů také
A. Kotalíková, M. Vlasatá, A. Hlavín, K. Štoncnerová, E. Kočová, T. Radostová, K. Matušková
a N. Kristiánová. Hodnotitelé a vyhlašovatelé
rovněž děkují všem ostatním účastníkům, protože celková úroveň soutěže byla velmi dobrá.
Velký dík patří i učitelům ZUŠ, kteří vše pomohli
zorganizovat. Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Kurzy Aj a konverzace
Dům kultury Milevsko připravuje od ledna kurzy
anglického jazyka pro začátečníky i pokročilé a dále
konverzace s rodilým mluvčím. Mgr. Dagmar Peřanová a Craig Michael Wilkes zodpoví všechny vaše
dotazy na informační schůzce, která se uskuteční
v úterý 9. ledna 2018 od 17 hodin v učebně č. 2
v 1. patře DK. Cena kurzů bude určena dle počtu
zájemců. Konverzace je vhodná například pro studenty základních i středních škol, kteří si mohou
sami vytvořit svoji skupinu stejné úrovně znalostí.
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FOTOOBJEKTIVEM

16. ročník vánočního jarmarku starých řemesel se konal v neděli 3. prosince v Milevském muzeu. Navštívilo
jej 1060 platících návštěvníků.

V úterý 12. prosince připravovali žáci SOŠ a SOU Milevsko projekt o poznávání pražských památek.

Oběma snímky se vracíme na začátek prosince do Galerie M, kde byla v úterý 5. prosince zahájena výstava
písecké malířky a také oděvní návrhářky Alžběty Vláškové s názvem Rohatá. Hned následující den se
v galerii konal koncert ve spolupráci Agentury Lupulus s. r. o. Vánoční nokturno, kde zazněla hudba
z období baroka a klasicismu a také skladby s vánoční tematikou.

Již popáté se milevský dům kultury zapojil do akce Deníků Česko zpívá koledy. Ve středu 13. prosince
jsme si zazpívali společně se sborem 1. ZŠ Milevsko v amﬁteátru DK.

Premiéra EFK prvního tanečně/divadelního díla
proběhla ve středu 6. prosince v rámci představení
pro školy, které pořádal Milevský dětský sbor.
Taneční půlhodinka vzala diváky na cestu po stopách historie street dancu a přiblížila jim, o čem že
ten street vlastně je... Další představení pro širokou
veřejnost plánuje EFK dance family na přelom února
a března 2018.

Maškarní sdružení připravilo 5. prosince pro děti
z Milevska mikulášskou pochůzku.
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STŘÍPKY Z MINULOSTI
Starý nález mincovního pokladu z období třicetileté války

3 krejcar Ferdinanda II. z roku 1624. Analogická mince z Bošileckého depotu – okr. České Budějovice (foto Jan John).

Nálezy mincí vždy poutaly pozornost veřejnosti.
Hromadné nálezy mincí pak probouzejí naši
představivost ještě více ana mysli nám vyvstávají
různé otázky. Kdo peníze ztratil či si uložil, proč
si je nevyzvedl a co si za ně mohl pořídit. Nálezy
mincí lze obecně rozdělit na dvě skupiny: depoty
či jednotlivé mince. Nejčastější jsou nálezy jednotlivých mincí, které jsou označované jako ztrátové mince. Jsou to mince, které se do svého
posledního uložení dostaly bez vědomí a vůle
jejího posledního majitele. Tyto ztracené či zapomenuté mince představují většinou nominály
nižší hodnoty ukazující na spektrum drobného
oběživa. Nalézány bývají na místech s velkou
intenzitou osídlení, nepřekvapí proto, že v Milevsku se ztrátové mince soustřeďují především
v centru města kolem hlavní cesty přes Milevsko
(ulice. Čs. Legií, Masarykova), další nálezy se
pak váží k areálu premonstrátského kláštera.
Druhou nalézanou skupinou mincí jsou depoty.
Pojmem depot rozumíme hromadný nález dvou
a více předmětů (mincí), které byly záměrně
shromážděny, a došlo k jejich jednorázovému
uložení. Nejčastěji docházelo k uschovávání
mincí v dobách nejistoty, krizí či válek, ať lokálního či globálního významu. Nepřekvapí tedy,
že vrcholy ukládání depotů spadají do období
husitských válek a do období třicetileté války
(1618-1648). Depoty lze na základě místa jejich
uložení rozdělit na několik skupin. Depoty uložené v intravilánech obcí se nejčastěji nacházejí
přímo v jednotlivých staveních, méně často pak
v přilehlých zahradách. Možností uložení je
několik: pod podlahou v suterénních místnostech či sklepích, v samotné mase zdiva či přímo
v domě v nějakém úkrytu například za moučnicí
jako tomu bylo v Probulově – cca 20 km od Milevska. Depoty uložené mimo hlavní zastavěnou
plochu měst, jsou obecně situovány v okolí stávajících či zaniklých cest a komunikací. Aby si

mohl vlastník mince opět vyzvednout, musel
v blízkosti existovat nějaký orientační bod. Mohlo se jednat o přírodní útvar, terénní nerovnost
či uměle vytvořenou značku. Jelikož nám jsou
známa uložení nevyzvednutá, mohlo mít špatné
označení skrýše pro majitele hotovosti fatální
následky (rozuměj ztrátu uloženého jmění).
Řada těchto nálezů bývá označována jako
„vojenské depoty“. Předpokládá se, že si je do
země uložil nějaký voják. Takto bývají interpretovány nálezy, ve kterých silně převažují cizí
ražby. Zvláštní skupinku tvoří depoty v blízkosti
či přímo uvnitř sakrálních staveb. Pro interpretaci nálezů je nesmírně důležitý i archeologický
kontext. To znamená: jak a v jakém prostředí
byly mince uloženy, v jaké se nacházeli hloubce
či zda byly uloženy do nějakého obalu atp.).
V roce 1910 byl v Milevsku v domě čp. 168 nalezen depot mincí. K nálezu došlo při kopání sklepa. Asi 150 mincí bylo uloženo zhruba 1 m pod
podlahou tehdejšího sklepa. Jednalo se o mince
z grošového i tolarového období. Na základě
numismatického rozboru je depot datován do
roku 1624. Tehdy byla vyražena nejmladší mince
v souboru (3 krejcar Ferdinanda II). Můžeme
tedy říci, že k uložení mincí došlo někdy po tomto roce. Z historických pramenů víme, že 13. ledna 1624 obdržel mustrkomisař císařské armády
Jan Kryštof z Rechenbergu příkaz, aby zajistil
pochod pěšího pluku Hanibala ze Schaumburgu
od Stříbra do Jihlavy. Pochodová trasa měla
vést právě přes Milevsko a Tábor dále k Jihlavě.
Vojáci se v okolí Milevska objevovali častěji.
Přítomnost vojáků ve městě je doložena k letům
1639, 1640 či 1643. V posledně zmiňovaném
roce táhl přes Milevsko regiment Augusta
z Hanau. Můžeme jen hádat, zda byly peníze
uschovány z obav před vojskem. Dům a jeho nejbližší okolí (zahradu či stáje a dílny) lze zahrnout
do soukromé (útočištní) zóny jeho obyvatel,

můžeme proto tedy předpokládat, že vlastníkem
takto uloženého jmění mohl být majitel domu
nebo někdo z jeho rodiny. Milevský nález není
ojedinělý. Další depoty z tohoto období známe
například z Předbořic či z Ratají u Bechyně. Oba
dva poklady patří taktéž ke starým nálezům.
Hromadné mincovní nálezy představují důležitý
pramen nejen pro poznání skladby oběživa pro
dané období, ale umožňují také nahlédnout do
života lidí v období nejistot. Způsob uložení
odráží atmosféru, v jaké majitel své peníze ukládal. Každé uschování má svá jistá speciﬁka.
Informační potenciál starších nálezů je bohužel
velmi nízký a dochované informace jsou často
kusé a jejich ověření již může být značně problematické či dokonce nemožné.
Kamila Pokorná – Milevské muzeum

