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„Živé Milevsko“ získalo dotační podporu

Projekt ROZVOJ KONCEPTU SMART CITY V MILEVSKU: ŽIVÉ MILEVSKO - SMART REGION získal podporu v programu Operační program zaměstna-

Velká událost pro město

nost a je spolufinancován z 95 % Evropským
sociálním fondem prostřednictvím programu
Operační program zaměstnanost (výše dotace
činí 4 105 206,41 Kč) a z 5 % rozpočtem města
Milevska (vlastní financování města činí
216 063,50 Kč).
4 321 269,91 Kč je celková částka, se kterou
bude město v průběhu dvou let pracovat na rozvoji města Milevska a celého regionu. Projekt
navazuje na strategii města a za přispění široké
veřejnosti bude usilovat o vytváření prostředí
pro zdravý rozvoj města i jeho okolí.
Pokračování na straně 2
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V sobotu 20. ledna se skupina Milevských maškar vydala do Brna na veletrh cestovního ruchu
Regiontour 2018, aby zde propagovala město
Milevsko, Muzeum milevských maškar a zároveň pozvala návštěvníky na letošní, již
156. masopustní průvod. Ten se uskuteční
v pátek 9. a sobotu 10. února, podrobný
program a informace o něm naleznete na
straně 15. Velkou událostí pro město Milevsko
je, že Milevské maškary byly zapsány do
Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky! (Více informací přineseme v dalším čísle zpravodaje.)

KRASOBRUSLAŘSKÉ ÚSPĚCHY
strana 13

Poděkování za
novoroční ohňostroj
Město Milevsko děkuje těmto sponzorům za
poskytnutí finančního daru na novoroční ohňostroj v Milevsku: Tomegas s. r. o., Acond a. s.,
Fast kovošrot s. r. o., Jednota SD Milevsko, Poliklinika Milevsko s. r. o., Ekoklima a. s., Služby
Města Milevska, spol. s r. o., Arrbo s. r. o., FPM
– Becon, spol. s r. o., Zdeněk Stejskal – Stejstav,
Milesoft s. r. o., Čevak a. s., Radiostav, a. s.,
Václav Hejný – Potraviny Prima, ZVVZ a. s.,
Ing. Petr Černý.

Veřejné zasedání
zastupitelstva města Milevska
se koná ve středu

14. února od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.
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Informace z jednání Rady města Milevska
RADA MĚSTA 6. 12. 2017:
• Dotační program – rada města schválila
vyhlášení dotačního programu na podporu
práce s mládeží a ochranu přírody na rok
2018. K rozdělení mezi uchazeče je určeno 125 tisíc korun.
• Sběr olejů a tuků – byla schválena smlouva
se společností EKO-PF, podle níž je nově ve
městě umístěno 10 nádob pro sběr upotřebených tuků a olejů.
• Místní doprava – stejně jako v předchozích
letech i na rok 2018 schválila rada města
uzavření smlouvy s ČSAD AUTOBUSY na zajištění bezplatné přepravy občanů nad 70 let
na linkách městské hromadné přepravy.

RADA MĚSTA 20. 12. 2017:
• Rozpočty organizací – Rada schválila rozpočty pro rok 2018 všem deseti městským
příspěvkovým organizacím (2 školy, 4 školky,
muzeum, dům kultury, knihovna, sociální
služby) jako vyrovnané.
• Povrchy ulic – Na základě výsledku výběrového řízení s využitím elektronické aukce
rada schválila uzavření smlouvy na zhotovení
povrchů ulic Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová.
Oproti původnímu předpokladu rozpočtu
město ušetří díky dosažené ceně na této akci
více než 300 tisíc Kč. Nový povrch bude
dokončen do poloviny letošního roku.
• Architektonická studie – Podle doporučení
hodnotící komise rada města vybrala pro příš-

tí rekonstrukci čp. 1, tedy budovy knihovny,
řešení místního architekta Jana Hlavína. Jeho
studie bude v budoucnu použita pro přípravu
projektové dokumentace. Záměrem je celková
obnova a úplné využití všech prostor této historicky cenné městské dominanty.
RADA MĚSTA 10. 1. 2018:
• Rekonstrukce ve Velké – rada rozhodla
o navýšení rozpočtu na rekonstrukci WC
v budově pohostinství ve Velké. Provedení
bylo zadáno Službám Města Milevska.
• Kroniky– rada schválila předložené texty kronik města za roky 2011 až 2013 včetně obrazových příloh. Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

Informace z jednání Zastupitelstva města Milevska
ZASTUPITELSTVO 13. 12. 2017:
• Rozpočet – Zastupitelé schválili rozpočet na
rok 2018 a navazující střednědobý výhled
včetně s tím související provozní půjčky společnosti SPOS. Celkové příjmy města včetně
hospodářské činnosti jsou plánovány na 205
mil. Kč.
• Odpady a voda – byla schválena vyhláška
o místním poplatku za odpady, která zachovává dosavadní výši poplatku (456 Kč) jako

jednoho z nejnižších v kraji. Cena vody se
zvyšuje o 2,5 %, což představuje nárůst
o 1,50 Kč za kubík. Současně se zvyšuje nájem
městu od společnosti ČEVAK na 7.748.000 Kč
ročně.
• Prodej pozemků – zastupitelé schválili
vyhlášení záměru na prodej částí pozemků
o výměře 552 m2 společnosti VEBA PLYN
(pozemky na okraji města při výjezdu na
Tábor). Současně bylo rozhodnuto, že dojde

„Živé Milevsko“ získalo dotační podporu
Pokračování článku ze strany 1
Poděkování za podporu projektu patří občanům
regionu Milevska, vedení města Milevska, zastupitelstvu města Milevska, obcím regionu, zájmovým a podnikatelským organizacím a samozřejmě všem kolegům, kteří se na přípravě
projektu podíleli.
O jednotlivých krocích projektu vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách www.zivemilevsko.cz, FB, při osobních
setkáních a na celé řadě kulatých stolů a workshopů.

Zapojte se, ať ŽIVÉ je opravdu živé a SMART ať
není pouze sebenázvem, ale vlastní AKCÍ.
Vít Král – hlavní koordinátor projektu

PROJEKT „ROZVOJ KONCEPTU SMART CITY
V MILEVSKU: ŽIVÉ MILEVSKO - SMART REGION,
registrační číslo projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007341

ke zpětnému finančnímu vypořádání využívání těchto pozemků společností.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
V rámci rozšíření služeb pro občany Městský
úřad Milevsko oznamuje, že od 22. ledna je
možné si na podatelně MěÚ na nám. E. Beneše vyzvedávat tyto formuláře Okresní správy
sociálního zabezpečení:
Evidenční list důchodového pojištění
Oznámení o nástupu do zaměstnání
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ vč. pokynů
Kontakty OSSZ Písek:
Adresa: Husovo nám. 2078, 397 01 Písek
Podatelna: po a st 8-17 hodin, út a čt 8-16
hodin, pá 8-12 hodin
Pokladní hodiny: po a st 8-12 a 13-16:30
hodin

Projekty města podpořené EU – Integrovaný regionální operační program
Město Milevsko získalo finanční podporu z EU
– Integrovaného regionálního operačního programu na projekty s názvem Územní studie
veřejných prostranství Milevsko, registrační číslo projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/
0004714 a projekt Pořízení automobilů pro
poskytování terénní sociální služby, registrační
číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/
0002257.
V rámci projektu Územní studie veřejných prostranství Milevsko budou do konce září letošního roku pořízeny dvě územní studie s názvy
– Územní studie Centrum města Milevska
a Územní studie Veřejná prostranství ulice
Komenského. První z nich bude řešit veřejná
prostranství v samém centru města – náměstí

a přilehlé ulice včetně stávajícího autobusového
nádraží a druhá bude řešit veřejná prostranství
v sídlištní zástavbě ulice Komenského a jejích
přilehlých částí. Územní studie stanoví prostorové uspořádání staveb, řešení veřejné infrastruktury, řešení veřejné zeleně a slouží jako
podklad pro rozhodování o změnách v daném
území. Za zpracování obou studií zaplatí město
786 tis. Kč včetně DPH a dotace bude poskytnuta
ve výši 707 tis. Kč.
Projekt Pořízení automobilů pro poskytování

terénní sociální služby zahrnuje pořízení dvou
automobilů pro zajištění poskytování terénní
sociální služby příspěvkovou organizací Sociální
služby Města Milevska, přičemž jeden automobil
bude upraven a vybaven pro přepravu osob se
zdravotním postižením. Do konce dubna letošního roku budou nakoupeny automobily značky
Volkswagen v celkové hodnotě 1 407 tis. Kč včetně DPH a dotace bude poskytnuta ve výši
1 305 tis. Kč.
Jaroslava Procházková,
Odbor investic a správy majetku
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Okružní křižovatka silnic I/19 a II/105 Milevsko

Na začátku září roku 2017 byla konečně zahájena
realizace kruhového objezdu na konci ul. Masarykova, který nahradil provizorní kruhový
objezd ze CITY bloků. Na investici se podílelo
město Milevsko společně se Správou a údržbou
silnic Jihočeského kraje. Na vrub města Milevska
šlo investování do chodníků, vegetačních ploch

okolo včetně samotného kruhu uprostřed, veřejného osvětlení a také místní komunikace a parkoviště v ul. Masarykova směrem od ul. Jarlochova. SÚS JčK investovala do krajské
komunikace II/105 a také výjezdu na silnici
I/19. Investoři společnou soutěží vybrali firmu
SWIETELSKY stavební s. r. o., podíl města Milevska z tendru byl ve výši 2,33 mil. Kč bez DPH
a podíl SÚS JčK 3,64 mil. Kč bez DPH.
Stavba byla dokončena v prosinci 2017 a byla
uvedena do užívání. Během stavby byla cena
pro město Milevsko navýšena o 108 tis. Kč bez
DPH z důvodu dalších požadavků ze strany města
Milevska, které samotný projekt neřešil.
Ing. Pavel Stejskal,
Odbor investic a správy majetku

