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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vás, počtvrté a naposledy
v tomto volebním období, pozdravil a popřál
Vám hodně zdraví a úspěchů v novém roce. Jsou
za námi jeho první dva měsíce a zatím se zdá,
že jsme jej zahájili dobře. Důležitým startem do
roku 2018 byl hojně navštívený a kladně hodnocený ohňostroj. Přesun ze silvestrovské noci
na novoroční odpoledne se určitě vyplatil.
Milevské maškary jsou naší letitou chloubou
a všichni, kteří se podílejí na jejich konání,
zaslouží obdiv a poděkování. Organizátoři,
aktivní účastníci průvodu i diváci vytvořili
v sobotu 10. února jedinečnou atmosféru, jakou
můžeme mít při masopustu jen my v Milevsku.
Poděkovat je nutné také všem, kteří se starali
o bezpečný průběh průvodu – městským a státním policistům i milevským hasičům. Letos byly
maškary inspirovány zimní olympiádou a jejich
patronkou se stala rychlobruslařka Karolína
Erbanová, jejíž maminka pochází z Milevska.
Lepší, byť pomyslnou a dodatečnou, tečku za
letošními maškarami jsme si nemohli přát, vždyť

Karolína získala bronzovou olympijskou medaili!
Jsem přesvědčen, že nepatrnou špetku pověstného štěstíčka jsme jí dodali i my a hlavně
nezdolný Karel Procházka, který to štěstí přináší
jak našim maškarám, tak i Milevsku.
V polovině února se již potřetí konal Ples města
Milevska. Vesměs pozitivní reference od přímých
účastníků mne ujišťují o správnosti jeho existence. Pevně věřím, že tradice městského plesu
bude pokračovat i v dalších letech. Přispívá ke
kulturní úrovni našeho města.
Vážení čtenáři, díky dobré práci zaměstnankyň
ﬁnančního oddělení úřadu již máme k dispozici
výsledky hospodaření města v minulém roce.
Jsem rád, že Vás mohu informovat o tom, že
i rok 2017 byl pro město Milevsko ekonomicky
úspěšný. Příjmy města za rok 2017 dosáhly výše
189,1 mil. Kč, výdaje 182,4 mil. Kč. Celkový kladný přebytek tedy činí 6,7 mil. Kč. Zůstatek peněz
na účtech města se postupně zvyšuje, k 31. 12.
2017 to bylo 42,11 mil. Kč, což je o 22 mil. více
než v roce 2014. Zdárně tím plníme slib, který

V pátek 16. února se v milevském domě kultury konal již třetí Ples města Milevska. K tanci a poslechu hrála
táborská kapela Swing Band, hostem večera byl zpěvák Jakub Smolík, nechybělo ani slosování o ceny.
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jsme Vám dali – stabilizovat ﬁnanční situaci
města a rozumně hospodařit.
Pokud jde o investice, plánovali jsme je poměrně
opatrně s tím, že v průběhu roku je můžeme
vhodně navýšit. Stalo se a konečná výše investic
vč. oprav za rok 2017 představuje lichotivou
částku 42 mil. Kč. Během uplynulých 3 let jsme
tedy proinvestovali více než 150 mil. Kč.
A co nás čeká letos? Zastupitelé na únorovém
zasedání schválili přijetí úvěru v hodnotě
25 mil. Kč. Navýšíme tím zásobu našich ﬁnančních prostředků, jež nám umožní provést největší investici za poslední roky – dokončit rekonstrukci Švermovy ulice a napravit tam letitý
problém s kanalizací. Doufám, že to bude
poslední velký „kostlivec“ minulých let, který
čeká na vyřešení. Kromě toho vydáme na investice a opravy dalších cca 40 mil. Kč. Ale o tom
raději příště…
Dámy a pánové, pozitivní výsledky hospodaření
potvrzují, že jdeme správnou cestou. Ujišťuji
Vás, že budeme naplno pokračovat v práci pro
Milevsko a úspěšně dokončíme i poslední rok
našeho čtyřletého mandátu. Děkuji Vám za
mimořádnou přízeň, kterou nám projevujete.
Velice si jí vážíme. Přeji Vám šťastný rok 2018.
Ivan Radosta, starosta města