Rytina mušketýra dle Jacoba de Ghyena z roku 1607.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sv. Františka z Assisi – služba sociální prevence
– pro děti a mládež od 6 do 26 let. Služba je
určena pro děti a mládež, v jejichž životě nastaly
nebo mohou nastat situace, které negativně
ovlivňují jejich vývoj a vzhledem k prostředí,
v němž se pohybují, zažívají nepříznivé sociální
situace (problémy v rodině, s vrstevníky, šikana,
nebezpečí virtuálního světa, záškoláctví,
apod.). Posláním těchto zařízení je motivovat
a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu
při řešení osobních situací zejména v období
dospívání, poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit. Věnujeme
se také doučování a školní přípravě dětí, nedílnou součástí jsou také již zmiňované volnočasové aktivity (hudebna, fotbálek, stolní tenis,
hry v přírodě, letní tábor a další).
Tel.: 731 604 444, 730 811 950, 734 435 162,
e-mail: fanous.charita@seznam.cz.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
– Rozárka – služba sociální prevence, pro rodiny
s dětmi do 18ti let, jejichž vývoj je ohrožen
v důsledku dlouhodobé nepříznivé sociální
situace. Nabízíme sociální a dluhové poradenství, celoroční šatník, občasnou potravinovou
pomoc, podporu nácviku domácích prací, podporu v rodičovské zodpovědnosti, práci s listinami, pomoc s finanční gramotností, vedení
rodinného rozpočtu, apod. Nedílnou součástí
tohoto programu je doučování dětí a pravidelné
setkávání maminek s dětmi. Pořádáme před-

nášky, zveme specialisty apod. Mateřství
(i otcovství) je prostředkem osobního růstu,
prostředkem, který prohlubuje psychosociální
dovednosti. Péče o děti nerozvíjí pouze je, ale
i rodiče samotné. Dnešní společnost je hodně
zaměřená na užívání dne a hledání požitků. Snažíme se maminky motivovat k vyšší odpovědnosti, samostatnosti a důslednosti ve výchově
dětí.
Tel.: 731 604 444, 730 811 950, 734 435 162,
e-mail: milevsko.rozárka@seznam.cz.
Během celého roku naši dobrovolníci pletou
obvazy pro malomocné (v roce 2017 jsme odeslali do leprosárií 240 ks), pořádáme kulturní
akce a koncerty, humanitární sbírky oděvů, akce
pro děti, ples bude 3. února 2018. Z TS 2017
jsme např. uhradili nájem za tělocvičnu, kam
chodí děti sportovat, plyn a elektřinu v nízkoprahu, částečné vybavení dětí ze sociálně slabých rodin do školy atd.
Lidé by si měli pomáhat, protože pomáhat druhým je normální. Skuteční lidé potřebují skutečnou pomoc, proto až u vašeho domu zazvoní
nebo zazpívají koledníci, mějte, prosím, svá
srdce otevřená. Vždyť kdo pomáhá druhým, je
anděl bez křídel! Děkujeme.
Ke komu se naši koledníci nedostanou, může
nám svůj dar poslat na č. účtu 193699144/0300.
Děkujeme za vaši pomoc, za to, že se rozdělíte
z vašeho nadbytku nebo i z vašeho nedostatku!
Alena Růžičková

Tříkrálová sbírka
Zahájení TS 2018 v Milevsku proběhne 2. ledna
2018 v kostele sv. Bartoloměje v 15 hodin.
Koledníkům požehná a křídy posvětí děkan
Mikuláš Selvek. Přijďte nás podpořit a buďte
první, kdo vhodí svůj příspěvek do některé
kasičky.
Přispějte na Tříkrálovou sbírku – dobrý příklad
je bližnímu světlem! Tato největší dobrovolnická akce u nás probíhá díky vám všem a díky
obětavým koledníkům v letošním roce už po
osmnácté. 65 % výtěžku z našeho regionu se
vrátí zpět do Farní charity Milevsko, kde podpoří
naše projekty, se kterými vás v několika řádcích
stručně seznámíme:
Terénní pečovatelská služba – v domácnostech
pomáháme seniorům a dlouhodobě nemocným
či zdravotně postiženým (osobní hygiena, úklid
domácnosti, dovážka oběda a nákupu, doprovod
či dohled nad uživatelem, pochůzky) – dle individuálního plánu a potřeb uživatele, sedm dnů
v týdnu od 7 do 20 hodin). Kontakt: 737 250 146
(soc. pracovnice) 775 028 636 (asistent),
e-mail: charita.mil@seznam.cz, 734 435 162
(ředitelka). Pokud sami cítíte, že síly slábnou
či někdo z vašeho okolí potřebuje pomoc, neváhejte nás kontaktovat – jsme tu pro vás. Lidé,
kteří nechtějí opustit svůj domov, přitom jim
ubývají síly k vykonávání běžných činností.
Neobstarají si nákup, neuvaří, těžko se dokáží
sami umýt, připadají si neschopní a společensky
degradovaní. V tu chvíli mohou nastoupit pečovatelky, které pomohou i pohladí.

MAS Střední Povltaví informuje
MAS Střední Povltaví (dále jen MAS) pořádala
ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem, Celostátní sítí pro venkov (dále
CSV) a Spolkem pro obnovu venkova Jihočeského
kraje ve dnech 12.–13. října 2017 na Marině
Orlík již 7. ročník akce „Za lepší venkov VII“. Akce
byla hodnocena účastníky velmi pozitivně a celkem v průběhu dvou dnů se jí zúčastnilo zhruba
50 zástupců místních akčních skupin, starostů,
místostarostů, účetních obcí a zástupců Svazku
obcí Milevska. Tématem semináře byla mj. přednáška o nových pravidlech Programu rozvoje
venkova, přednáška Programu obnovy a rozvoje
venkova Jihočeského kraje nebo kulaté stoly
k jednotlivým operačním programům v rámci
Strategií komunitně vedeného místního rozvoje.
Součástí programu byla také exkurze do malého
pivovaru Pivovarský dvůr Zvíkovské Podhradí,
kde účastníky velmi zajímal provoz a technologie
vaření a distribuce piva.
Nadále pokračuje MAS v projektu Místní akční
plán vzdělávání ORP Milevsko (dále jen MAP).
Nyní probíhá příprava SWOT analýzy, aktualizuje
se webová stránka k tomuto projektu a zejména
probíhá tvorba Ročního akčního plánu pro rok
2018. Na podzim proběhla další školení v rámci
MAP, a to: „Česká školní inspekce“ 20. 9. 2017
(pro ředitele MŠ i ZŠ) a „Nejčastější poruchy
zdraví u dětí předškolního věku“ 24. 10. 2017
(pro ředitele MŠ). Dále probíhají další jednání

pracovních skupin ředitelé ZŠ, ředitelky MŠ, zřizovatelé a v prosinci zasedal řídící výbor MAP.
V listopadu MŠMT vyhlásilo výzvu na projekt
MAP II. Jde o pokračování současného projektu
MAP. Nově zde budou finanční prostředky i na
implementaci v návaznosti na MAP I. Prostředky
v projektu MAP II budou určeny na financování
záměrů, které vzejdou ze současného projektu
MAP. Projekt MAP končí 30. března 2018. Žádost
o zapojení do projektu MAP II plánuje MAS SP
podat během května 2018.
V současnosti hlavní pracovní náplní v MAS je
příprava výzev v rámci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (dále SCLLD). Celková alokace schválená pro Místní akční skupinu
Střední Povltaví z. s. na realizaci projektů činí
57,48392 mil. Kč. Manažerky nyní zpracovaly
výzvy do jednotlivých operačních programů
(dále OP) a poslaly je ke schválení řídícím orgánům (ŘO). Po schválení výzev ze strany ŘO, MAS
výzvy vyhlásí a zveřejní. V lednu až březnu 2018
předpokládáme vyhlášení těchto výzev:
G OPZ (Operační program zaměstnanost): Výzva
č. 1 Prorodinná opatření s alokací 2 mil. Kč.
Výzva č. 2 Komunitní práce a prevence s alokací 4,5 mil. Kč
G PRV (Program rozvoje venkova): Výzva č. 1 –
na tyto fiche: Podpora zemědělců s alokací
2,4 mil. Kč, Podpora zpracování produkce
s alokací 4,85 mil. Kč, Budování lesnické infra-

struktury s alokací 1,4 mil. Kč, Podpora nezemědělských podnikatelů s alokací 6 mil. Kč,
Lesnické technologie s alokací 1 mil. Kč.
G IROP (Integrovaný regionální operační program): 1. Výzva IROP–Bezpečná a šetrná
doprava 1 s alokací 7,42 mil. Kč, 2. Výzva IROP
– Zlepšení kvality vzdělávání 1 s alokací
5 mil. Kč, 3. Výzva IROP – Sociální začleňování
1 s alokací 4 mil. Kč.
Realizace projektů bude možná pouze na území
působnosti MAS SP, které je shodné s územím
ORP Milevsko. Doporučujeme všem potencionálním žadatelům do jednotlivých výzev, aby se
seznámili s naší SCLLD, zejména s Akčním plánem
vč. jeho Programových rámců. V nich najdete
možné zaměření projektů, které půjdou v rámci
SCLLD realizovat. SCLLD je v plném znění uveřejněna na webových stránkách www.masstrednipovltavi.cz. Podrobnější informace včetně
připravovaných výzev MAS SP aktuálně naleznete na webových stránkách www.masstrednipovltavi.cz.
Neváhejte nás kontaktovat, ať nepřijdete o možnost realizovat svůj projekt. Konzultace k výzvám
jsou možné po předchozí telefonické domluvě
na tel. číslech: OPZ – p. Čechmánková –
727 896 290, IROP – p. Škochová – 602 410 965
a PRV – p. Hrochová – 727 884 358 nebo
na e-mailu mas-sp@seznam.cz.
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
MILEVSKÉ KINO