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

80 LET
Alžběta Kdolská
Jan Petrák
Josef Bláha
85 LET
Marie Podrázská
František Humpál
94 LET
Vladimír Sedláček

Změny na městském úřadě
Na počátku roku se na úřadě objevily nové tváře:

Ing. Ludmila Komárková – OŽP

Ing. Michaela Šídová – OŽP

Městský úřad v lednu opustili Ing. Petr Soulek
z odboru správy majetku města, Ing. Tomáš
Kakos a Ing. Ondřej Feit z odboru životního prostředí. Děkuji jim za práci odvedenou pro občany

Mgr. Martina Hanešková – ODŽ

a celý úřad a v novém pracovním prostředí jim
přeji hodně úspěchů a spokojenosti. Dočasně
naše řady opustí i Ing. Barbora Kukačová z odboru životního prostředí, které přeji hodně sil

Výtvarníci Milevska a okolí

Již 29. ročník výstavy Výtvarníci Milevska a okolí
byl v milevské Galerii M zahájen vernisáží v pátek
19. ledna. Svou tvorbu zde představuje 29 autorů,
z nichž někteří vystavují každoročně. Ke zhlédnutí
jsou obrazy a keramika, dřevěné sochy, kreslený
humor, oděvní tvorba ataké asambláž, enkaustika
akovový artefakt. Vletošním roce vystavují: Bártík
Roman, Čiháková Vendula, Fröhr Jan, Fröhrová
Tereza, Hebert Pavel, Hlavín Jan, Hlinomazová

Věra, Honzík Luděk, Hůlová Jana, Janoušková
Eva, Jirovec Vojtěch, Kotalík Pavel, Kučerová Alena, Marešová Jana, Nožička Karel, Pešičková Lenka, Pichová Věra, Pitlík Tomáš, Poulíček Jiří, Slavková Marie, Součková Bohdana, Stachová
Zdeňka, Stehlík Vlastimil, Šímová Jana, Šindelářová Dita, Štindlová Eva, Švejda Jan, Truhlář
Richard a Urbanová Marie. Výstava je otevřena
až do středy 21. února.

Bc. Eva Kotrbová – OISM

a radosti při výchově potomka. Budu se těšit,
že se k nám po ukončení mateřské dovolené vrátí.
Ing. Vladimíra Štorková, tajemnice MěÚ

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 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
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FOTOOBJEKTIVEM

V sobotu 6. ledna se konal v Latinské škole Tříkrálový koncert. Zazněly vánoční písně staré Evropy i české a moravské koledy v podání vokálně-instrumentálního
souboru Chairé pod uměleckým vedením Josefa Krčka. Koncert navštívilo 74 návštěvníků.

Každý měsíc probíhají v DK Milevsko tvořivé kurzy. Nejmladšími účastnicemi
toho lednového byly Nela Chajdrnová a Ivana Palánová, které si spolu s ostatními
vyzkoušely, co vše se dá vyrobit ze starých riﬂí.

V pátek 22. prosince dostali krásný vánoční dárek žáci a učitelé odborného
výcviku SOŠ a SOU Milevsko. Pro zkvalitnění výuky byl z programu IROP pro
potřeby autoškoly zakoupen nový traktor STEYR 4065.

V závěru adventu přivítal dům kultury zpěvačku Evu Pilarovou, která zde
vystoupila společně s Milevským dětským sborem.

Tradičně bohatou tombolu nabídnul rybářský ples, který se konal v DK Milevsko
v sobotu 20. ledna.

Začátkem ledna měla premiéru loutková pohádka Trpaslíčkovo tajemství,
kterou si nenechalo ujít 155 návštěvníků.

Předškoláčci, kteří se scházejí v Domě kultury Milevsko, oslavili školní pololetí
výrobou ovocných špízů.
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STŘÍPKY Z MINULOSTI
Vývoj a proměna kalendáře
dávána zdravotnická pravidla, která doporučovala čtenářům, jak mají podle seskupení nebeských těles upravovat svůj život, jakými činnostmi
se zabývat, či kterých se vyvarovat.
Protože rukopisné knihy byly ve středověku velmi nákladnou záležitostí a okruh čtenářů nebyl
kvůli nižší gramotnosti příliš velký, vlastnily
kalendária hlavně církevní instituce. Orientovat
v čase se však potřebovali i prostí lidé, proto
bývaly výtvarně zpracované kalendářové tabulky
umístěné na veřejně přístupných místech,
především pak v kostelech.
Knihtisk, přelomový vynález v dějinách světa,
přispěl nejen ke zvýšení vzdělanosti, ale také
k všeobecnému rozšíření kalendářů v Čechách
a v celé Evropě. O oblíbenosti žánru kalendáře
svědčí zájem o jeho vydávání od samých počátků
tisknutí knih.

Titulní list Nového hospodářského kalendáře na rok
Páně 1796, jenž je rok přestupný a obsahuje v sobě
366 dní, vydaného v Praze u Františka Jeřábka.

Historie kalendáře je tématem zajímavým, ale
také velice obsáhlým. Pozornost bude tedy
věnována postupnému vývoji kalendáře vrcholícího obdobím 18. století - zlatého věku českých
kalendářů, z kterého pocházejí nejstarší výtisky
ve sbírce Milevského muzea.
Prvopočátky písemných kalendářů patří
do období raného středověku, kdy se v Evropě
poprvé objevují latinské cisiojány. Jednalo se
o krátké „veršíky“, které byly sestaveny podle
začátků názvů známějších stálých svátků v jednotlivých měsících. S nárůstem česky psaných
písemností se objevily i první české cisiojány,
nejstarší je z roku 1260. Veršíky pro jednotlivé
měsíce se naši předkové učili nazpaměť
a při počítání slabik zjišťovali, na který den připadá jaký svátek.
Dříve bývalo mnohem důležitější vědět pořadí
svátků v měsíci, protože tehdejší způsob datování spočíval v pevně určených dnech některých
svátků. Datace vypadala např. následovně:
v úterý po sv. Kateřině, v pátek před sv. Václavem, na sv. Havla, a z tohoto důvodu bylo nutné
svátky znát.
Příklad českého cisiojánu na měsíc únor:
Již Hrom, Bla-žej, Hát, šli spol-kem do Ško-ly zpěvat, Va-len-tin tu Bě-še, dr-že Petr stól, Mac-ka
u-če-še. (2. Hromnice, 3. Blažeje, 5. Háty,
10. Šcholastiky, 14. Valentin, 22. Stolování svatého Petra, 24. Matěje)
Postupem času k cisiojánům přibývaly další údaje zejména hvězdářského charakteru, které stály
za zrodem planetáře. Podstatnou součástí planetářů byly pranostiky neboli prognostiky,
jejichž autory bývali věhlasní astronomové
a hvězdáři na Karlově univerzitě v Praze. Dále
začala být ke kalendáriím s pranostikami při-

Část věnovaná planetám z kalendáře Moravan.
Kalendář na rok obyčejný 1857, vydaný v Brně.

Nejstarším českým tištěným kalendářem je
ve Vimperku vydaná Minucí na rok 1485, jejímž
autorem byl pražský astronom a univerzitní
hvězdář Vavřinec z Rokycan. Hlavním účelem
minuce bylo určit dny, kdy je podle astronomických zásad vhodné nechat si pouštět žilou, což
byl v dávných dobách jeden z nejobvyklejších
léčebných úkonů prováděných lazebníky.
Zpočátku měla vydávaná kalendária různé
názvy, setkat se můžeme s praktikami, pranostikami, minucemi či almanachy. Slovo kalendář
bylo poprvé v názvu tisku použito až v roce 1571
u Kalendáře hvězdářského k psaní od univerzitního učence a hvězdáře Václava Zelotýna z Krásné Hory.
V druhé polovině 16. století se začínají objevovat
tisky hospodářských a kancelářských kalendářů
k psaní (obsahovaly volné listy pro poznámky),
které poté vládly kalendářové tvorbě až
do 20. století.
Nejvydávanějšími kalendáři byly malé knihy
o mnoha listech, které obsahovaly kalendárium
rozdělené po měsících, doplněné o kalendářové
a hvězdářské symboly, židovský kalendář,
vysvětlivky značek, pranostiku pojednávající
o nebeských tělesech, o částech roku, o jednotlivých měsících. Většinou zde nechybělo naučení
o zdraví, o zemědělských pracech, válečná zpravodajství a seznam s daty jarmarků v Království
českém.
Se zvětšující se oblibou kalendářů v širších lidových vrstvách se začala zmenšovat část věnující
se vysvětlení nebeských úkazů a dříve velice

oblíbeným pranostikám, a přibyly informace
praktického charakteru – jízdní řády, poštovní
spojení, nové řády a nařízení, seznam příslušníků panovnické rodiny, přepočet měn, tabulka
mezd nádeníků a mnohé jiné.
Kalendáře se staly během 18. století lidovým
čtením a mnohdy býval kalendář jedinou knihou, kterou domácnost vlastnila. Na venkově
se těšily velké oblibě a úctě. Byly ukládány
ve skříňkách nebo na místech s cennými věcmi.
Sousedé si vzájemné své kalendáře na zimní
večery zapůjčovali nebo z nich bývaly povídky
nahlas předčítány.
Jak ukazuje toto stručné pojetí, kalendář dříve
nepatřil k výbavě téměř každé domácnosti jako
dnes. Staré kalendáře jsou důležitým historickým pramenem a také zajímavou četbou. Závěrem ukázka z nejstaršího kalendáře v Milevském
muzeu Minucí s pranostikou též správou hospodářskou na rok páně 1791, který byl vydaný
v Litomyšli u Václava Turečka.
Část Lékařství vytažené z regimentu zdraví –
O pokrmu a jídle: Pivo má býti z dobrého obilí,
dobře vařené, čisté, ani příliš mladé, ani příliš
staré, žeby chut mělo octovou. Pivo posiluje
nervův aneb suchých žil, dává dobrou barvu,
z žaludku a z střev snadně vyplývá, v čas horka
prospívá mnoho, žízeň hasí, a tělům naším neméně zdravé jest, nežli víno. Pivo, zvláště hamburské,
mimo to že zahřívá, živí, kterouž to moc beře
od pšenice a ječmene, má také jakousi moc hojitedlnou a lékařskou, kteréž od chmele nabývá.
A že jest nápoj velmi zdravý, obyvatelům a národům těchto půlnočních krajin, za důvod jsou pěkná barva při lidech, ušlechtilá tvářnost, i spůsob
těla čerstvý a zdravý.
Mgr. Petra Kratochvílová, Milevské muzeum