ÚZEMNÍ STUDIE KOMENSKÉHO ULICE – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ – POZVÁNKA
Město Milevsko Vás srdečně zve k veřejnému projednání návrhu na řešení územní studie prostranství v okolí Komenského ulice, které se uskuteční
ve středu 7. března od 17 hodin v domě kultury. S návrhem budoucích úprav veřejných prostranství v lokalitě kolem ulice J. A. Komenského Vás
seznámí zpracovatel této studie Ing. arch. Ondřej Hysek z Architektonického studia Hysek Plzeň.
Územní studie je součástí projektu podpořeného dotací z Evropské Unie Integrovaného regionálního
operačního programu s názvem „Územní studie veřejných prostranství Milevsko“, registrační číslo
projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004714.
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Informace z jednání Rady města Milevska
RADA MĚSTA 7. 2. 2018:
• Dotační program KULTURA 2018 – rada
města na základě doporučení kulturní komise
rozhodla o rozdělení prostředků, celkem
200 tisíc korun, mezi žadatele v městském
dotačním programu KULTURA 2018. Vedle
již osvědčených a opakujících se projektů
byly podpořeny i záměry, které měly úspěšnou premiéru v roce 2017. Podpory se tak
dostalo například akci Mejdan pro faunu či
Pytlák žije.

• Ochrana osobních dat – rada rozhodla zadat
zpracování analýzy k problematice označované zkratkou GDPR. Analýza je výchozím
krokem k tomu, aby byla zajištěna předepsaná bezpečnost osobních dat v rámci města
i jeho organizací. Na základě poptávkového
řízení provede analýzu společnost KRUCEK
z Tábora.
• Plán investic a oprav – byl schválen vždy na
začátku roku připravovaný časový plán pro
investice a opravy rozpočtované v roce 2018,

doplněn je přehledem dalších připravených
akcí, které lze do rozpočtu podle finančních
možností zařadit, i akcí, u kterých probíhá
realizace a administrativní dokončování.
• Pronájem restaurace – protože se na zveřejněný záměr na pronájem kavárny arestaurace
v budově městské knihovny nepřihlásil žádný
zájemce, rozhodla rada města o opakovaném
vyhlášení za stejných podmínek.
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Poplatek ze psů pro rok 2018
Místní poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý
pobyt nebo sídlo na území města Milevska.
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku a stejným způsobem je povinen
oznámit také její zánik nebo změny údajů uvedených v ohlášení. Sazby poplatku se pohybují
od 50 Kč do 1.500 Kč a jsou uvedené v Obecně
závazné vyhlášce města Milevska č. 2/2011
o místním poplatku ze psů – úplné znění naleznete na internetových stránkách www.milevsko-mesto.cz/samosprava/predpisy-mesta.
Termín splatnosti místního poplatku ze psů je
31. března 2018. Poplatníci, jejichž poplatek
činí více než 600 Kč ročně, mohou zaplatit ve

dvou stejných splátkách nejpozději do 31. března a do 31. srpna tohoto roku.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební
kartou na pokladnách obou budov MěÚ Milevsko
(nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). Dále lze
poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska

číslo 19-0640992319/0800. Při bezhotovostní
platbě uvádějte vždy jako identifikaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl
přidělen správcem poplatku. Informace podá
P. Zděnková, tel. 382 504 132, e-mail:
pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Pavlína Zděnková, odbor ﬁnanční

Nejčastěji placené sazby:
Sazba poplatku Kdo ji platí
50 Kč
Držitel psa chovaného v rodinném domě nebo byt. domě do 2 bytů, jehož
jediným zdrojem příjmu je důchod
300 Kč
Držitel psa chovaného v rodinném domě nebo byt. domě do 2 bytů
200 Kč
Držitel psa chovaného v byt. domě se 3 a více byty, jehož jediným zdrojem
příjmu je důchod
1 000 Kč
Držitel psa chovaného v byt. domě se 3 a více byty

Vítání občánků

Ve čtvrtek 15. února přivítal Bc. Zdeněk Herout v obřadní síni milevské radnice nové občánky města. Jsou to zleva: Michael Bárta, Šimon Němec, Antonín Šťastný,
Žoﬁe Svěráková, Nikola Haškovcová, Antonín Šilhan, Nikol Vlková a Tadeáš Kosík.