MILÁČEK OVČÁČEK
sobota 13. 1.

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216

ČR – Divadelní záznam - Druhý díl nekorektního
kabaretu Městského divadla Zlín se vrací do kin.
Se svou politickou satirou Zlíňáci tentokrát citelně
přitvrzují. Děj umístil autor a režisér Petr Michálek do blízké budoucnosti, a sice do období vrcholící prezidentské kampaně v ČR zkraje roku 2018.
ČESKÉ ZNĚNÍ
85 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

www.milevskem.cz

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
čtvrtek 4. 1.

15:00

ČR – Romantická komedie – Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na samém
konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát
lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči
a jejich dětmi, poznamenanými válkou a komunistickým převratem.
ČESKÉ ZNĚNÍ
113 min.
vstupné: 50 Kč

ČERTOVINY
čtvrtek 4. až neděle 7. 1.

17:30

ČR – Pohádka – Po čertech hezká pohádka. Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem
pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce
přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se
jim však od počátku nedaří, spíše, než aby lidi
sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají.
ČESKÉ ZNĚNÍ
101 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

INSIDIOUS: POSLEDNÍ KAPITOLA
čtvrtek 4., pátek 5. 1.
20:00
USA – Horor – Čtvrtá část kultovní série odhalí
záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky Elise.
TITULKY
101 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
sobota 6., neděle 7. 1.

20:00

USA – Muzikál, romantický – Když se nemožné
stane skutečností. Originální muzikál inspirovaný
životem P. T. Barnuma, muže, pro nějž každá
překážka a nezdar byly jen dalším odrazovým
můstkem na pouti ke hvězdám. A právě díky jeho
vizionářství a energii vznikl showbyznys.
TITULKY
105 min.
vstupné: 130 Kč

MOTORHEAD: CLEAN YOUR CLOCK
čtvrtek 11. 1.
20:00
GB – Koncert – Jeden večer sto kin v ČR. Motorhead byli vždy nejsilnější, když vyrazili na turné.
Takové bylo i jejich poslední show Clean your
clock. Žádný další koncert Motorhead už nikdy
nebude, protože Lemmy už není mezi námi.
vstupné: 150 Kč
120 min.

ZTRACEN V DŽUNGLI
pátek 12. 1.

20:00

Austrálie – Dobrodružný, drama – Strhující film
Ztracen v džungli vznikl podle těžko uvěřitelného
skutečného příběhu, ve kterém se dobrodružný
výlet proměnil v boj o život za hranicemi lidských
možností.
TITULKY
115 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

VELKÁ HRA
neděle 14. 1.

20:00

20:00

USA – Drama, životopisný – Hvězdně obsazený
film, který vypráví pravdivý příběh Molly Bloom,
profesionální lyžařky, která se dílem osudu stala
provozovatelkou tajných heren pro smetánku
nejen z řad hollywoodských hereckých es, rockových hvězd a nejlepších pokerových hráčů,
ale i vysoko postavených byznysmenů a prominentů mafie.
TITULKY
140 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

KVARTETO
čtvrtek 18. 1.

15:00

ČR – Komedie – Divadelní režisér Miroslav Krobot přichází se svým druhým celovečerním filmem. Po Díře u Hanušovic natočil komedii
Kvarteto o třicetiletých muzikantech, kteří hledají
štěstí.
ČESKÉ ZNĚNÍ
93 min.
vstupné: 50 Kč

TITULKY
132 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
pátek 26., sobota 27. 1.

3D
20:00

USA – Akční, sci-fi – Thomas se skupinkou svých
přátel unikl z nástrah Labyrintu. Společně prošli
zkouškou ohněm při vražedné cestě přes Spáleniště. Mnohokrát si mysleli, že už je konec, že to
nemůže být horší. Přesto mají ty nejtěžší chvíle
a nejbolestivější rozhodnutí teprve před sebou.
TITULKY
140 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

S LÁSKOU VINCENT
neděle 28. 1.

20:00

VB, Polsko – Animace, drama, životopisní, krimi,
mystery – Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi S láskou Vincent navazuje na
slova samotného génia, který jednou pronesl, že
„může komunikovat pouze skrze své malby“. Byl
natočen kombinací hraného filmu a animace originálních olejomaleb.
TITULKY
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

DŮM KULTURY
NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 4. 1.

14:00

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
čtvrtek 18. až neděle 21. 1.
20:00

Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

ČR – Komedie – „To tedy byl porod!“ vzdychnete
si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás
to hodně úsilí. „To tedy byl porod!“ je přesná definice nejen vstupu hrdinky Olgy na svět (vzácnou
polohou čelní), ale tato věta vystihuje i její touhu
najít pravou lásku.
ČESKÉ ZNĚNÍ
83 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

IRISDIAGNOSTIKA –
PREVENCE ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ
čtvrtek 4. 1.
17:00

COCO
pátek 19. až neděle 21. 1.

Pohádkou bude provázet zahradní trpaslíček
a děti se mohou těšit na tvrdohlavého pana krále, nešťastně zamilovanou princeznu, odvážného zahradníka a samozřejmě na čerty
a Lucifera. Zazpívají si s loutkami, naučí se nové
říkanky a hlavně musí držet palce hlavním hrdinům.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

17:30

USA – Animovaný, rodinný – Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží
stát uznávaným muzikantem, jako je jeho idol,
Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent
se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých. Tam
potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně
se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
DABING
105 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

VŠECHNY PRACHY SVĚTA
čtvrtek 25. 1.

20:00

USA – Drama, krimi, mysteriózní, thriller – Příběh
o únosu šestnáctiletého Johna Paula Gettyho III
a o zoufalé snaze jeho milující matky přesvědčit
Johnova bohatého dědečka Jeana Paula Gettyho,
aby zaplatil výkupné.

Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2

LOUTKOVÁ POHÁDKA –
TRPASLÍČKOVO TAJEMSTVÍ
neděle 7. 1.
15:00 a 16:00

KONCERT – EVA PILAROVÁ
S MILEVSKÝM DĚTSKÝM SBOREM
neděle 7. 1.
19:00
Náhradní termín koncertu, který byl odložen kvůli nemoci Evy Pilarové, na kterém vystoupí legendární zpěvačka s Milevským dětským sborem.
velký sál
vstupné: 340 a 320 Kč

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA
A KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM
úterý 9. 1.
17:00

LEDEN 2018
Zveme vás na informační schůzku, na které
Mgr. Dagmar Peřanová a Craig Michael Wilkes
zodpoví všechny vaše dotazy. Cena kurzů bude
určena dle počtu zájemců. Konverzace je vhodná
například pro studenty základních i středních
škol, kteří si mohou sami vytvořit svoji skupinu
stejné úrovně znalostí.
učebna 2

Zápis na 2. pololetí pro nové zájemce – začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé
+ kurz Nj v zaměstnání.
učebna 1

TOULKY ZA POZNÁNÍM –
POBALTÍ I. – LITVA A LOTYŠSKO
středa 10. 1.

KČT – VÝROČNÍ SCHŮZE
úterý 23. 1.