Měsíc březen z Nového hospodářského kalendáře
na rok Páně 1793, jenž je rok obyčejný a obsahuje
v sobě 365 dní, vydaného v Praze u Františka Jeřábka.
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VYHRAZENO PRO ŠKOLY
2. ZŠ MILEVSKO

Páťáci poprvé na horách
Již pátým rokem probíhá na prvním stupni 2. ZŠ
J. A. Komenského Milevsko rozšířená výuka
tělesné výchovy. Vždy v jedné třídě z ročníku se
vyučují týdně tři hodiny tělesné výchovy namísto
běžných dvou. Tomu je uzpůsoben i náš školní
vzdělávací program. Dle něj mají tito žáci
v pátém ročníku absolvovat zimní pobyt v přírodě.
Premiéru měla letošní 5. B paní učitelky
Mgr. Dany Kotrbové, která se zúčastnila zimního
pobytu na Šumavě v Horní Vltavici ve dnech
15.–19. ledna. Téměř všichni žáci ze třídy spo-

lečně se svou třídní učitelkou a pedagogy
Mgr. Milošem Haluškou a Mgr. Ivanou Šťastnou
vyrazili autobusem na hory.

Děti s sebou vezly boby, sáně, talíře, lyže, zkrátka cokoliv, s čím se dá jezdit na sněhu. Pětidenní
program byl zaměřen na různorodou zimní
sportovní zábavu. Všichni bobovali, sáňkovali,
lyžaři pak lyžovali na místní sjezdovce pod
dozorem školních lyžařských instruktorů.
Nechyběly hry na sněhu, soutěže, turistika ani
oblíbené stavění sněhuláka. Během dne se
našla i chvilka na procvičování učiva hlavních
předmětů ČJ a M.
Počasí nám přálo a děti byl spokojené.
Mgr. I. Šťastná

MŠ KYTIČKA

Ledové království v mateřské škole
ze stejnojmenného filmu. Děti musely prokázat
i notnou dávku odvahy při skákání po ledových
krách, když zachraňovaly princeznu Annu, velkou míru šikovnosti potřebovaly při výrobě
čelenky pro Olafa technikou „enkaustika“. Zajímavá dobrodružství děti zažívaly i při hře „Po
stopách Olafa“.
Sněhu jsme se v lednu přece jenom dočkali, ale
naši dobu ledovou jsme si ve Zvonečkách také
parádně užili.
Třída Zvonečky z MŠ Kytička

Pro všechny z nás je měsíc leden spojen s představou mrazu a sněhových závějí. I děti ze třídy
Zvonečků v Mateřské škole Kytička na začátku
ledna marně vyhlížely sněhové vločky. Paní učitelka se proto rozhodla vytvořit zimní království
přímo v mateřské škole. Celý týden děti provázel
sněhulák Olaf z oblíbené pohádky Ledové království. Zavedl je do doby ledové, o které se děti
prostřednictvím her dozvěděly mnoho zajímavého, tančily a cvičily za doprovodu písniček

Pohádkové příběhy ukazují krásy Toulavy

Jihočeská centrála cestovního ruchu vydala
pohádkovou knihu popisující krásy regionu
Toulava, od Tábora až k nám... s názvem Jak

se Mates toulal ke štěstí. Je to svižně vyprávěný romantický pohádkový příběh popisující
krásy turistické oblasti Toulava, který je doslova nabitý dramatickými zvraty, plných dobrodružství, citů, napínavých, dojemných
i úsměvných příhod. Ožívají v něm také mnohá
strašidla a tajemné jevy ze starých pověstí.
„Čtenáři se rozhodně nudit nebudou a dozvědí
se celou řadu zajímavostí včetně lidových zvyků z krásného kraje Toulavy, zahrnujícího
Táborsko, Milevsko a Sedlčansko, kterým krajánek Mates na své cestě za štěstím prochází,“
uvedl autor knihy, známý spisovatel Hynek
Klimek.
Hlavní hrdina se na svých cestách podívá nejen
do Tábora, ale třeba do Bechyně, Milevska nebo
na Sedlčansko.
„Knížka je pěkný návod pro rodiče s dětmi, kam
se zatoulat v našem krásném regionu. Plánujeme také oslovit knihovny a nabídnout jim besedu
s panem Klimkem právě na téma pohádkové kni-

hy o Toulavě,“ dodává k tomu produktový manažer turistické oblasti Toulava Jan Sochor.
Pohádka z Toulavy je součástí jednotné edice
atraktivních knih Jihočeské centrály cestovního
ruchu (JCCR). Knihy z této edice provádí rodiny
s dětmi od 6 do 10 let krásami jihočeského kraje,
zdejšími památkami i jedinečnou přírodou.
„Kniha vždy hravou formou čtenáři popíše určité
území jižních Čech. Chtěli jsme prezentovat jihočeská témata, příběhy a pohádky trochu jinak.
Hlavně atraktivně pro rodiny s dětmi,“ uvedl
ředitel JCCR Jaromír Polášek, autor tohoto nápadu o propojení literatury a cestovního ruchu.
Po Toulavě vznikla další kniha o Novohradsku
a Doudlebsku, třetí pojednává o putování dvou
losíků Lipenskem. Během následujících let
vzniknou další pohádky i z ostatních destinačních managementů jihočeského kraje, které
JCCR v regionu začala zřizovat před dvěma lety.
Zatím jich je deset, brzy vznikne jedenáctá Krumlovsko. Oblasti se pod vedením svých destinačních manažerů a ve spolupráci s JCCR
samostatně rozvíjí a zajišťují si propagaci turistických cílů a kompexní nabídku produktů či služeb. Od roku 2018 začnou podobné destinační
managementy vznikat po celé České republice.
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Městský úřad Milevsko – kontakty

Úřední hodiny: Pondělí: 8:00–11:30, 12:00–17:00
Středa: 8:00–11:30, 12:00–17:00
Pátek: 8:00–11:30, 12:00–13:00

www.milevsko-mesto.cz, pevná linka: 382 504 111 (ústředna)
Vedení (nám. E. Beneše)
Ing. Ivan Radosta
Mgr. Martin Třeštík
Ing. Vladimíra Štorková

starosta
382 504 102
místostarosta
382 504 124
tajemnice
382 504 104

Odbor životního prostředí (Sažinova ul.)
Ing. Andrea Rucká
ivan.radosta@milevsko-mesto.cz

Bc. Petra Slunečková
Iveta Jelínková
Bc. Jiří Batysta
JUDr. Jiří Hradil
Lukáš Klouda
Ing. Zdeněk Jánský
Bc. Jaroslav Kálal

vladimira.storkova@milevsko-mesto.cz

personalistka
382 504 151
ivana.peterkova@milevsko-mesto.cz
asistentka
382 504 103
petra.sluneckova@milevsko-mesto.cz
asistentka
382 504 121
iveta.jelinkova@milevsko-mesto.cz
referent - obrana, krizové řízení a požární ochrana
382 504 122
jiri.batysta@milevsko-mesto.cz
interní auditor
382 504 149
jiri.hradil@milevsko-mesto.cz
informatik
382 504 135
lukas.klouda@milevsko-mesto.cz
informatik
382 504 108
zdenek.jansky@milevsko-mesto.cz
informatik, web, GDPR
382 504 109
jaroslav.kalal@milevsko-mesto.cz

Odbor vnitřních věcí (nám. E. Beneše)
JUDr. Jana Čunátová
Ing. Hana Kozáková
Bc. Anna Randová
Jitka Hrochová
Vendula Krausová
Ivana Suchanová
Drahomíra Fujerová
Iveta Kolínová, DiS.
Miloslava Zemanová

vedoucí odboru
382 504 101
jana.cunatova@milevsko-mesto.cz
referent - veřejný pořádek, pohledávky, zást.vedoucí odboru
382 504 113
hana.kozakova@milevsko-mesto.cz
referent - matrika
382 504 144
anna.randova@milevsko-mesto.cz
referent - ohlašovna
382 504 114
jitka.hrochova@milevsko-mesto.cz
referent - cestovní doklady
382 504 147
vendula.krausova@milevsko-mesto.cz
referent - občanské průkazy
382 504 110
ivana.suchanova@milevsko-mesto.cz
referent - evidence obyvatel
382 504 111
drahomira.fujerova@milevsko-mesto.cz
referent - centrální podatelna
382 504 117
iveta.kolinova@milevsko-mesto.cz
referent - podatelna a pokladní Sažinova
382 504 219
miloslava.zemanova@milevsko-mesto.cz

Odbor ﬁnanční (nám. E. Beneše)
Ing. Jaroslava Rodová
Bc. Jana Holečková
Ing. Lenka Jandová
Petra Fořtová
Pavlína Zděnková
Bc. Alena Klůfová
Marie Houžvičková
Bc. Lenka Kofroňová
Jana Šrámková
Kateřina Schorníková
Vendula Černá

vedoucí odboru
382 504 105
jaroslava.rodova@milevsko-mesto.cz
hlavní účetní, přijaté dotace
382 504 154
jana.holeckova@milevsko-mesto.cz
referent - rozpočet
382 504 129
lenka.jandova@milevsko-mesto.cz
referent - účetní (rozpočet)
382 504 126
petra.fortova@milevsko-mesto.cz
referent - správce poplatků (psi, komunální odpad)
382 504 132
pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz
referent - účetní (rozpočet, poskytnuté dotace)
382 504 127
alena.klufova@milevsko-mesto.cz
referent - účetní (rozpočet)
382 504 125
marie.houzvickova@milevsko-mesto.cz
referent - účetní (hospodářská činnost)
382 504 133
lenka.kofronova@milevsko-mesto.cz
referent - pokladní
382 504 112
jana.sramkova@milevsko-mesto.cz
referent - administrativa
382 504 152
katerina.schornikova@milevsko-mesto.cz
mzdová účetní, cestovní náhrady
382 504 128
vendula.cerna@milevsko-mesto.cz