V MĚSÍCI LEDNU 2018
OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM
V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

Program doplnily vystoupením děti z Mateřské školy Sluníčko Žanetka Vácová,
Adrianka Slávková a Maruška Kovandová.

80 LET

85 LET

93 LET

Blažena Bečková,
Dmýštice
Marie Kolihová
Anežka Wimmerová
František Habart
Karel Hečko

Zdeňka Spěváčková
Jiří Ira
Jarmila Palečková
Zdeněk Čáp

Antonín Mladý

92 LET
Olga Urbanová

94 LET
Milada Poláčková
Josefa Borkovcová

95 LET
Emilie Krýdová
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Druhé setkání se sportovními kluby, organizacemi a spolky

Ve čtvrtek 8. února jsme se podruhé sešli se
zástupci a členy sportovních klubů, organizací
a spolků. Pozváni byli také členové sportovní
komise města, zaměstnanci svazku obcí, kteří
se zabývají dotačními programy, projektová
manažerka města, členové zastupitelstva města
a také se setkání mohli účastnit zástupci z řad
veřejnosti.

Hlavním tématem setkání bylo představení
nového jednatele společnosti SPOS, který pohovořil o vizích a plánech, kterými se bude společnost pod jeho vedením ubírat. Jedná se
především o spolupráci mezi společností SPOS
a kluby, snižování energetických nákladů sportovišť a hotelů, revitalizace sportovišť a ubytovacích zařízení.
Druhým tématem bylo financování sportu ve
městě. Město Milevsko vydá ročně 12,4 mil. Kč
na sport, což činí 7,7 % z běžných výdajů celkového rozpočtu města. Důležitým a často diskutovaným tématem je také financování sportu
z jiných zdrojů než z rozpočtu města, využití
nabízených dotačních titulů na sport z JČ, MŠMT,
atd. Sportovci se mohou se svými návrhy
a náměty obrátit na projektové manažerky na
městském úřadě nebo Svazku obcí Milevska.
V současné době je velkým tématem vytvoření
Koncepce sportu města Milevska, na které chce

město spolupracovat se členy sportovní komise,
ale i se sportovci a s širokou veřejností.
Posledním tématem čtvrtečního setkání byl
rozvoj a propojení cyklotras v celém milevském
regionu. Živé Milevsko zatím v tomto směru
spolupracuje s panem Janem Kubešem, který
se stal milevským ambasadorem v oblasti cykloturistiky. Dále musíme poděkovat za diskuzi
na našem FB, z které jsme mohli dle příspěvků
uveřejnit dvě trasy v okolí Milevska. Plánujeme
spolupráci s obcemi, sportovními organizacemi
regionu a s podnikateli na rozšíření cyklistických tratí, vyvedení tras mimo komunikace
a propojení našeho regionu s pootavskou
a vltavotýnskou cyklistickou trasou. Dalším
plánem v tomto směru je rozšíření nabídky
o půjčovnu elektrokol, a tím zpřístupnění
cyklistické veřejnosti v regionu o další zážitky
na kole a vybudováním nabíjecích stanic pro
elektrokola v obcích Zvíkov, Kovářov, Chyšky
a samozřejmě ve městě Milevsku a přilákat do
našeho regionu další turisty.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na spolupráci.
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

Signalizační tlačítko
Sociální služby Města
Milevska
Sociální služby Města Milevska nabízí osobám, které žijí
osaměle nebo mají zdravotní
potíže, pomoc službou SOS
tlačítka SeniAngel, díky kterému je možné přivolat si pomoc, ať už od pečovatelské služby nebo své rodiny.
Tlačítko SOS je lehký voděodolný přívěšek, jehož
součástí je nejen mikrofon pro rychlou komunikaci, ale též pádový senzor na přivolání pomoci v případě, kdy si osoba nemůže pomoc přivolat
sama. Zároveň je možné i přesně určit, kde se
osoba v případě ohrožení právě nachází.