18:00

Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK
Milevsko nás zavede s cestovatelem Jindřichem
Částkou do Pobaltí. Na cestě za poznáním dvou
svérázných pobaltských republik jsme navštívili
jejich hlavní města Vilnius a Rigu, jejichž historická centra jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, několik národních parků
a okusili místní kulinářské umění.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

KURZ – DENIM RECYKLACE
čtvrtek 11. 1.

18:00

Co vše se dá vyrobit ze starých riflí? Kapsář,
deník, stojánek na tužky, váza a mnoho dalšího.
Je jen na vás, co si přijdete vyrobit. Součástí kurzu
bude ukázka výrobků z denimu. V ceně kurzu je
veškerý materiál.
výuková učebna
vstupné: 150 Kč

SEMINÁŘ NAUČ SE ODHALIT PRAVOU
TVÁŘ ČLOVĚKA PODLE RUKOPISU
pátek 12. a 19. 1.
17:00-20:00
V semináři se naučíte získat důležité pravdivé
informace o sobě či jiném člověku, a to pouze na
základě rukopisu. Více informací na www.milevskem.cz, přihlášky na telefonu 383 809 201. Pro
velký zájem plánujeme ještě další termín semináře – středu 21. února.
učebna 2
vstupné: 450 Kč

PREZIDENSTSKÉ VOLBY –
VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 12. a sobota 13. 1.
loutkový sál

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –
LIMONÁDOVÝ JOE
neděle 14. 1.

17:00

Pořádá: Domácí Hospic Athelas Písek
Divadelní spolek Kovářovská opona (organizovaná parta ochotnicky nadšených amatérů) pro
vás nastudovala divadelní hru Jiřího Brdečky
Limonádový Joe, aneb Koňská opera, se kterou
přijíždí do milevského domu kultury již podruhé.
velký sál
vstupné: dobrovolné

KČT – TURISTICKÁ BESEDA
úterý 16. 1.

18:00

loutkový sál

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 17. 1.
18:00-20:00
loutkový sál

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA –
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
středa 17. 1.

17:30

RYBÁŘSKÝ PLES
sobota 20. 1.

20:00

Předprodej vstupenek – Výbor ČRS Milevsko.
velký sál

18:00

loutkový sál

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER –
TAJEMSTVÍ BAREV
středa 24. 1.
18:00
Dozvíte se o psychologickém účinku barev, jaký
je jejich správný výběr z závislosti na věku, pohlaví a temperamentu, o barvách a oblékání, o barvách a živlech, o barvách v prostoru a mnoho
dalšího. Přednáší: PaedDr. Ivana Bečvářová
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

PREZIDENSTSKÉ VOLBY – 2. KOLO
VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 26. a sobota 27. 1.

18:00

Pořádají: Jihočeské týdeníky
velký sál

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 28. 1.

velký sál
Hraje: Nektarka
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino

GALERIE M
NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY –
VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
pátek 19. 1.
17:00
VÝSTAVA –
VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
úterý 23. 1. až středa 21. 2.
29. ročník společné výstavy výtvarníků z Milevska a jeho blízkého regionu.
vstupné: 10 Kč

PREZIDENSTSKÉ VOLBY –
VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 12. a sobota 13. 1.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
úterý 23. 1.
10:00

loutkový sál

SPORTOVEC MILEVSKA 2017
pátek 26. 1.
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Pořádá: Městská knihovna Milevsko
Slavnostní předání Osvědčení studentům, kteří
ukončili své studium promocí.

HUDEBNÍ SKLEPY – DUNAJSKÁ VLNA
čtvrtek 25. 1.
19:30
14:00-17:00

Zábavné odpoledne s diskotékou, v maskách,
plné soutěží pro malé i velké diváky.
prostory DK
vstupné: 30 a 50 Kč

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
úterý 30. 1.

19:00

Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem
Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět
obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími
zábavnými kostýmy, převleky a světelnými efekty.
velký sál
vstupné: předprodej 240 Kč, na místě 280 Kč

PŘIPRAVUJEME:
FOTOGRAF NA CESTÁCH – SPLNĚNÝ SEN
pondělí 12. 2.
18:00

Kapela Dunaj, kterou prošly takové osobnosti,
jako Iva Bittová, Pavel Koudelka, Pavel Fajt
nebo Pavel Richter a Zdeněk Plachý byla pro
nejednoho hudebního fanouška vůbec nejlepší,
ale také nejoriginálnější domácí kapelou
80. a 90. let. Svou činnost skončila v roce 1998,
když v pouhých 43 letech zemřel její frontman
Jiří Kolšovský. A od té doby si všichni šli po
svých, dělali vlastní projekty nebo nastoupili
do dalších kapel. Žádostem o obnovení Dunaje
tvrdě vzdorovali. Ale časy se mění a temně
podmanivé písně se znovu vynořily jako dunajská vlna, ve které zakládající členové, Josef
Ostřanský a Vladimír Václavek znovu spojili
své síly.
vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč

PREZIDENSTSKÉ VOLBY – 2. KOLO
VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 26. a sobota 27. 1.

Diashow cestovatele Jiřího Kolbaby představí
snímky z celé planety, ukáže množství lidských
tváří, zvířat a situací ze všech kontinentů.
Milevské kino
vstupné: 200 Kč

MILEVSKÉ MUZEUM

S KOUZLY KOLEM SVĚTA
neděle 18. 2.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
sobota 6. 1.

15:00

Kouzelnické vystoupení populárního a nejúspěšnějšího českého kouzelníka Pavla Kožíška. Přijďte s ním
zažít velkou kouzelnickou cestu kolem světa.
velký sál
vstupné: 160 Kč

SENIOR PLES
sobota 24. 2.

18:00-24:00

KLÁŠTERNÍ 557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

18:00

Zazní vánoční písně staré Evropy i české a moravské koledy. V podání vokálně-instrumentálního
souboru Chairé, um. vedoucí Josef Krček. Pořádá
Milevské muzeum ve spolupráci s klášterem premonstrátů v Milevsku.
Latinská škola
vstupné: 80 Kč, děti a důchodci 50 Kč

LEDEN 2018

MUZEUM MILEVSKÝCH MAŠKAR

SENIOR KLUB ZVVZ

NÁM. E. BENEŠE 6/13

www.zvvz.cz/seniorklub

OD DIONÝSA K BAKUSOVI
pondělí 15. 1.

BIO SENIOR – NÁPADNÍK
čtvrtek 4. 1.

16:00

Přednáška o vývoji masopustní postavy od řeckého pohanství po současné maškary.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz

VÝSTAVA MASARYKŮV ODKAZ
pondělí 8. 1. až neděle 25. 2.
100. výročí založení republiky je velkou příležitostí
připomenout si výjimečnou osobnost T. G. Masaryka. Putovní výstava organizace Masarykovo
demokratické hnutí se do Milevska přesouvá
z Kanady, kde byla několik posledních měsíců.
vestibul knihovny

LISTOVÁNÍ – CO BY MŮJ SYN
MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ (F. BACKMAN)
středa 17. 1.
18:30
Scénické čtení z knížky populárního švédského
spisovatele uvede poprvé jeden herec, autor projektu Listování Lukáš Hejlík, který má stejně starého syna jako autor knihy.
milevské kino
vstupné: 110 Kč, předprodej 90 Kč na dospělém
oddělení

SLAVNOSTNÍ PROMOCE STUDENTŮ
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 3.VĚKU
úterý 23. 1.
10:00
Současně budou předána osvědčení o absolvování zimního semestru.
Galerie M

ZAČÁTEK LETNÍHO SEMESTRU
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
úterý 30. 1.
10:00
Téma: Gian Lorenzo Bernini
studovna

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

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

SPORTOVNÍ HALA:
07. 1. 08:00 Florbal přípravky
13. 1. 09:00 FC ZVVZ turnaj
14. 1. 08:00 Milevské noviny – fotbalový
turnaj
20. 1. 08:00 Florbal st. žáci
21. 1. 08:00 Florbal elévové
27. 1. 08:00 Florbal muži B
28. 1. 08:00 Florbal ml. žáci

SAUNA:
Středa: muži
Čtvrtek: ženy
Pátek: muži

s individuálním přístupem k dětem pro děti
od 1 roku do 4 let. Přihlášky o zařazení průběžně.

LOGOPEDIE
každý čtvrtek
15:00

ČR – 3. část trilogie Zahradnictví, nejlepší film
celé trilogie. Nápadník je romantickou komedií
o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí
jejich dětí.