Odbor sociálních věcí (nám. E. Beneše)
Ing. Ladislav Kotalík
Pavla Jansová, DiS.
Pavlína Hajská, DiS.
Bc. Andrea Klozová
Mgr. Hana Fritzová
Bc. Jana Dvořáková
Mgr. Jana Krihová, DiS.
Bc. Michaela Jelínková

Ing. Marie Vratislavská

martin.trestik@milevsko-mesto.cz

Odbor kancelář úřadu
Bc. Ivana Peterková
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vedoucí odboru
382 504 106
ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz
referent - sociální pracovník, sociální kurátor, veřejný opatrovník
382 504 141
pavla.jansova@milevsko-mesto.cz
referent - sociální pracovník, domy s pečovatelskou službou,
dopravní karty pro seniory, veřejný opatrovník
382 504 138
pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz
referent - sociálně-právní ochrana dětí
382 504 145
andrea.klozova@milevsko-mesto.cz
referent - sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče
382 504 130
hana.fritzova@milevsko-mesto.cz
referent - sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež
382 504 139
jana.dvorakova@milevsko-mesto.cz
referent - terénní sociální pracovník se zaměřením na romskou komunitu
382 504 148
jana.krihova@milevsko-mesto.cz
referent - sociálně-právní ochrana dětí
382 504 130
michaela.jelinkova@milevsko-mesto.cz

Bc. Bohdana Šimáková
Ing. Barbora Kukačová
Michal Maňhal, Dis.
Ing. Michaela Šídová
Ing. Ludmila Komárková
Ing. Hana Hadrbolcová

vedoucí odboru, vodní hospodářství (speciální stavební úřad)
382 504 202
andrea.rucka@milevsko-mesto.cz
referent - odpadové hospodářství, rybářství,
samospráva ve vodním hospodářství, zástup vedoucího odboru
382 504 204
marie.vratislavska@milevsko-mesto.cz
referent - ochrana ZPF, ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče,
evidence zemědělských podnikatelů, závazná stanoviska odboru
382 504 209
bohdana.simakova@milevsko-mesto.cz
referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad)
382 504 203
barbora.kukacova@milevsko-mesto.cz
referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad)
382 504 203
michal.manhal@milevsko-mesto.cz
referent - státní správa lesů a myslivosti, přenos genetického materiálu
382 504 205
michaela.sidova@milevsko-mesto.cz
referent - ochrana přírody, rostlinolékařství,
vodoprávní úřad (speciální stavební úřad)
382 504 206
ludmila.komarkova@milevsko-mesto.cz
referent - ochrana ovzduší, péče o městskou zeleň
382 504 207
hana.hadrbolcova@milevsko-mesto.cz

Odbor regionálního rozvoje (Sažinova ul.)
Ing. Petr Švára
Jaroslav Bolek
Bc. Martin Hroch
Ing. Veronika Hřebejková
Jana Nečasová, DiS.
Jaroslava Novotná, DiS.
Ing. Lenka Džermanská

vedoucí odboru
382 504 223
petr.svara@milevsko-mesto.cz
referent - stavebního úřadu, zástupce vedoucího odboru
382 504 225
jaroslav.bolek@milevsko-mesto.cz
referent - stavebního úřadu
382 504 227
martin.hroch@milevsko-mesto.cz
referent - stavebního úřadu
382 504 228
veronika.hrebejkova@milevsko-mesto.cz
referent - úřadu územního plánování
382 504 221
jana.necasova@milevsko-mesto.cz
referent - stavebního úřadu
382 504 226
jaroslava.novotna@milevsko-mesto.cz
referent - památky
382 504 116
lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz

Odbor dopravy a živnostenský (Sažinova ul.)
Bc. Milena Brčáková
Ing. Jaroslav Bláha
Mgr. Martina Hanešková
Karel Budera
Jaroslava Tomanová
Libuše Čandová
Bc. Alena Stejskalová
Vojtěch Koula
Zuzana Šimáková, DiS.
Bc. Jiří Fara
Ing. Milan Weber
Ivana Nováková
Alena Suchanová

vedoucí odboru
382 504 210
milena.brcakova@milevsko-mesto.cz
referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad
382 504 240
jaroslav.blaha@milevsko-mesto.cz
referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad
382 504 240
martina.haneskova@milevsko-mesto.cz
referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy
382 504 212
karel.budera@milevsko-mesto.cz
referent - evidence vozidel
382 504 215
jaroslava.tomanova@milevsko-mesto.cz
referent - řidičské průkazy, profesní průkazy, digitální tachografy,
evidence řidičů a bodového systému
382 504 214
libuse.candova@milevsko-mesto.cz
referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy
382 504 217
alena.stejskalova@milevsko-mesto.cz
referent - dopravní přestupky, řidičské průkazy
382 504 214
vojtech.koula@milevsko-mesto.cz
referent - dopravní přestupky
382 504 119
zuzana.simakova@milevsko-mesto.cz
referent - zkušební komisař, SME, autoškoly
382 504 242
jiri.fara@milevsko-mesto.cz
referent - živnostenská kontrola, zástupce vedoucího odboru
382 504 239
milan.weber@milevsko-mesto.cz
referent - evidence podnikatelů
382 504 238
ivana.novakova@milevsko-mesto.cz
referent - evidence podnikatelů
382 504 234
alena.suchanova@milevsko-mesto.cz

Odbor investic a správy majetku (Sažinova ul.)
Bc. David Lukeš
Marcela Heroutová
Ing. Pavel Stejskal
Jiřina Kortanová
Markéta Stromková, DiS.
Bohumila Hlavínová
Bc. Marcela Suchanová
Ing. Michal Kolář
Bc. Eva Kotrbová
Jaroslava Procházková
Ing. Jana Huptychová
Ing. Milena Ilievová

vedoucí odboru
382 504 201
david.lukes@milevsko-mesto.cz
referent - bytové hospodářství
382 504 231
marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz
referent - investice, zábory veřejného prostranství
382 504 233
pavel.stejskal@milevsko-mesto.cz
referent - správa pozemků
382 504 230
jirina.kortanova@milevsko-mesto.cz
referent - správa majetku města
382 504 229
marketa.stromkova@milevsko-mesto.cz
referent - investice, zástupce vedoucího odboru
382 504 200
bohumila.hlavinova@milevsko-mesto.cz
referent - bytové hospodářství
382 504 232
marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz
referent - smluvní vztahy, správa hřbitova
382 504 236
michal.kolar@milevsko-mesto.cz
referent - investice, technická infrastruktura
382 504 208
eva.kotrbova@milevsko-mesto.cz
referent - projektový manažer, dotace obcím
382 504 222
jaroslava.prochazkova@milevsko-mesto.cz
referent - projektové řízení, dotace obcím
382 504 218
jana.huptychova@milevsko-mesto.cz
referent - silniční hospodářství (místní komunikace, chodníky),
veřejné osvětlení, MHD
382 504 213
milena.ilievova@milevsko-mesto.cz

Adresy úřadu: Městský úřad Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko | MěÚ Milevsko, pracoviště Sažinova ul., Sažinova 843, 399 01 Milevsko
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
se blížila německá invaze do Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo toho
slavnou řečí zburcoval národ k boji.
TITULKY
125 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

ŠPINDL
čtvrtek 1. 2.

BIO SENIOR
15:00

ČR – Komedie – Jak to dopadne, když se tři sestry
vydají do Špindlu za romantickým dobrodružstvím s vidinou nalezení toho pravého?
ČESKÉ ZNĚNÍ
98 min.
vstupné: 50 Kč

PREZIDENT BLANÍK
čtvrtek 1. až sobota 3. 2.

20:00

ČR – Komedie – Celovečerní film Prezident Blaník vypráví příběh lobbisty Antonína Blaníka,
který se rozhodne kandidovat na prezidenta České republiky.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + FERDINAND
pátek 2. 2.
09:00
USA – Animovaný – Přijďte strávit příjemné
dopoledne do kina. Nejdříve si vyrobíte sněhuláka
a pak se podíváte na Ferdinanda.
DABING
99 min.
vstupné: 60 Kč

ČERTOVINY
čtvrtek 15. 2.

BIO SENIOR
15:00

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.
ČESKÉ ZNĚNÍ
101 min.
vstupné: 50 Kč

BLACK PANTHER
čtvrtek 15. až sobota 17. 2.

3D
20:00

USA – Akční, drama, sci-fi – Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka
T’Chally, který se po smrti svého otce, krále
Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým
právoplatným králem.
DABING
132 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

TVÁŘ VODY
neděle 17. a čtvrtek 22. 2.

20:00

USA – Komedie, drama – Komediální drama plné
černého humoru již získalo čtyři Zlaté glóby, ocenění na festivalech v Benátkách a Torontu a je
považováno za jednoho z adeptů na blížící se
Oscary.
TITULKY
115 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

USA, Kanada – Fantasy, drama - Trochu jiný příběh o lásce si pro nás přichystal mistr vyprávění
Guillermo del Toro. Němá uklízečka se v tajné
vládní laboratoři sblíží s podivuhodným vodním
tvorem a s pomocí své nejlepší kamarádky, souseda a několika špiónů naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů
v dějinách filmu.
TITULKY
123 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
čtvrtek 8. až sobota 10. 2.

PRAČLOVĚK
pátek 23. až neděle 25. 2.

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
neděle 4. 2.
20:00

20:00

USA – Erotický thriller – Nenechte si ujít vyvrcholení. Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí,
závěrečné fáze. Anasasia Steele a Christian Grey
se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli rozhodné „Ano“.
TITULKY
105 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
pátek 9. až neděle 11. 2.