Zapůjčení přístroje z půjčovny kompenzačních
pomůcek stojí 50 Kč/měsíc. Aktivace služby je
podmíněna zakoupením dobíjecího kupónu
platného 6 měsíců za 2.160 Kč.
Bližší informace jsou dostupné na webových
stránkách organizace www.socluzbymilevsko.cz,
odkaz Pečovatelská služba a Půjčovna kompenzačních pomůcek.
Kontaktní osoba:
Bc. Bohdana Hejnová, vedoucí pečovatelské
služby
tel. 382 522 394 (773 939 293)
Bc. Markéta Jarošová, sociální pracovnice
tel. 382 382 505 249 (723 076 654)

Zkvalitnění materiálně technických podmínek Břišní tance – comeback
V loňském roce získala terénní pečovatelská
služba Farní charity Milevsko finanční podporu v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje v programu Podpora rozvoje sociálních služeb, kterou chce kraj dosáhnout
zkvalitnění materiálně technických podmínek
pečovatelských služeb na území Jihočeského
kraje.
Krajský dotační program pomohl zkvalitnit
a usnadnit práci terénní pečovatelské služby.
Nakoupili jsme 30 ks termojídlonosičů (pro
zvýšený počet uživatelů) a pořídili dva plošinové vozíky, které usnadňují manipulaci s ter-

mobednami naplněnými jídlonosiči. Dále jsme
částečně obnovili výpočetní techniku, doplnili
kancelářské potřeby, hygienické potřeby, jednorázové rukavice nebo návleky na boty. Pracovnice pečovatelské služby mají lepší podmínky k práci a uživatelé mají jídlo ve správné
kvalitě.
Děkujeme Jihočeskému kraji za nepostradatelnou a pravidelnou možnost využívat Krajské
dotační programy, které přinášejí do naší práce
finanční zajištění, abychom mohli pracovat
v klidu a v potřebné kvalitě.
Alena Růžičková, ředitelka FCHM

V milevském domě kultury se od poloviny března
opět roztančí orientální tanečnice. Přivítáme
začátečníky, pokročilé, ale i maminky s dětmi.
Zahájení lekcí je naplánováno na středu
14. března od 18:30 hodin v učebně č. 4
v 1. patře DK. Scházet se pak budeme každou
středu až do konce června, čas a rozdělení podle
pokročilosti se upřesní na první lekci. Kurz je
možné uhradit v hotovosti hned 14. března na
místě anebo v kanceláři DK Milevsko. Cena jarního kurzu, který bude mít 16 lekcí, je 1.100 Kč.
Více informací získáte na telefonu 383 809 201
nebo e-mailu kortanova@milevskem.cz.
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Náhradní rodinná péče z pohledu doprovázející organizace
Jednou z dalších činností
Sociálních služeb Města
Milevska je výkon sociálněprávní ochrany dětí ve smyslu doprovázení pěstounských rodin a jim svěřených
dětí.
Předmětem spolupráce je doprovázení pěstounů
při výkonu náhradní rodinné péče, zaměřené
na podporu pěstounů při zajišťování péče o svěřené děti v oblastech výchovy, spolupráce s biologickou rodinou dítěte, vzdělávání a sebereflexe v roli osob pečujících, zprostředkování

krátkodobého hlídání, zajištění právní či psychologické pomoci, aj.
Cílovou skupinou jsou osoby v evidenci a pěstounské rodiny, které mají s organizací Sociální
služby Města Milevska uzavřenou Dohodu
o výkonu pěstounské péče, tzn. osoby pečující
a jim děti svěřené, dále děti, které nás samy
o pomoc požádají a poručníci a děti v poručnické péči. Jedná se o pěstounské rodiny žijící
na území obce s rozšířenou působností Milevsko.
Sociální pracovnice zajišťující doprovázení pěstounských rodin jsou pěstounům, dětem svě-

řeným do pěstounské péče a další osobám z cílové skupiny dostupné na pracovišti:
Dům s pečovatelskou službou Libušina 1401,
v čase od 8 do 12 hodin nebo v jiném čase po
předchozí individuální domluvě.
Více informací naleznete na: www.socsluzbymilevsko.cz, záložka pěstounská péče nebo přímo u sociálních pracovnic.