TANEČNÍ PRO SENIORY
středy 10., 17. a 24. 1.

18:00

16:00-21:00
15:00-21:00
15:00-21:00

14:30–16:00

Logopedie s pí Vávrovou. Objednat předem na
tel.: 608 259 525

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 4. 1., středa 7. 2.

08:00-16:00

Bezplatné individuální konzultace. Nutno objednat předem. V rámci projektu „RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku“.

Taneční pro členy senior klubu. Vedou manželé
Bolkovi.
DK Milevsko

KLUB MAMINEK – HERNA PRO DĚTI
pondělí 8. 1.
16:00

BIO SENIOR – KVARTETO
čtvrtek 18. 1.

SEBEROZVOJOVÝ KURZ PRO RODIČE –
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
úterý 9. 1.
10:00

15:00

ČR, – komedie – vypraví osudy pokročilých třicátníků, kteří nenaplnili touhy svých rodičů ani
svoje. Jsou převážně single a jediné, co je spojuje
je, že hrají společně v kvartetu.

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
DO OKOLÍ
pondělí 1. 1.

08:00-16:00

ZAHÁJENÍ SEBEROZVOJOVÉHO KURZU
PRO RODIČE
pondělí 22. 1.
08:00, 12:30

Sraz ve 14:00 hodin u sokolovny.
vede: Jindřich Janouch

NOVOROČNÍ HREJKOVICKÁ DVACÍTKA
sobota 6. 1.
Tradiční turistický pochod, který pořádají „Kamarádi cest“ z Hrejkovic. Start od 7do 9 hodin u místní hospody. Odjezd autobusem od nádraží ČD
v 8:20 hodin, zastávka u sokolovny. Odjezd z cíle
v 15:10 hodin do Milevska na nádraží ČD.
informace: Jaroslav Mácha

IRSKO
úterý 16. 1.

18:00

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODBORU
úterý 23. 1.
18:00
Program doplní turistická beseda manželů Jelínkových na téma KYPR.
Jaroslav Mácha, manželé Jelínkovi
loutkový sál DK

CENTRUM MILÍSEK

Kurz zaměřený na práci s PC, víkendové aktivity,
semináře o osobním rozvoji a kariérní poradenství. Kurz zdarma, přihlášky již nyní.

DIVADLO PRO NEJMENŠÍ DĚTI –
POHÁDKA SKŘÍTEK NENECHÁLEK
pondělí 29. 1.
16:00
vstupné: 40 Kč/os.

MOTIVAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ŽENY
Přihlášky průběžně. 6. běh kurzu v březnu 2018.
7denní bezplatný program pro ženy obsahující
2 kurzy: Bilanční diagnostiku (osobní portfolio),
Kurz slaďování rodiny a práce.

WELLNESS VÍKEND PLNÝ ZÁŽITKŮ
Leden – příjem přihlášek. Termín: 31. 5.–3. 6.
Program: jóga, společný výlet na kole na zámek
Orlík, využití sportovišť (volejbal, tenisový kurt),
neomezený vstup do wellness centra (bazén, sauna, fitness)
Ubytování: v hotelu (dvoulůžkové apartmány
s terasou). Strava: polopenze. Cena: 3 950 Kč

OS DIACEL

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

SDRUŽENÍ RODIČŮ S DIABETEM A CELIAKIÍ
www.diacel.cz | tel.: 605 888 980

07:00–17:00

Celodenní zařízení rodinného typu pro děti od
6 měsíců do 4 let. Školné zdarma. Žádost o zařazení předem.

JESLIČKY MILÍSEK
pondělí až pátek

Ve spolupráci s organizací ATTAVENA otevíráme
vzdělávací kurz. Přihlášky předem.
www.zpatkyvehre-attavena.cz

Bezplatné individuální konzultace. Nutno objednat předem. V rámci projektu „RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku“.

www.kctmilevsko.pisecko.info

MIKROJESLE MILÍSEK
pondělí až pátek

Cena: 700 Kč/pololetí

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 17. 1.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Turistická beseda. Vypráví a promítá Ing. Jiří Kolda.
loutkový sál DK

SPOS MILEVSKO
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07:30–16:00

Zařízení registrované jako „dětská skupina“

BEDŘICHOV 2018
sobota 6. až sobota 13. 1.
Zimní tábor pro děti s diabetem a celiakií.

PŘIPRAVUJEME:
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO ITÁLIE
pátek 23. až středa 28. 2.
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FARNÍ CHARITA MILEVSKO

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

www.fchm.cz

FILMÁČ
čtvrtek 4. 1.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
od úterý 2. 1.
Největší dobrovolnická akce u nás probíhá díky
vám všem a díky obětavým koledníkům v letošním roce už po osmnácté. 65 % výtěžku z našeho
regionu se vrátí zpět do Farní charity Milevsko,
kde podpoří naše projekty.
Zahájení v Milevsku proběhne 2. ledna v kostele
sv. Bartoloměje v 15 hodin. Koledníkům požehná a křídy posvětí děkan Mikuláš Selvek.
Přijďte nás podpořit a buďte první, kdo vhodí
svůj příspěvek do některé kasičky.

PŘÍRODA OKOLO NÁS
úterý 23. 1.

14:00

13:00

10:00

ZIMNÍ MLSÁNÍ
23. 1.

10:00

Vaříme s paní zimou pro malé i velké.

ALTERNATIVY ŠKOLSTVÍ 1
30. 1.

10:00

Téma na pokračování.

14:00

ZUŠ MILEVSKO

SaS ROZÁRKA

HRY NA DOMA
úterý 2. 1.

KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ –
JAK NA TO OBDOBÍ
úterý 9. 1.

MONTESSORI, HRANÍ A NÁPADY
16. 1.
10:00

PREVENTIVNÍ TÉMA – LEHKÉ DROGY
pátek 12. 1.
13:00
LEDNOVÉ TVOŘENÍ
středa 17. 1.
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L IBUŠINA 1217 |

TEL.:

www.zus-milevsko.cz

383 809 253

10:00
KONCERT PRO SENIORY
středa 24. 1.

14:00

Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

VYHRAZENO PRO ŠKOLY
SOŠ A SOU MILEVSKO

Prevence kriminality
Mottem Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště Milevsko je „Vzdělání pro
každého“. Zároveň si naše škola klade za cíl
vytvářet prostředí tolerance, respektu individuality každého žáka a zaměstnance, prostředí
s jasnými pravidly, kde je odmítána jakákoliv
forma násilí. Jsme školou, která připouští riziko
výskytu šikany, proto máme ve své činnosti
zakomponovanou prevenci proti takovému chování, případně způsoby, jak je řešit. Na pozitivním klimatu ve škole, tedy na zdravých vztazích,
se podílí všichni zaměstnanci školy, žáci i jejich
zákonní zástupci.
Letošní projekt Prevence kriminality je hrazen
z dotace od Jihočeského kraje, vychází z minimálního preventivního programu školy a je
zaměřen na oblast rasismu a xenofobie, extrémismu, agresivity a šikany na sociálních sítích,

kyberšikany a závislostí. Projekt je určen pro
žáky učebních oborů. Zapojení do projektu přináší účastníkům nové podněty a možnosti, jak
pracovat na svém pozitivním rozvoji. Součástí
projektu je i vzdělávání učitelů v oblasti Strategických přístupů zaměřených na rozšíření
výchovných a vzdělávacích technik a strategií
při práci s problémovými jedinci a skupinami.
Jednotlivé vzdělávací bloky na dané téma pro-

bíhaly od dubna do prosince 2017 v prostorách
školy. Na realizaci se podílela organizace DO
Světa ze Strakonic, zabývající se vzděláváním,
osvětovou činností a poradenstvím. Jejich aktivity lze spatřovat na poli neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky a poradenství, terapie nebo osobnostního, týmového rozvoje.
Přínos tohoto projektu v oblasti prevence kriminality vidíme v tom, že navázal na práci s třídním kolektivem a aktivity z předešlých let, posílil
oblast vzájemné komunikace ainterpersonálních
vztahů, odkryl problematiku sociálně patologických jevů a s ní spojené rizikové chování žáků.
V neposlední řadě zasáhl oblast sebevzdělání
pedagogů v oblasti znalostí a zvládání vlastních
hranic a strategií při práci s problémovými jedinci. Můžeme říci, že splnil cílená očekávání.
Mgr. Václav Kašpar, metodik prevence
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MŠ SLUNÍČKO