17:30

Rusko – Animovaná dobrodružná komedie –
Pokračování populární animované série je opět
plné dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu, a tak jim
chvilku bude pořádně horko a chvíli zase hodně
velká zima.
DABING
89 min.
vstupné: plné 125 Kč, děti 100 Kč

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
neděle 11. 2.

20:00

VB – Historický, drama – Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži, který se nevzdal,
i když okolnosti stály proti němu. V roce 1940

17:30

VB, Francie – Animovaná dobrodružná komedie – Příběh se odehrává v dávné době, kdy po
naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili
svých rodných jeskyní. Britské studio Aardman
Animations v čele s oscarovým režisérem Nickem
Parkem po takových filmech jako jsou Slepičí
úlet, Wallace a Gromit a Ovečka Shaun přichází
s filmem o střetu civilizací. Vyhraje doba kamenná nebo bronzová?
DABING
89 min.
vstupné: plné 125 Kč, děti 100 Kč

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
pátek 23. až neděle 25. 2.

20:00

ČR – Komedie — Josef a Miluška jsou manželé
snad celou věčnost. Josef svou ženu sice miluje,
ale má také slabost pro krásné ženy. A tak se
občas s některou spřátelí o něco víc. Miluška
jako bývalá tělocvikářka svého manžela i jejich
dospívající dceru neúnavně zahrnuje neutuchající péčí a terorem zdravého životního stylu. Jejich
manželství a Josefovo krachující nakladatelství
se pomalu řítí do záhuby…
ČESKÉ ZNĚNÍ
92 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ČERTOVINY
středa 28. 2.
09:00
ČR – Pohádka – Přijďte strávit příjemné dopoledne do kina. Nejdříve si vyrobíte záložku do
knihy a pak se podíváte na Čertoviny.
ČESKÉ ZNĚNÍ
101 min.
vstupné: 60 Kč

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

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 1. 2.

14:00

Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA +
PROMÍTÁNÍ FILMU FERDINAND
pátek 2. 2.

09:00

Přijďte strávit příjemné dopoledne do Milevského
kina. Nejdříve si vyrobíte sněhuláka a pak se
podíváte na animovaný rodinný film Ferdinand.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

21. CHARITNÍ PLES
sobota 3. 2.

20:00

Bohatá soutěž o ceny. Předtančení: Farida. Předprodej vstupenek: Klenoty, Riegrova ul., pí Mrzenová
velký sál
vstupné: 100 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER –
ZMĚŇ SVÁ SLOVA, ZMĚNÍŠ SVŮJ SVĚT
úterý 6. 2.
18:00
Náš vnější i vnitřní svět bývá často přeplněn slovy
do té míry, že často již nevnímáme jejich tvořivou
sílu či energii, která má moc ubližovat a bořit.
Přednáší Marcela Krčálová, která na vaše přání
přiveze i nabídku českých čokolád Jordis´, které
bude si možné po skončení přednášky zakoupit.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

TOULKY ZA POZNÁNÍM – BANÁT
středa 7. 2.

18:00

Cestopisný pořad Petra Nazarova přenese diváky
nejen do historie, ale hlavně současnosti našich
krajanů, Čechů žijících v Banátu již dvě století.
Uvidíte a prohlédnete si české vesnice v Rumunsku a také navštívíte české komunity v Srbsku.
Pojďte se podívat mezi naše krajany, kteří však
dosud žijí trochu jinak, než my v našich místních
podmínkách.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

KURZ – SRDCE Z KANAFASU
čtvrtek 8. 2.

18:00

Přijďte si vyrobit srdce tak trochu ve stylu vintage,
za pomoci stroje Big Shot. V ceně jsou dvě srdíčka,
1x zápich a 1x na zavěšení. Lektorka: Laďka Bečková

ÚNOR 2018
malý sál
vstupné: 150 Kč

BAKUSŮV PRŮVOD
pátek 9. 2.

19:00

Milevské maškary a maškarní sdružení zvou na
tradiční Bakusův průvod, při kterém Milevské
maškary převezmou po dobu masopustního veselí nadvládu nad městem. Součástí pátečního programu bude olympijská štafeta od DK Milevsko
po celé trase sobotního průvodu, zapálení olympijského ohně a ohňové divadlo v podání Divadla
Kvelb - ohňové loutkové představení, první svého
druhu na světě, s hořícími loutkami - Javajkami
velikosti čtyř metrů.
nám. E. Beneše
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ MAŠKARY 2018
sobota 10. 2.
Fandíme své patronce Karolíně Erbanové
NÁM. E. BENEŠE – TRHY, VEPŘOVÉ HODY
(od 9:00 hod.), PROGRAM NA PODIU, LED
OBRAZOVKA

PRŮVOD MILEVSKEM

14:00

Trasa průvodu: DK Milevsko – Nádražní ul. – Tyršovo nám. – Havlíčkova ul. – Růžová ul. – nám.
E. Beneše – Riegrova ul. – Husovo nám. – Riegrova ul. – nám. E. Beneše
od domu kultury
vstupné: 50 Kč

DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ REJ
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA

se podíváte na novou českou pohádku Zdeňka
Trošky Čertoviny.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

S KOUZLY KOLEM SVĚTA
neděle 18. 2.

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082

KČT – PO STOPÁCH KRYŠTOFA KOLUMBA,
JEHO OBJEVNÉ CESTY DO AMERIKY
úterý 20. 2.
18:00
Turistická beseda.
loutkový sál

SEMINÁŘ NAUČ SE ODHALIT
PRAVOU TVÁŘ ČLOVĚKA PODLE RUKOPISU
středa 21. 2.
17:00-20:00
učebna 2
vstupné: 450 Kč

19:00

SENIOR PLES
sobota 24. 2.

FOTOGRAF NA CESTÁCH – SPLNĚNÝ SEN
pondělí 12. 2.
18:00
Diashow cestovatele Jiřího Kolbaby představí
snímky z celé planety, ukáže množství lidských
tváří, zvířat a situací ze všech kontinentů.
Milevské kino
vstupné: 200 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 13. 2.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcz.cz.
učebna 2

KČT – OSTROV JIŽNÍHO ZÉLANDU
úterý 13. 2.
18:00
Turistická beseda. Vypráví a promítá Bc. Jaroslava
Švehlová Marešová.
loutkový sál

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
středa 14. 2.
17:00
velký sál

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 14. 2.
18:00-20:00
loutkový sál

20:00

15:00

Kouzelnické vystoupení populárního a nejúspěšnějšího českého kouzelníka Pavla Kožíška. Přijďte s ním zažít velkou kouzelnickou cestu kolem
světa. Pavel Kožíšek bude s dětmi čarovat přímo
na jevišti a malí kouzelníci se také některá kouzla
naučí. Společně s námi poletí jako letuška modelka Hana Mašlíková nebo Martina Dvořáková.
velký sál
vstupné: 160 Kč

PLES SOŠ A SOU MILEVSKO
pátek 23. 2.

velký sál DK
vstupné: v masce zdarma, ostatní 100 Kč
Hraje: Fantom
Podrobnější informace na plakátech, www.milevskem.cz, www.milevskemaskary.cz.

PLES MĚSTA MILEVSKA
pátek 16. 2.

Hraje: Swing Band Tábor, jako host vystoupí:
Jakub Smolík
prostory DK
vstupné: 250 Kč
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino

15:30

velký sál DK
vstupné: v masce zdarma, ostatní 50 Kč
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prostory DK

GALERIE M
www.milevskem.cz

VÝSTAVA –
VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
do středy 21. 2.
29. ročník společné výstavy výtvarníků z Milevska a jeho blízkého regionu.
Ke zhlédnutí jsou obrazy a keramika, dřevěné
sochy, kreslený humor, oděvní tvorba a také
asambláž, enkaustika a kovový artefakt.
vstupné: 10 Kč

KVANTOVÉ LADĚNÍ SRDCE II.
pátek 9. 2.

17:00

Přednáška Jany Schorníkové na téma kvantové
ladění, záměrové techniky, duchovní příčiny
nemocí, psychosomatika, odstranění negativních
programů, odstranění blokád, čištění čaker, energetického systému, čištění prostoru od negativní
energie a entit, nastavení na pozitivitu, lásku
a pravdu.
vstupné: 50 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY - PŮLJABLKOŇ
pátek 16. 2.
19:30
19:00-24:00

Dům kultury Milevsko, Senior klub ZVVZ Milevsko a Sociální služby Města Milevska pořádají
Senior ples, na kterém letos k tanci a poslechu
vystoupí tradiční jihočeská dechová kapela
Nektarka.
velký sál
vstupné: 160 Kč, členové SK ZVVZ 80 Kč
Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – HABAĎŮRA,
ANEB NÁJEMNÍCI PANA SWANA
neděle 25. 2.
19:00
Hraje: Fikar, divadelní a osvětový spolek Nadějkov
Erik Swan přijde o zaměstnání, tají to před svou
manželkou a rozhodne se pro malý podvod. Úřad
soc. péče zasílá podporu v nezaměstnanosti jeho
bývalému nájemníkovi Thompsonovi, který se
ale odstěhoval do Kanady. Erik podporu přijímá
jeho jménem…
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč

VÝROČNÍ SCHŮZE SK ZVVZ MILEVSKO
úterý 27. 2.
14:30
Předprodej zájezdů od 7:30 hodin. Od 14:00
hodin schůze, po které následuje do 19:00 hodin
taneční zábava.
velký sál

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA +
PROMÍTÁNÍ POHÁDKY ČERTOVINY
středa 28. 2.
09:00
Přijďte strávit příjemné dopoledne do Milevského
kina. Nejdříve si vyrobíte záložku do knihy a pak

Půljablkoň: písničky v komorním podání obrovitého lídra Jablkoně Michala Němce a jeho éterické
kolegyně Marie Puttnerové.
vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč

SPOS MILEVSKO
J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách
www.spos-milevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:
03. 2.
04. 2.
10. 2.
11. 2.
18. 2.
24. 2.
25. 2.