lava, Robro, Nean tour, Burda Lesní školky,
Calta Elektro, Fast Kovošrot, Truhlářství Ladislav Štván, Ekoklima, Písecký servis, Jihočeské
týdeníky, Jelínek Construct, Uniblock Trade,
SPOS Milevsko, Milevský kraj, Kiss Rádio, Vranko Oslič, Kompas, MUDr. Miroslava Pučelíková,
Klenoty – hodiny Mrzena Miroslav, Krbové studio – Hejna Vladimír, FPM Becon, Swiss –
metall, Jahla, Josef Nedvěd – daňový poradce,
Milan Vácha, Vladislav Hadáček, SDH Milevsko,
Maso-uzeniny Jiří Tůma, Barvy – laky –
ing. Karel Hladký, Miluše Rentková – reklama,
MVDr. Lukáš Dolejš, Elektro Vachta, Autoopravna – Bohumil Pešička, MUDr. Radovan Köhler,

Maso-Uzeniny Josef Koutník, Park+ ing. Václav
Šmejkal, ing. Stanislav Kázecký, Jaroslav Müller – podlahové krytiny, Ailia, MUDr. Dagmar
Matějová, Poliklinika Milevsko, Miroslav
Mlčkovský, Autoll, Milesoft, Acond, Jaroslav
Soukup – realitní kancelář, MUDr. Zdeňka Kůrková, Microcomp, Potraviny Prima – Václav Hejný, Chladící technika – Martin Mašinda,
MUDr. Hana Kuchtová, MUDr. Ludmila Bernotová, Zlatnictví – Robin Vlček, Marie Tomečková
– spodní prádlo, Mautel, Baves, Nábytek –
Radek Hátle, Senátor Jaroslav Větrovský, Boma
Milevsko, Autoelektrikář Třešnička, Kamenictví
Novotný.

Kontakty na sociální pracovnice:
Mgr. Věra Křížová, tel. 702 133 122
Bc. Bohdana Hejnová, tel. 773 939 293
Bc. Jaroslava Hrůzová, tel. 607 674 138

Poděkování
Organizátoři Milevských maškar děkují všem
účastníkům 156. masopustního průvodu.
Poděkování patří také všem návštěvníkům
akce, organizátorům, sponzorům a partnerům.
Jsou to: Jihočeský kraj, Město Milevsko,
DK Milevsko, KV2audio, Tomegas, Autobaterie
Tollinger, ČUM, Pro-doma Stavebniny, Uniko
Písek, Siko, Restaurace V Klubu, ZD Milevsko,
ČEVAK, Radiostav, IKK Milevsko, Busem, Milnet.cz, Radek Weber – zednické práce, ZVVZ,
Služby Města Milevska, JUB, Pivnice a restaurace U Broučka, Lidovka David Pejša, Stavební
práce Charypar, Efaflex CZ, Comett plus, Tou-

Společný projekt členských obcí svazku

Nový mobiliář v Jickovicích.

Svazek obcí Milevska realizoval v minulém roce
v rámci Programu obnovy venkova další společný projekt „Vybavení obcí mobiliářem, nákup

výpočetní techniky a zajištění vzdělávacích
akcí v rámci mikroregionu Milevsko v roce 2017“.
Jedním z cílů projektu bylo pořízení mobiliáře
do pěti členských obcí svazku. Každá z obcí
byla vybavena třemi lavičkami, stolem, odpadkovým košem, stojanem na kola a informační
tabulí. Mobiliář byl umístěn na veřejných prostranstvích v obcích Jetětice, Jickovice, Kučeř,
Květov a Rukáveč, která je jednou z místních
částí města Milevska. Mobiliář byl situován
v bezprostřední blízkosti cyklotras, které propojují jednotlivé obce mikroregionu Milevsko.
Uzavřela se tak poslední etapa pořízení mobiliáře do všech členských obcí svazku, která
započala v roce 2015 a následně pokračovala
v letech 2016 a 2017.
Dále v rámci projektu došlo k pořízení tiskárny pro potřeby svazku i jeho členských obcí
a k realizaci dvou vzdělávacích akcí pro zá-

Psychologie pro každého
Další přednáškou v rámci diskusně vzdělávacích
večerů bude Psychologie pro každého. Zodpovíme si otázky, jak porozumět sobě i ostatním,
o osobnosti člověka z pohledu psychologů,
zaostříme na duši, probereme metody k uzdra-

vení našich vztahů a mnohé další. Večerem nás
ve středu 7. března provede Mgr. Jana Mašková.
Přednáška začíná v 18 hodin, tentokrát v malém
sále domu kultury. Vstupné je 40 Kč.