Předvánoční čas
V rámci projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
- Šablony pro MŠ Sluníčko se uskutečnilo 27. listopadu setkání s rodiči dětí na přednášce
„Adventní čas se blíží“, která byla spojena
s ukázkou aranžování.
Ve stejný den dostaly děti s předstihem krásný
vánoční dárek v podobě mobilního interaktivního displeje Multi Board, který udělal radost
nejen dětem, ale i jejich učitelkám. Díky mobilitě
ho mohou používat obě třídy v budově.
Zdeňka Fraňková

MŠ KYTIČKA

Za vánoční atmosférou do Pohádkové kovárny

Abychom dětem zkrátili čekání na Ježíška, navštívili jsme 13. prosince pohádkový svět Vánoc se
spoustou ozdobených živých stromečků, kde
jsme obdivovali betlémy a andělské scenérie

a poznali jsme české vánoční zvyky a tradice.
A kam jsme se to vypravili tentokrát? Do Pohádkové kovárny do Selibova. Stejně jako děti, i tady
se hastrmánci, čerti a ostatní pohádkové bytosti
moc těšili na Vánoce, uklízeli a zdobili světničky
a medvědice Máša napekla perníčky a vánoční
cukroví.
Pohádkovou kovárnou nás provázel čertík a královna s princeznou. S jejich pomocí si děti ve
tvořivé dílničce vyrobily a ozdobily vánoční zvoneček a ochutnaly tu pekelně dobrý čaj.
Po překonání nastražených překážek a splnění
všech úkolů čekala na konci na děti i sladká
odměna…

Přejeme všem, malým i velkým, aby prožili
rok 2018 jako v pohádce s jenom dobrým koncem.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Kytička

MŠ KLUBÍČKO

Cestička ke zdraví

MŠ Klubíčko, příspěvková organizace, se zapojila do výzvy MŠ MT – řídícího orgánu operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci
šablony pro MŠ Milevsko – Klubíčko.
Při uskutečňování tohoto projektu přijala pozvání do MŠ Klubíčko dentální hygienistka paní Jitka Mužíková.
Při tomto setkání získali rodiče velmi zajímavé
a podnětné informace o dentálních pomůckách
a jejich správném používání jak v péči u dospělých, tak i především u dětí.
Tomuto setkání s rodiči předcházela návštěva
u dětí v mateřské škole. Paní Mužíková je seznámila hravou formou se správnou péčí o dětské
zoubky. Děti vše velmi zaujalo a již se těší na
její další návštěvy, které v rámci tohoto projektu
ještě proběhnou v tomto školním roce.

„Každým rokem v zimní čas, chodívá k nám Mikuláš…“ Takto ztvárnily Mikulášskou nadílku
Nelinka Vošahlíková a Šarlotka Kalinová.

Vánoční atmosféru zachytila na svém obrázku
Michalka Nováková.
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2. ZŠ MILEVSKO

Vystoupení
pro seniory
Dne 22. listopadu děti, které navštěvují kroužek
jógy, vystoupily v Domově pro seniory v ulici
5. května a předvedly, co se doposud naučily.
Do cvičení zapojily babičky a dědečky, a tím
dokázaly, že jóga je vhodná pro všechny generace.
Ing. B. Homolková

Advent v 1. A
Žáci 1. A 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko se
moc těšili na příchod Vánoc. Každý týden zapálili společně s paní učitelkou adventní svíčku,
povídali si o době adventní a Vánocích a zpívali. Aby jim čas čekání na Ježíška uteklo rychleji, vydali se společně s třídou 1. B na adventní výlet do Muzea čokolády a marcipánu
v Táboře.
Mgr. Hana Prášková

1. ZŠ MILEVSKO

Sportovní aktivity na 1. ZŠ Milevsko
V dnešní době elektronických vymožeností,
které můžeme využívat bez toho, abychom se
zvedli ze židle, se do popředí zájmu opět dostávají pohybové sportovní aktivity. A to je dobře.
I v Milevsku je vidět, že když se najdou nadšenci, tak se sportu daří. Ani na naší škole
nechceme zůstat pozadu a snažíme se dětem
nabídnout řadu sportovních aktivit. Již řadu
let jsme zapojeni do Sportovního víceboje
a Odznaku všestrannosti olympijských vítězů,
které organizuje český olympijský výbor.
V rámci těchto aktivit všichni žáci školy plní
předepsané sportovní disciplíny. Velkým úspěchem bylo, že jsme se loni dostali mezi 50 škol
z celé republiky, které získaly sportovní vybavení v hodnotě 20 tisíc korun. Další sportovní
aktivitou, kterou jsme začali realizovat v minulém školním roce, byla Hodina pohybu navíc,
kdy se žáci v rámci družiny seznamovali
s různými skupinovými sporty. I v letošním
roce danou aktivitu realizujeme pro žáky 1.
stupně, ale ministerstvo školství, které kon-

cem srpna sdělilo, že je možno v projektu
pokračovat, jaksi zapomnělo na danou aktivitu
vyčlenit finanční prostředky pro cvičitele, takže financování zůstalo na školách. Dalšími
sportovními aktivitami jsou zájmové kroužky,
které běží pro žáky po vyučování. Jedná se
o kroužky pohybových her a kroužky florbalu.
Především florbalové kroužky mají již zavedenou tradici a ve všech věkových kategoriích
dosahujeme v soutěžích nejvyšších umístění.
Takže cvičíme, běháme štafetu v rámci Štafetového poháru, hrajeme florbal, fotbal, chodíme bruslit, propagujeme atletiku, prostě se
hýbeme. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že by
těchto sportovních aktivit nebylo, kdyby nebylo řady nadšených učitelů naší školy, kteří se
dětem věnují a sportovních klubů (např. FBC
Došwich), které nám nezištně pomáhají. Děkuji. Tak doufám, že bude dál platit heslo Emila
Zátopka: „Když nemůžeš, tak přidej.“
PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy
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Virtuální univerzita třetího věku v knihovně
V úterý 12. prosince jsme ukončili zimní semestr
Virtuální univerzity třetího věku poslední přednáškou. V tomto zimním semestru studovali studenti formou virtuálních přednášek dvě témata.
Dějiny oděvní kultury – třetí část, a České dějiny
a jejich souvislosti. Na závěr každého semestru
pořádáme tzv. Závěrečný seminář. Stejně je
tomu i tentokrát. Vydáme se opět do Prahy, již
podruhé. Tři semestry se studenti věnovali Dějinám oděvní kultury, a proto navštívíme výstavu

Blanky Matragi v Obecním domě, a pak se přemístíme do Tančícího domu na výstavu Josefa
Lady.
V zimním semestru měli studenti na výběr dvě
témata a výběrem se rozdělili na dvě skupiny.
Stejně tak to bude i v letním semestru. První
skupina si vybrala téma Gian Lorenzo Bernini –
genius evropského baroka, a začne první přednáškou v úterý 30. ledna v 10 hodin.
Druhá skupina má téma České dějiny a jejich

souvislosti, a ta začne v úterý 6. února také v 10
hodin.
Pokud vás tato dvě témata zaujala, přijďte mezi
nás. Podmínkou je být starobní nebo invalidní
důchodce. Setkáváme se ve studovně Městské
knihovny v Milevsku a tam také získáte další
informace. V roce 2013 začínalo studovat 9 studentů. V současné době jich studuje již 23 a těšíme se na další.
Ivana Paterová,
tutor Virtuální univerzity třetího věku