09:00
09:00
09:00
09:00
08:00
08:00
08:00

FC st. žáci - turnaj
FC ml. žáci - turnaj
FC st. přípravky - turnaj
FC ml. přípravky - turnaj
Florbal st. žáci
FC ZVVZ
Florbal junior

LETNÍ STADION - VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
03. 2.
18. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
25. 2.
25. 2

11:30
14:00
16:30
16:00
10:00
12:00
14:00

FC muži A - Čížová
FC muži A - Táborsko U 19
FC ml. dorost - Sedlčany
FC st. dorost - Kovářov
FC st. žáci - Petrovice
FC muži A – přátelské utkání
FC junior - Sedlčany

SAUNA:
Středa: muži
Čtvrtek: ženy
Pátek: muži

16:00-21:00
15:00-21:00
15:00-21:00
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SENIOR KLUB ZVVZ

MILEVSKÝ KLÁŠTER

PRÁVNÍK V PORADNĚ
pátek 9. 2.

www.zvvz.cz/seniorklub

K LÁŠTERNÍ 556 | TEL.: 382 521 458

Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan
Röhrich, nutno objednat předem.

www.milevskoklaster.cz

BIO SENIOR – ŠPINDL
čtvrtek 1. 2.

15:00

ČR – Komedie – Jak to dopadne, když se tři sestry
vydají do Špindlu za romantickým dobrodružstvím s vidinou nalezení toho pravého? Ať to se
slečnami dopadne jakkoliv, diváka zasype lavina
komických situací a trapasů.
Milevské kino

TANEČNÍ PRO SENIORY
středy 7., 14. a 21. 2.

18:00

Taneční pro členy senior klubu, vedou manželé
Bolkovi.
DK Milevsko

BIO SENIOR – ČERTOVINY
čtvrtek 15. 2.

ČR – Po čertech hezká pohádka. Hlavními hrdiny
jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří
jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby
do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši.
Milevské kino

ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN
V ZAHRADNICTVÍ TRÁVNÍČEK
úterý 20. 2.
09:00 a 12:30
Přednáška Ing. Trávníčka o řezu ovocných stromů. Počet členů SK na přednášce je omezen
z kapacitních důvodů. Přihlášení e-mailem:
vavra1.zdenek@seznam.cz, nebo večer na tel.:
737 779 537.
Zahradnictví Trávníček

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
úterý 27. 2.

KLUB MAMINEK - DĚTSKÝ KARNEVAL
pondělí 26. 2.
16:00

O TURÍNSKÉM PLÁTNĚ
pátek 16. 2.

18:00

Přednáška emeritního biskupa plzeňského Františka Radkovského.
Latinská škola

POSTNÍ PŘEDNÁŠKA
BISKUPA FRANTIŠKA RADKOVSKÉHO
sobota 17. 2.
09:30
Po skončení v 10:30 hodin mše svatá.
bazilika

DDM MILEVSKO

14:30

Výroční členská schůze Senior klubu ZVVZ s předprodejem výletů a po schůzi s taneční zábavou
– hraje Zelená šestka V. Bendy. Předprodej výletů
od 7:30 hodin.
DK Milevsko

U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162
09:00-12:00

09:00-12:00

Hry a soutěže v tělocvičně a Tornádu, soutěžíme
o medaile a drobné ceny.

KOUPÁNÍ V BAZÉNU - DPS MILEVSKO
úterý 27. 2.
10:00-11:00
Sraz v DDM v 9:00 hodin, s sebou plavky, ručník,
50 Kč na vstupné, svačinu, pití. Pro děti od 5 let.

TVOŘIVÁ DÍLNA JARNÍ PAPÍROVÁ DEKORACE
středa 28. 2.
09:00-12:00
LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ
čtvrtek 1. 3.
09:00-12:00
Startovné zdarma, hrajeme o medaile a drobné ceny.

18:00

Turistická beseda – vypráví a promítá Bc. Jaroslava Švehlová Marešová.
DK – loutkový sál

PO STOPÁCH KRYŠTOFA KOLUMBA,
JEHO OBJEVNÉ CESTY DO AMERIKY
úterý 20. 2.
18:00
Turistická beseda – vypráví a promítá Mgr. Michal
Hrazdil.
DK – loutkový sál

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

TEL.:

KONCERT PRO SENIORY
středa 21. 2.

14:30–16:00

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

ZÁPIS - BALETNÍ ŠKOLIČKA PÍSEK
čtvrtek 1. 2.
16:30–17:30
Baletní studio s výrazovým tancem M. Kotrbové,
zápis na II. pololetí.

KLUB MAMINEK WORKSHOP ZDRAVÉ MLSÁNÍ
pondělí 5. 2.

16:00

cena: 700 Kč/pololetí

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 7. 2.

08:00–16:00

Bezplatné individuální konzultace - PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat předem.

14:00

Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 22. 2.

REPREZENTAČNÍ PLES
sobota 17. 2.

www.centrummilisek.cz

LOGOPEDIE
každý čtvrtek

383 809 253

www.zus-milevsko.cz

OBEC BRANICE

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409

20:00

Bohatá soutěž o ceny, předtančení: Farida, předprodej vstupenek: Klenoty, Riegrova ul., pí Mrzenová.
DK Milevsko
vstupné: 100 Kč

Startovné zdarma, hrajeme o medaile a drobné ceny.

www.kctmilevsko.pisecko.info

OSTROV JIŽNÍHO ZÉLANDU
úterý 13. 2.

21. CHARITNÍ PLES
sobota 3. 2.

sál ZUŠ

CENTRUM MILÍSEK

Trasa do 9 km. Start: terasa restaurace v Klubu
(DK) 7:45–9:30 hodin, cíl v místě startu
10:00–12:30 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

www.fchm.cz

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
pátek 2. 3.
09:00-12:00

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

MILEVSKÉ MAŠKARY + IVV – 7. ROČNÍK
sobota 10. 2.

7denní bezplatný program pro ženy obsahující
2 kurzy - Bilanční diagnostika (osobní portfolio)
a Kurz slaďování rodiny a práce.

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

Výroba drobných šperků z korálků pro děti od 7 let.

KDO JE NEJRYCHLEJŠÍ
pondělí 26. 2.

MOTIVAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ŽENY - INFORMAČNÍ SCHŮZKA
úterý 27. 2.
10:00

Orlík Vystrkov a Orlík Marina.

www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

KORÁLKOVÁNÍ
pátek 2. 2.

Pro nejmenší děti.

PŘIPRAVUJEME:
POBYTOVÉ DĚTSKÉ TÁBORY –
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK

NA TRŽIŠTI 560 | TEL.: 777 339 923
15:00

08:00-16:00

17:00

20:00

K tanci a poslechu hraje skupina TOP TON, bohatá
tombola, předprodej vstupenek na tel.:
606 690 326. Pořádá: Obec Branice a Sbor dobrovolných hasičů Branice
KD Branice
vstupné: 100 Kč

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

VÝSTAVA MASARYKŮV ODKAZ
čtvrtek 1. - 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
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JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
pondělí 26. 2. - pátek 2. 3. 09:00-11:00
Každodenní program pro malé čtenáře i nečtenáře, vstup zdarma!
dětské oddělení
Pondělí: Na chvíli básníkem (kreativní psaní)
Úterý: Vytvoř si svoji záložku do knížky (seznámení s origami technikou)
Středa: Jogohrátky v knihovně
Čtvrtek: Tvoření s barvami a papírem
Pátek: Čtení nás baví

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
středa 7. 2.

13:00

CUKR ZABIJÁK
pondělí 12. 2.

13:00

PREVENTIVNÍ TÉMA - ANTIKONCEPCE
pátek 23. 2.
14:00
KARNEVAL
středa 28. 2.

13:00

SaS ROZÁRKA

PÉČE O DOMÁCNOST - S DĚTMI I BEZ NICH
úterý 6. 2.
10:00
VYRÁBÍME S NEJMENŠÍMI
úterý 13. 2.

10:00

TĚŠÍME SE NA JARO - JARNÍ RECEPTY
úterý 20. 2.
10:00
JAK LÉPE ZVLÁDNOUT ŠKOLKU A ŠKOLU
úterý 27. 2.
10:00
Alternativy školství.

KAMENÁČ music art pub
www.kamenac.net

BLUES AMPLIFIED
pátek 23. 2.

20:00-22:00

Koncert kapely Blues Amplified, která byla založena na jaře roku 2017 Jindřichem Musilem
a Janem Holečkem. Kapela se hlásí k inspiraci
zejména americkou hudbou. Ideálního partnera
našli v bubeníkovi Danovi Hubáčkovi, který se
svým citlivým hraním, funkovým groovem s komplikovanými breaky stal středobodem kapely.
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Velký šachový úspěch Michala Jaroše
Michal se jako první hráč z našeho kroužku
(Šachy DDM Milevsko) odvážil vyrazit na turnaj
a vyzkoušet své šachové dovednosti. Pro start
své úspěšné šachové kariéry si vybral velký
vánoční turnaj jménem Táborská věž (27. 12.
2017), který se v Táboře koná již 60 let.
Michalova skupina měla 25 hráčů. Tato skupina
byla pro hráče narozené v roce 2008 a mladší.
A i zde bylo několik hráčů s Elem, což svědčí
o tom, že hrají šachy na sportovní úrovni
a dobře se jim daří.
Dle Ela byl na začátku turnaje nejsilnějším
hráčem Filip Andrle z oddílu TJ Kobylisy, ale
na konci turnaje byl čtvrtý.
Michal měl startovní číslo 16, protože ho počítač „odhadl“ na šestnáctého nejlepšího hráče
kategorie. Ale po devíti bojovných partiích
skončil na krásném 11. místě.
Michal v turnaji uhrál 5 bodů, což je výborný
výsledek, protože jeho soupeři hrát šachy
opravdu umí. Kromě soubojů se soupeři, musel
Michal zvládnout i boj s časem. Tento turnaj
se hrál se šachovými hodinami. Na našich trénincích jsme s nimi ještě netrénovali, ale
Michal vše zvládnul dobře.
Hned v prvním kole se utkal s táborským hráčem
Vojtěchem Volfem, který je elistou. Tuto partii
sice nevyhrál, ale odnesl si cenné zkušenosti.
Ve druhém kole počítač nalosoval jihlavského
hráče Aleše Havelku, který stejně jako Michal
měl „nasazovací Elo pro začínající šachisty“
1000. A Michal s bílými figurami vyhrál. Ve třetím kole se utkal s táborskou hráčkou Lucií Žilavou, která měla taktéž nasazovací Elo 1000.
Lucka ukázala, že dívky od šachů jsou velké
bojovnice. Michal prohrál. Ve čtvrtém kole měl
opět bílé figury a počítač mu nalosoval bechyňského hráče Robina Urbánka. Michal to s bílými
figurami umí, a proto vyhrál. V pátém kole ho
pak porazil jihlavský hráč Adam Tichánek s Elem
1000. V šestém kole se opět utkal s dívkou.
S bechyňskou hráčkou Terezou Barborovou

a zde vyhrál s černými figurami. V sedmém kole
se utkal s dalším jihlavským hráčem, ale tentokrát nad Filipem Vondrou Michal vyhrál.