stupce obcí a zaměstnance obecních úřadů.
Jednou ze vzdělávacích akcí byl seminář pro
účetní z členských obcí Svazku obcí Milevska.
Seminář na téma – Nejčastější chyby v účetnictví
a rozpočtu pro ÚSC včetně změn od roku 2017,
se uskutečnil v říjnu v DK Milevsko pod vedením
Ing. Daniely Kozové.
Další vzdělávací akcí byl seminář pro starosty
a účetní z členských obcí Svazku obcí Milevska.
Seminář na téma – Nové právní předpisy pro
činnost obcí, se uskutečnil v listopadu v DK
Milevsko pod vedením JUDr. Luboše Průši.
Projekt byl realizován v rámci Programu obnovy
venkova za finanční podpory Jihočeského kraje,
který financoval 60 % celkových nákladů, 40%
si hradily obce ze svých rozpočtů.
Šárka Máchová a Michaela Hrnečková,
Svazek obcí Milevska

POZVÁNKA
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace
Milevsko, oznamuje konání Výroční členské
schůze dne 4. března 2018 od 8 hodin
v DK Milevsko. Během průběhu schůze bude
zajištěn prodej povolenek.
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STŘÍPKY Z MINULOSTI
Milevsko na slavné mapě Matthäuse Meriana

Mapa Českého království, vydaná Merianem roku
1650. Pod označením MILAUS zde nalezneme
Milevsko.
Matthäus Merian mladší (1621–1687)

Matthäus Merian starší, (1593–1650)

Počátkem letošního roku byla kartograﬁcká
sbírka Milevského muzea rozšířena o zajímavou
mapu. V záhlaví je umístěn nápis Topographia
Bohemiae, Moraviae et Silesiae, tedy Čechy,
Morava a Slezsko. Mapa byla vydána roku 1650
ve Frankfurtu nad Mohanem a je dílem tehdy
slavné mědirytecké dílny rodiny Merianů, která
právě ve Frankfurtu působila. Historických map
Českého království existuje celá řada, ale nás
zajímají především takové, na kterých je zachyceno i Milevsko. A protože na Merianově mapě
skutečně vedle Tábora a Písku objevíme slovo
MILAUS, jak bývá na starých mapách Milevsko
často nazýváno, octla se právě z tohoto důvodu
tato mapa ve sbírkách Milevského muzea.
Merianové patřili k nejvýznamnějším rytcům
a nakladatelům celého 17. století. Zakladatelem
této oﬁcíny byl Matthäus Merian starší. Narodil
se v září 1593 ve švýcarské Basileji a mědirytectví
se vyučil v Curychu u Dietricha Meyera. Poté
pracoval ve Francii, kde se spřátelil se znamenitým portrétistou třicetileté války Jaquesem
Callotem, pak odešel do Holandska a nakonec
se usadil ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se
svým tchánem Theodorem de Bry provozoval
mědiryteckou dílnu. Po tchánově smrti celý podnik zdědil.
Za jedno z Merianových životních děl bývá pokládána sbírka graﬁk evropských měst Topographia
Germaniae. Tento soubor začal vycházet ve
Frankfurtu roku 1640, ale byl dokončen až dávno
po Merianově smrti roku 1688. Jedná se