Ohlédnutí nejen za Vánoční atmosférou v Domově pro seniory Milevsko

V pondělí 11. prosince za námi zavítal pan Šindelář, ředitel Milevského muzea, který velmi
zajímavě vyprávěl o Marii Terezii.
V letošním roce jsme se již podruhé zapojili
s našimi klienty do celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“. Ve středu 13. prosince jsme
při zpěvu koled rozsvítili i náš malý vánoční
stromek, zapálili svíčky na stolech, uvařili si
horký medový čaj a ochutnali cukroví. Prostě
jsme se na chvíli zastavili, a prožili klidnou
vánoční atmosféru. Při zpívání jsme zavzpomínali na loňský rok. Zpívání koled s Deníkem
v Domově pro seniory Milevsko podpořila
i svou hrou na harmoniku naše kolegyně
Maruška Krejčová. Vytvořila se velmi příjemná
atmosféra a nechtělo se nám končit hned po
odzpívání vybraných koled.
Při této příležitosti jsme i našim seniorům

přečetli krásná vánoční přání, která přišla
společně s dárky z celorepublikové akce Ježíškova vnoučata. Radost našich seniorů byla
veliká. Pod stromkem jsme rozbalili společný
dárek, a tím byla stavebnice – ptačí krmítko.
Ježíškovým vnoučetem byla paní Dagmar, která přidala ještě povídky Karla Čapka – Zahradníkův rok. Pod stromkem čekalo ještě další
překvapení, a to splnění velkého přání našich
seniorů – výlet do okolí, návštěva cukrárny
nebo kavárny. Přání jim splní za hezkého počasí pan Martin a paní Regina z Prahy, kteří se
moc na společný výlet, posezení a popovídání
těší. Naši senioři jsou vždy velmi rádi, když
jim někdo přednáší o cestování, historii apod.
Do seznamu pro Ježíška jsme uvedli i přání
zajímavé přednášky, ukázky, hudebního
vystoupení. I toto přání bylo velmi rychle
zamluvené a je domluvená návštěva paní profesorky z Brna, kterou doprovodí její syn
a zahraje na klarinet. Všichni se moc těšíme.
Splnila se i přání jednotlivých seniorů, přání
byla skromná. Komunikace s Ježíškovými
vnoučaty byla velmi příjemná, mile nás překvapil tak velký zájem o seniory z Milevska od
lidí, kteří ani nežijí v jižních Čechách.
Mimo tyto akce nás velmi potěšilo vánoční
vystoupení dětí a jejich pedagogů z 2. ZŠ
Milevsko. Abychom milou vánoční atmosféru
završili ještě před Štědrým dnem, přišli mezi
nás milevští skauti a přinesli pro všechny betlémské světlo.
Všem, kteří našim klientům a obyvatelům
domů s pečovatelskou službou v letošním roce
připravili krásné, nejenom vánoční chvíle,
patří naše poděkování.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za přízeň panu Vildtovi, který za seniory přichází

Odborné sociální poradenství Milevsko
Potřebujete poradit v nepříznivé životní situaci?
Potřebujete podporu a nasměrování na správnou cestu? Neváhejte nás kontaktovat, jsme
tady pro vás ve věci pracovně-právních vztahů,
nezaměstnanosti, sociálních dávek, rodinných
vztahů a v oblasti dluhové problematiky.
Nabízíme také zprostředkování právního a psychologického poradenství. Klient sdělí pracovníkovi poradny svou zakázku, pracovník zkontaktuje advokáta či psychologa, kteří k případu

sdělí svou písemnou odpověď a v případě potřeby je sjednána osobní schůzka s klientem.
Dále všem našim klientům přejeme pevné zdraví
a vše dobré v novém roce 2018.
Mgr. Věra Křížová, sociální pracovnice
Tel.: 702 133 122,
e-mail: poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz
ulice Za Radnicí 95, Milevsko
Po, St 08.00-17.00
Út, Čt, Pá 08.00-12.00

pravidelně s přednáškami a fotografiemi,
žákům z 2. ZŠ Milevsko, kteří k nám přišli nejen
s vánočním programem, ale také s ukázkou
cvičení jógy s paní Homolkovou.
Děkujeme i za každoroční vystoupení souboru
Kovářovan a poděkování patří i panu Janu Ivičičovi, který promítal záznam ze Sokolské tělocvičné akademie, který doplnil zajímavým
vyprávěním.
Teď už se těšíme, co pěkného nám přinese rok
2018.
Bc. Martina Holá
sociální pracovnice, SSMM
Poděkování
Děkujeme Václavu Adamovi a žákům ze ZUŠ
Milevsko za uspořádání krásných koncertů
během roku v Klubu důchodců, Gen. Svobody
413 a listopadové vystoupení pro obyvatele
DPS Libušina 1401 Milevsko.
Za SSMM Bohdana Hejnová a Jaroslava Hrůzová
Poděkování
Chtěly bychom poděkovat ředitelkám a učitelkám všech mateřských škol v Milevsku za
milá vystoupení dětí, kterými během roku
zpříjemňovaly schůzky členek Klubů důchodců.
M. Marchelová a J. Klímová
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Přijímací zkoušky nanečisto
25. 1. 2018 od 15.00 hodin

6WĜHGQtãNROD
VSRMĤDLQIRUPDWLN\7iERU
zve
žáky
y 8. a 9. tt˴íd ZŠ
i jejich
j h rodiˑe na

3ĜLEOtåtPH9iPSHUVSHNWLYQt
obory PRGHUQtãNRO\:

0DWXULWQt± þW\ĜOHWp

Den
otev˴ených
dve˴í

+ ,QIRUPDþQtWHFKQRORJLH
+ 'LJLWiOQtWHOHNRPXQLNDþQt
technika
+ Mechanik elektronik

v sobotu

13. 1. 2018
od 8:00 do 12:00

8þHEQt± WĜtOHWp

+ (OHNWULNiĜSURVLOQRSURXG
+ 6SRMRYêPHFKDQLN

9tFHQD
9tFH
QD w
QD
www.sous.cz
www
sous cz

Elektronika a SRþtWDþH Robotika a SURJUDPRYiQt/RJLFNpP\ãOHQtD]UXþQRVW

Jste žáky 7. – 9. tĢídy ZŠ?
3ĜLMćWHv
3ĜLMćWH
v sobotu 27. 1. 2018 od 8:00
0 do 13:00 na

PÁSMO TECHNICKÝCH SOUTĎŽÍ
Registrujte se a sledujte: www.jdunaspoje.cz

Studie úpravy Dukelská ulice v Milevsku
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom se s Vámi podělit o nejnovější
studii projektu ŽIVÉ MILEVSKO - SMART
REGION.
Problematická Dukelská ulice již má svou studii na odklonění dopravy
nad 3,5 t od obytné zóny. Tím bychom chtěli dosáhnout zklidnění
a zlepšení života v této lokalitě a ulehčení dopravy všem, kteří v Milevsku žijí nebo podnikají. Nově by vznikl prostor na parkové úpravy
a parkovací místa.
Zároveň dojde k propojení komunikací stávajících podnikatelských
subjektů a nově vznikajícího Podnikatelského Parku Milevsko. V této
studii jsou i některé vize architektů o umístění obytných domů, to
jsou opravdu pouze vize a celá studie se bude ještě připomínkovat.
Jsme si vědomi, že zastavěné území není zcela v majetku města, ale
jednáme s majiteli pozemků
a seznamujeme je podrobně se
záměrem, který by mohl sloužit
všem.
Celou akci bychom rádi uskutečnili
v roce 2019-2020 s maximálním
využití ﬁnancování z vhodných
evropských dotačních titulů,
s podporou krajského úřadu, města Milevska a v této lokalitě podnikajících subjektů.
Přejeme si úspěch tohoto projektu
a uděláme vše pro to, aby se studie
proměnila ve skutečnost.
Za projektový tým Vít Král,
hlavní koordinátor projektu
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Jak dobře znáš své
město a okolí?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do středy 17. ledna
na telefonní číslo 775 733 552, získají volnou
vstupenku na zábavný pořad Zdeňka Izera,
který se uskuteční v DK Milevsko v úterý
30. ledna od 19 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: kaplička
sv. J. Nepomuckého v Jestřebicích
Výherkyně: Jana Bílková, Milevsko
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Upozornění
Zápis na druhé školní pololetí do kurzů německého jazyka, které probíhají v DK Milevsko, se
koná ve středu 17. ledna od 17:30 hodin v učebně č. 1. Kurzy jsou vhodné pro začátečníky
i pokročilé.

Toulky za poznáním
zavedou do Pobaltí
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko nás zavede s cestovatelem Jindřichem Částkou do Pobaltí do Litvy a Lotyšska.
Na cestě za poznáním dvou svérázných pobaltských republik jsme navštívili jejich hlavní města
Vilnius a Rigu, jejichž historická centra jsou na
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,
několik národních parků a okusili místní kulinářské umění. Zdolali jsme nejvyšší vrcholy obou
republik, stanuli jsme na geografickém středu
Evropy a po obou státech najezdili více jak
2000 km. Součástí projekce s vyprávěním je
krátký film a příprava chladné polévky šaltibarščiai.
Přednáška se koná ve středu 10. ledna od
18 hodin v loutkovém sále domu kultury, vstupné je 25 korun.