V osmém kole narazil na táborského hráče Maxe
Veverku, tento soupeř byl silnější. V posledním
kole si nakonec spravil chuť, když porazil dalšího táborského hráče Matěje Hálu, a vybojoval
tak 11. místo v konečné tabulce.
Michalův úspěch je opravdu velký, protože
v celé své skupině patřil mezi nejmladší hráče.
Výrazně mladší byla jen Kamila Havelková
a Max Veverka, oba narozeni 2011.
Věřím, že si Michal turnaj hodně užil a že se
k němu do následujících turnajů přihlásí i další
naši talenti.
Bc. Andrea Kadlecová,
lektorka šachu DDM Milevsko

PRÁZDNINOVÉ DÍLNY
Dům kultury Milevsko zve děti na prázdninové
dílničky do Milevského kina:
Pololetní prázdniny – pátek 2. února – Vyrábíme sněhuláky a pak promítáme animovaný
ﬁlm Ferdinand.
Jarní prázdniny – středa 28. února – Vyrábíme
záložky do knihy a pak promítáme novou českou pohádku Čertoviny.
Začátky v 9 hodin, vstupné: 60 Kč
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Strom splněných přání

Casting Oběžné dráhy

Kromě získávání vánočních dárků jsme znovu
pořádali i peněžní sbírku. Pět pokladniček rozmístěných po městě jsme vyzvedli, na radnici
rozpečetili a spočítali 8 475 Kč, ve kterých bylo
i přes dva tisíce utržených prodejem dekoračních
stromečků od pí Kolínové a Čunátové. Děkujeme
i těmto anonymním dárcům. Přímo na účet jsme
tak získali 20 055,55 Kč. Po zaplacení laskomin
pro děti jsme veškerý zůstatek jménem dárců
věnovali Veselíčku aZvíkovu na zakoupení potřeb
pro sport a hry a v případě dětského domova na
kufry, v nichž si děti mohou vézt své věci při
návštěvách případných pěstounských rodin.

Studio Lavadero Jaromíra Kašpara vyhlašuje
Casting do 7. ročníku pěvecké soutěže Oběžná
dráha, který se uskuteční 1. dubna v Milevsku
v Milevském kině od 10 hodin. Do finále soutěže
postoupí patnáct nejlepších zpěváků ve věku
od 10 do 20 let, kteří budou vybráni na základě
videozáznamu. O vítězi Oběžné dráhy 2018
rozhodne 25. května v DK Milevsko porota ve
složení Marek Ztracený, Michael Foret, Kateřina
Steinerová a Alena Kašparová.
Více informací o soutěži naleznete na stránkách
www.obeznadraha.cz
Foto: Martin Pelich

Nemáme zde prostor k uveřejnění kompletního
průběhu akce. Můžeme ale poděkovat. A stejně
se to dá jen odbýt pár slovy, která nijak nevyjádří
podstatu věci. Tou je úžas, kolik dobrých lidí si

u nás pořád ještě najde v srdci kousek místa pro
jiné avkapse inějakou korunu nebo ivýznamnou
a překvapující částku. Je možné se o tom a celém
vyúčtování akce přesvědčit na www.kb/ Transparentní účty - CML/ Detail účtu 1075897850247/0100. Děkujeme Vám všem zde
uvedeným, těm kteří chtěli zůstat v anonymitě
i těm, kteří nám „jen“ pomáhali: vedení a pracovníci milevské radnice, hejtmanka Mgr.Stráská
astarosta ing.Radosta, ing.Burda, ing.Kázecký,
Michal Sup, Dagmar Němcová, Karel Procházka,
František Jedlička, Milena Ondrušková, Lenka
Čiháková, Soňa Budínová, Eva Neužilová, Ludmila Barešová, pracovnice lékárny Dr. Max
a pobočky Komerční banky, Hanusovi, Přibylovi,
Michal+Iva+Ema Kortanovi, Duškovi, Jelínkovi,
Koubkovi, Kolínovi, pí Ilona, paní Točíková, Racková, Bočanová, Bočanová+Šimánek, Kloboučníková, Pechová, M. L. A. L. Kašparovi, Trojáčková, Novotná, Jarka+Kubík, Martin+Katka,
Vašek+Fanda a pánové Fuka, Josef Pavlík a Anonym. Na mnoho potenciálních pomocníků se
dárky nedostaly, protože byly prostřednictvím
našich www.cmlmilevsko.cz rozebrány ještě před
slavnostním vyhlášením na náměstí. A také proto, že Jarka, Luboš, Jonáš a Matěj si zamluvili
deset dárků a nakonec jich nakoupili 18! Díky!
Za podporu adůvěru děkujeme našemu patronovi
Janu Kollerovi. Pokud jsem na někoho zapomněl,
nemějte mi to za zlé, přihlaste se, prosím, a já
to shlubokou úklonou avysokou omluvou napravím. Zase jste pomohli udělat tenhle svět otrochu
lepší.
Josef Kortan, CML Milevsko

Pánská kabaretní
show v Milevsku

Divadelní představení Habaďůra v DK
Neděle 25. února bude v domě kultury patřit
divadelnímu představení s názvem Habaďůra,
aneb nájemníci pana Swana v podání divadelního a osvětového spolku Fikar Nadějkov.
Erik Swan přijde o zaměstnání, tají to před
svou manželkou a rozhodne se pro malý podvod. Úřad soc. péče zasílá podporu v nezaměstnanosti jeho bývalému nájemníkovi Thompsonovi, který se ale odstěhoval do Kanady.
Erik podporu přijímá jeho jménem. Je to však
malý obnos, tak se rozhodne podvádět úřad
soc. péče ve větším stylu a vymýšlí si různé
druhy nemocí a problémů svých nájemníků.
Ještě k tomu se svým strýčkem Georgem, který
je zaměstnán v nemocnici jako poslíček, falšují
recepty na různé zdravotní pomůcky pro ženy
a tyto pak prodávají. Linda objeví Erikovo skla-

diště dámských zdravotních doplňků a začne
se domnívat, že její muž je transvestita a pozve
si na konzultace poradkyni manželských vztahů Dr. Chapmanovou.
Erik se rozhodne, že podvody na úřad soc. péče
pomalu začne ukončovat, a oznámí, že Norman
Bassett zemřel a že již nemají na jeho jméno
žádné peníze posílat. V tom okamžiku přijde
k Erikovi na kontrolu pan Jenkins, inspektor
úřadu soc. péče a potká se tam i s Normanem
Bassettem. Jak to dopadne? Na tuto otázku
dostanete odpověď, když se přijdete na
„Habaďůru“ podívat.
Představení začne v 19 hodin ve velkém sále
domu kultury, vstupné je 50 korun, členové
Senior klubu ZVVZ zaplatí po předložení průkazky 25 Kč.

V pátek 23. března se milevský dům kultury zahalí
do atmosféry kabaretní show. Čeká vás večer ve
vybrané společnosti plný elektrizujících momentů.
Můžete se těšit na vzrušující profesionální taneční
aakrobatické vystoupení v podání gentlemanů aoriginální show plnou napětí i humoru. Vystoupení
lehce nabité erotikou, které však nezachází za hranice vulgarity.
Vstupenky zakoupíte již nyní na www.milevskem.cz
a v předprodejních místech: DK Milevsko, Infocentrum Milevsko aMilevské kino. Vstupné je 350 korun.
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Výsledky Tříkrálové sbírky
Obec (její části)

Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou
sbírku rozpečetěním 45 pokladniček na MěÚ
Milevsko v úterý 16. ledna 2018 (10 pokladniček
nebylo použitých). Celková částka 117 056 Kč
(což je o 16 536 Kč více než v loňském roce) byla
odeslána na účet Charity Česká republika. Máme
velikou radost, že jsme opět překonali stotisícovou hranici v historii TS na Milevsku.
Při realizaci sbírky nám pomáhalo cca 25 dospělých a 50 dětí. Koledovalo se v Milevsku i v okolních obcích (např. Sepekov, Božetice, Přeštěnice, Týnice, Držkrajov, Hodkov, Pechova Lhota,
Kovářov, Předbořice, Slabčice, Písecká
Smoleč, Nadějkov, Osek, nově i ve Hrejkovicích,
Zbislavi, Zhoři a v Březí). Dobrovolníci, zaměstnanci, dospělí i děti, děti z našeho NZDM, naši
duchovní - všichni pomáhali - každý podle svých
možností, někteří koledovali jednou, někteří
mnoho dnů. V Milevsku jsou části, kam se naši

koledníci nedostali, zůstávají nepokryté i některé vesnice v okolí nebo se obešla jen jejich část.
Děkujeme všem koledníkům a všem těm, kteří
přispěli do této sbírky, která pomáhá potřebným nejen u nás, ale i v zahraničí. Větší část
(65 %) se vrací do regionu, kde se peníze vybraly. Zde budou podpořeny projekty sociální prevence, část půjde na přímou potravinovou nebo
hygienickou pomoc, poradenství a sociální
začleňování, práci s rodinami, odborné přednášky apod. Děkujeme všem, kteří nový rok začali dobrým skutkem, vždyť každá koruna pomáhá.
V tabulce můžete vidět, kolik se v obcích vykoledovalo. Zvláště v Milevsku jsou velké rezervy,
kam koledníci nedorazili. Proto vyzýváme všechny, kteří by chtěli v příštím roce pomoci, přihlaste se u nás (tel.: 734 435 162), pomůžete
dobré věci.
Alena Růžičková

Kč

Milevsko

30 702,00

Božetice

6 446,00

Přeštěnice (Týnice, Držkrajov)

4 635,00

Předbořice

3 404,00

Písecká Smoleč

4 416,00

Pechova Lhota

4 642,00

Klisinec

2 500,00

Přeborov

4 323,00

Zhoř (Zbislav, Březí)

5 664,00

Sepekov

11 279,00

Hrejkovice

3 647,00

Nadějkov

15 491,00

Chyšky

3 226,00

Květov

2 396,00

Slabčice

3 907,00

Osek

2 422,00

Kovářov
Celkem

7 956,00
117 056,00

Milevské krasobruslení slaví úspěchy

Krasobruslařský klub Milevsko z. s. opět slaví
úspěchy. Dne 13. ledna se kraso klub zúčastnil
závodu v Litvínově. Přestože to není blízko,
rodiče s vybranými dětmi vyrazili změřit své
síly s jinými závodníky. Naše děvčata rozhodně
nezaostávala za ostatními a z celkového počtu
21 závodnic se umístila následovně: Kristýna
Mikšovská na 9. místě, Klára Bromová na
11. místě, Eliška Kortanová na 12. místě, Klára
Marie Hrtoňová na 14. místě, Tereza Plochová
na 15. místě a Kateřina Čunátová, která již
závodí v kategorii Cvrček 2, skončila na krásném 10. místě. Krasobruslařky z Milevska jsou

tímto sportem tak nadšené, že i brzké vstávání
a vyrážení na závody v 5 hodin ráno je neodradí. Bez obětavosti rodičů by to samozřejmě
nešlo. Nejen časová vytíženost, ale i finanční
stránka je pro některé rodiče velmi náročná.
KK Milevsko začínalo jako zájmový kroužek.
Nyní ale nabírá nového směru. Specializovaného nejen na zábavu a radost ze sportování,
ale také na závodní výkony na přání samotných
členů. Naše práce se krásně ukázala na dalších
závodech v Soběslavi, kterých se krasobruslařky zúčastnily v neděli 21. ledna. Byl to
obrovský úspěch. Naše závodnice téměř ovlád-

ly celou kategorii přípravky. Suverénně získaly
první tři místa. Amélie Hlavín 1. místo, Kristýna Mikšovská 2. místo a Eliška Kortanová
3. místo. Pak s úspěchem pokračovaly 8. Tereza
Plochová, 9. Klára Marie Hrtoňová, 10. Kristýna Panošková, která zde jela své první závody, 12. Klára Bromová ze 16ti závodnic a také
Adéla Kotrbová si vyzkoušela svůj první krasobruslařský závod. V mladší přípravce si
odvezla 12.místo. Radost všech znásobila
Kateřina Čunátová, která startovala v pozdější
kategorii Cvrček 2, kde získala nádherné
3.místo z celkového počtu 20ti závodnic. Svou
bezchybnou jízdou porazila závodnice, které
oproti nám trénují každodenně. Nato jak naše
členky trénují málo – 3 x týdně, mají v sobě
obrovský potenciál. Rády by se krasobruslení
věnovaly více a uvítaly by i více hodin tréninku.
Bohužel bez finanční podpory města a sponzorů přidání tréninků nebude možné. Věříme,
že se nám letos podaří získat větší podporu,
abychom mohli ještě více reprezentovat město
Milevsko.
Barbara Dufková
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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 do čtvrtka 8. února na
telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku
na diashow cestovatele Jiřího Kolbaby
s názvem Fotograf na cestách – splněný sen,
která se uskuteční v Milevském kině v pondělí
12. února od 18 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: socha
v Komenského ulici naproti novinovému stánku
Výherci: Pavel Kubát, Jan Neužil a Stanislava
Košťálová, všichni z Milevska

Pro tuto lokalitu
hledám spolupracovníka
nebo tipaře,
který si chce dlouhodobě
vydělávat zajímavé ﬁnance,
volejte 728 637 119.
Koupím byt
v osobním vlastnictví,
může být i před rekonstrukcí,
prosím nabídněte...
volejte 728 637 119.

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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MILEVSKÉ MAŠKARY 2018
Letošní 156. masopustní průvod
v Milevsku má
moto Fandíme
své
patronce
Karolíně Erbanové. Tato česká
re p re z e n t a č n í
rychlobruslařka
je čerstvou patronkou Milevských maškar i Muzea milevských maškar.
Na olympiádě v Pchjongčangu Karolína
samozřejmě nebude chybět. A protože se
zahájení olympijských her téměř shoduje
s vrcholem milevského masopustu, pojetí
letošního průvodu se přímo nabízelo.
Tento masopust je pro Milevsko mimořádný
i z dalšího důvodu. Jednadvacátého prosince
loňského roku rozhodlo ministerstvo kultury
o zápisu Milevských maškar do Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. V naší zemi jde v této
oblasti ze strany státu o nejvyšší možné ocenění, které je srovnatelné se statutem
národní kulturní památky u nemovitých statků. Milevské maškary se tak zařadily mezi
dvaadvacet takto oceněných kulturních
statků naší republiky.
Oslavy masopustu v roce 2018 budou opět
třídenní. Již ve čtvrtek 8. února proběhne
tradiční zvaní milevských maškar. Masky při
něm procházejí městem a zvou obyvatele
k účasti na sobotním průvodu.
Na pátek 9. února od 19 hodin je připraven
Bakusův průvod. Milevské maškarní sdružení
při něm přebírá od představitelů města symbolickou vládu nad městem po dobu konání

PROGRAM:
PÁTEK 9. 2. 2018 od 19:00 hodin
nám. E. Beneše

oslav masopustu. V programu se letos objeví
olympijská štafeta od Domu kultury Milevsko
po celé trase sobotního průvodu, zapálení
olympijského ohně na náměstí E. Beneše
a ohňové divadlo v podání Divadla Kvelb ohňové loutkové představení, první svého
druhu na světě, s hořícími loutkami - Javajkami velikosti čtyř metrů.
Sobotní program 10. února zahájí tradiční
jarmark a vepřové hody na náměstí E. Beneše, kde již od dopoledních hodin bude
v plném proudu také bohatý kulturní program. Diváci uvidí a uslyší milevskou dechovou kapelu Kovačka a bubenickou show
v podání souboru Jumping Drums. Zahrají
táborští Pouličníci, Toulavá kapela a orchestr
Hrajeto. Samotný průvod pak vyjde ve 14
hodin od domu kultury po tradiční trase až
na náměstí E. Beneše. Celý průvod budou
snímat kamery, které jej budou přenášet na
velkoplošnou obrazovku na náměstí. Po
skončení programu se akce přesune do Domu
kultury v Milevsku, kde je na odpoledne připraven Masopustní rej pro všechny generace. Večer pak bude následovat Masopustní
zábava s kapelou Fantom.

– převzetí nadvlády maškarního sdružení
nad městem
– olympijská štafeta od DK po celé trase
průvodu, zapálení olympijského ohně
– VZPLANUTÍ – ohňové loutkové představení, první svého druhu na světě, s hořícími loutkami - Javajkami velikosti čtyř
metrů
– oslava získání nadvlády nad městem
VSTUPNÉ: ZDARMA

SOBOTA 10. 2. 2018
nám. E. Beneše
09:00 – zahájení jarmarku na náměstí
E. Beneše
09:45 – zahájení program na pódiu
10:00 – kapela KOVAČKA
11:00 – bubenická show Jumping Drums
12:00 – kapela POULIČNÍCI
13:00 – kapela HRAJETO
14:00 – TOULAVÁ KAPELA
15:00 – příchod průvodu, usmrcení
Bakuse
Po skončení průvodu TOULAVÁ KAPELA
VSTUPNÉ: 50 Kč

Co dělat, když chci přijít do průvodu?
Stačí, když přijdete v masce v sobotu 10. února
k registraci do DK Milevsko. Tím napomůžete
pořadatelům se zmapováním počtu maškar
v průvodu a dostanete poukázku na občerstvení
po průvodu v DK Milevsko a volný vstup na Masopustní zábavu s kapelou Fantom.

PŮJČOVNA MAŠKARNÍHO SDRUŽENÍ
Půjčovna maškarního sdružení zahájila opět
předmasopustní provoz. Kostýmy a masky si
můžete vypůjčit ve středu od 16:00 do 17:00
hodin a v sobotu vždy od 10:00 do 11:00 hodin.

PARKOVIŠTĚ
Centrální parkoviště bude u ZVVZ Milevsko,
odtud budou vypraveny svozy do centra Milevska
(k poliklinice – 5 minut chůze na nám. E. Beneše), odjezd po skončení průvodu tamtéž.

Dům kultury Milevsko
12:30 – sraz masek
13:30 – řazení průvodu
14:00 – start průvodu
15:30 – Masopustní rej pro všechny generace – vstupné: v masce zdarma,
ostatní 50 Kč
19:00 – Masopustní zábava s kapelou
FANTOM – vstupné: v masce zdarma, ostatní 100 Kč
Uvedené časy jsou pouze orientační.
Změna programu vyhrazena.

Muzeum milevských maškar i infocentrum je možno navštívit v pátek 9. a v sobotu 10. 2.
od 9 do 19 hodin. www.muzeummaskar.cz

Více informací na www.milevskemaskary.cz.
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