Kovářovští ochotníci
s Limonádovým Joem
podruhé v Milevsku
V neděli 14. ledna od 17 hodin sehrají členové
souboru Kovářovská opona již podruhé v Domě
kultury Milevsko představení Limonádový Joe.
Bláznivá komedie vypráví o Limonádovém Joeovi, který je ztělesněním všeho dobrého. Kovboj
na bílém koni přijíždí do městečka, aby zde šířil
abstinenci a především Kolalokovu limonádu,
jíž je obchodním zástupcem. Joeovo přirozené
charizma, přesná muška a široký americký úsměv
okouzlí nejen Winnifred, nevinnou dívku bojující
proti alkoholismu, ale i kabaretní tanečnici Tornádo Lou. Svým počínáním ovšem Joe kříží plány
Dougu a Horáci Badmanovým, kteří chtějí vydělávat na whisky.
Akci pořádá Domácí Hospic Athelas Písek, vstupné je dobrovolné.

PRO-LES MILEVSKO
Miroslav Hanzlík

L. Janáčka 1377 (naproti prodejně Koberce KK)
BROUŠENÍ NÁSTROJŮ na profesionální brusce

• nůžky a nože • nože do hoblovky
• pily kotoučové • nože do strojků na maso
Telefon: 604 200 730, 382 521 971
Po–Pá: 8.00–11.30, 12.30–16.30, So: 8.00–11.00
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Rozárka vaří a tvoří i díky Nadaci Agrofert
V letošním roce se na půdě neziskové organizace
Farní charita Milevsko odehrála spousta aktivit.
Ty, které byly věnované dětem a jejich rodičům,
se odehrávaly převážně v našem zařízení na
adrese Hůrecká cesta 227. Aktivity se věnovaly
klientům registrované Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozárka, která je určená
rodinám s dětmi do 18 let. Služba nabízí rodinám
pomoc při řešení jejich problémů (vztahy v rodině, problémy s financováním, dluhy, výchova
dětí, vedení domácnosti a další. Cílem služby je
mimo jiné i utužovat vztahy v rodině, proto jsme
často chodili hrát fotbal, pořádali přednášky
na téma vztahů a komunikace v rodině, a také
jsme tvořili a vařili, což maminky velice baví
a při této činnosti často sdílejí své problémy či

zkušenosti. Programů se účastnilo přibližně
20 maminek s dětmi a často zde vznikaly nápady
na další společné akce, které jsme mohli realizovat z prostředků zmiňované nadace.
Díky dotaci od Nadace Agrofert a dotaci města
Milevska se mohl uskutečnit i dětský tábor
na faře v Bernarticích, kterého se zúčastnilo
10 dětí, jejichž rodiče by si jinak nemohly dovolit
dětský tábor zaplatit. Táborem nás provázelo
téma „Cesta kolem světa“ a všichni jsme si ho
užili. Tábor byl zaměřen nenásilnou formou na
výchovné aspekty, třídění odpadů, slušné chování, úklid svých věcí apod.
Nadace Agrofert poskytla Farní charitě Milevsko
celkovou částku ve výši 200.000 Kč.
Bc. Jana Hejnová
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Pozvánka U3V
Zveme všechny zájemce o bližší seznámení se
Šumavou na zahajovací schůzku dalšího ročníku
Univerzity třetího věku, která se bude konat ve
středu 17. ledna 2018 od 18 hodin v loutkovém
sále Domu kultury v Milevsku.
V rámci ročníku se uskuteční 8 exkurzí, při kterých navštívíme řadu šumavských zajímavostí,
při 8 přednáškách si potom přiblížíme historii
a přírodní krásy tohoto nejkrásnějšího jihočeského pohoří.
Při zahajovací schůzce obdrží účastníci celoroční
datovaný program cyklu, bude vybrána záloha
a schůzku ukončí prezentace přibližující vybrané
šumavské zajímavosti. Cyklus je otevřen všem
věkovým kategoriím.
Josef Bílek,
za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku

V Centru Milísek bude probíhat
pro rodiče bezplatný „Kurz pro vlastní rozvoj“
Od 22. ledna mají rodiče dětí do 15 let možnost
začít navštěvovat kurz zaměřený na rozvoj
osobnostních a pracovních dovedností. Vše,
co se v kurzu naučíte, využijete v osobním,
rodinném i pracovním životě.
Kurz je koncipován jako práce nanečisto ve
virtuální firmě. A tak jako jsou počítače nedílnou součástí našeho nejen pracovního života,
jsou také nedílnou součástí kurzu. Znalost
efektivní práce na počítači, využívání běžných
kancelářských programů, bezpečné ovládnutí
internetu jsou však pouze prostředky, které se
budete učit využívat pro dosaženích vašich
pracovních cílů. V kurzu zjistíte, jaká práce
a pracovní pozice vám víc sedí. Pomůže vám
v tom nejen virtuální firma, kterou založíte
s dalšími dvěma až třemi účastnicemi, ale také
psycholog při pracovně motivační analýze.
Vyzkoušíte si být nadřízeným i podřízeným
zaměstnancem. Budete pracovat v týmu

i samostatně. Naučíte se prezentovat sebe
a svou práci nebo produkt.
Kurzem vás provede zkušený lektor, který bude
víc vaším mentorem než učitelem. Zcela přirozeně a plynule budou do vašeho vzdělávání
vstupovat další odborníci, kteří svým velmi
lidským přístupem dokáží v člověku odhalovat
nečekanou vnitřní sílu a možnosti. Nezáživná
a abstraktní témata jako time managment,
finanční gramotnost, komunikační a prezentační dovednosti dostávají v jejich podání zcela
praktický a přitom zábavný náboj.
Výuka bude probíhat od ledna do května pravidelně každé pondělí a úterý dopoledne nebo
odpoledne. Respektujeme prázdniny a státní
svátky, o kterých výuka neprobíhá. Kurz je
dlouhodobý, ale jen tak je možné upevnit si
získané znalosti a dovednosti a dosáhnout skutečné a trvalé změny každé účastnice. Při kurzu
hlídáme děti a i pro ně je kurz výbornou příle-

žitostí, jak začít pomalu a v příjemném prostředí trénovat zapojení do většího a z počátku
neznámého kolektivu.
Kurz bude probíhat v Milevsku v Centru pro
mladou rodinu Milísek ve spolupráci s obecně
prospěšnou společností Attavena z Českých
Budějovic. Před zahájením kurzu proběhne
informační schůzka, kde budete mít možnost
potkat lektora, nasát atmosféru kurzu a zjistit
všechny informace a podrobnosti, které vás
v souvislosti s vaší účastí v kurzu napadají.
Attavena je dlouhodobě úspěšným realizátorem projektů, ve kterých podporuje zejména
maminky malých dětí a někdy také odvážné
muže, kteří se nebojí zapojit do skupiny až
12 žen. Pro další informace kontaktujte koordinátorku projektu Andreu Liškovou
(tel.: 776 159 437), navštivte www stránky
Attaveny (www.attavena.cz) nebo stránky
projektu (www.zpatkyvehre-attavena.cz).

Hudební sklepy DUNAJSKÁ VLNA
Kapela Dunaj, kterou prošly takové osobnosti,
jako Iva Bittová, Pavel Koudelka, Pavel Fajt
nebo Pavel Richter a Zdeněk Plachý byla pro
nejednoho hudebního fanouška vůbec nejlepší, ale také nejoriginálnější domácí kapelou
80. a 90. let. Svou činnost skončila v roce 1998,
když v pouhých 43 letech zemřel její frontman
Jiří Kolšovský.
A od té doby si všichni šli po svých, dělali vlastní projekty nebo nastoupili do dalších kapel.
Žádostem o obnovení Dunaje tvrdě vzdorovali.

Ale časy se mění a temně podmanivé písně se
znovu vynořily jako dunajská vlna, ve které
zakládající členové, Josef Ostřanský a Vladimír Václavek znovu spojili své síly. Čekají na
vás skladby z pěti alb Dunaje, plné energie,
která se nevrací k tomu, co bylo, ale nese se
vpřed jako Dunajská vlna. Do milevské Galerie M zavítá v rámci Hudebních sklepů poprvé
25. ledna 2018. Začátek koncertu je v 19:30
hodin.
Josef Veverka
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