o 30 knih, které obsahují více než 2 000 rytin.
Obrazy měst i krajin vynikají výtečnou perspektivou.
Merian se však do historie zapsal především
jiným svým dílem. Jedná se o mnohasvazkovou
kroniku své doby s názvem Divadlo světa (Theatrum mundi).Vyšlo celkem 21 svazků, přičemž
každá kniha má v průměru 1 500 stran. Toto ve
své době naprosto výjimečné dílo zachycuje
evropské i světové dějiny v letech 1618–1718,
samotné knihy vycházely mezi lety 1633–1738.
Jedná se vlastně o kroniku tehdejších událostí
a vydavatel musel zpracovat obrovské množství
soudobých novinek, jak mu je za plat obstarávali
písaři všemožných státních i městských úřadů.
Merian měl také u většiny tehdy bojujících armád
své spolupracovníky, obvykle důstojníky, kteří
mu zasílali zprávy o bitvách, válečných taženích,
počtech vojsk, padlých i zajatých vojáků, a zároveň mu kreslili náčrtky opevnění, hradeb, šikování jednotek před začátkem bitvy i třeba dráhy
dělových střel. To vše pak Merianovi rytci převedli při mravenčí práci do měděných desek.
Ani to však Merianovi nestačilo a sám vyzýval
své přátele či obchodní partnery, aby mu posílali
své osobní dojmy z významných událostí, jichž
se třeba stali svědky. Pro toto množství zpočátku
nesourodých zpráv si Merian našel skvělého
redaktora, Ludvíka Gottfrieda, který používal
latinské jméno Abelinus. Tento zkušený muž
dokázal seřadit a utřídit zprávy z hlediska časového i věcného. Divadlo světa vycházelo
s poměrně malým časovým odstupem po zachycených událostech, obvykle to bylo tak šest let.
To je na tehdejší stav informovanosti skoro
zázrak.
Každá z těchto knih byla pak doplněna řadou
krásných rytin, na kterých pracovali jednak najatí rytci, ale většinou sám Merian a jeho rodina.
Později mu pomáhal i jeho syn Matthäus Marian

mladší (1621–1687) a také dcera Marie Sibylla
(1647–1717), která se kromě mědirytin zabývala
také malbou. Proslula zejména miniaturními
akvarely květin a hmyzu. Roku 1699 se Marie
dokonce vydala na studijní cestu do Surinamu,
kde čerpala podklady pro svou slavnou práci
o proměnách surinamského hmyzu. Dnes nám
na tom nepřipadá nic tak zvláštního. Odpoledne
nasedneme v Praze do letadla, odletíme se třeba
do Madridu podívat na fotbalový zápas a pak zas
letíme domů. Cestování v 17. století do Surinamu
a ještě k tomu lodí, to byla záležitost na řadu
týdnů a stále v nebezpečí nástrah rozbouřeného
moře. Nikdo nevěděl, zda se vrátí živ.
Rodinný podnik Merianů rostl a bohatl. Zakladatel tohoto projektu, Matyáš Merian starší
zemřel sice v červnu 1650 v Bad Schwalbachu,
ale po něm nastoupil jeho syn a po něm pak
další z rodiny Merianů. Zdálo se, že nic nemůže
ohrozit budoucnost tohoto úspěšného tiskového impéria, ale člověk se může snadno mýlit.
Zkázu rodinného podniku zavinil Johann Friedrich, svobodný pán Eosander von Goethe, který
se kolem roku 1700 oženil s poslední univerzální
dědičkou rodiny Merianů. Vedl dobrodružný
život a nehleděl přitom na peníze. Po mnoha
peripetiích musel nakonec roku 1722 uprchnout
z Frankfurtu před hrozícími dluhy. Zanechal tam
manželku a hrozící soudní proces vedený oklamanými věřiteli. Odešel do Saska, kde roku 1729
nakonec zemřel jako generállajtnant. Jeho
opuštěná žena však vyvinula nadlidské úsilí
a podařilo se jí udržet vydávání Divadla
světa ještě devět let. Roku 1738 však tento obdivuhodný projekt nakonec deﬁnitivně skončil.
Díla rodiny Merianů jsou dnes zastoupena
v mnoha slavných světových knihovnách. Také
mapy patří k tomu nejlepšímu, co období nastupujícího baroka dokázalo vytvořit. Jistě k nim
náleží i naše mapa Českých zemí, kde najdeme
ono kouzelné označení Milaus.
Vladimír Šindelář, Milevské muzeum
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FOTOOHLÉDNUTÍ ZA MILEVSKÝMI MAŠKARAMI

Významné uznání pro Milevské maškary
V polovině ledna došlo k události mimořádného významu pro město i všechny
přátele a podporovatele nejvýraznější místní tradice. Milevské maškary byly
rozhodnutím ministra kultury oﬁciálně zapsány do Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury České republiky. Vtéto oblasti je to nejvyšší možné
ocenění, kterého lze v České republice dosáhnout. Na seznamu je v tuto chvíli
pouze 22 nejvýznamnějších tradic zcelé republiky, milevské maškary jsou teprve
druhou jihočeskou. Město Milevsko tímto děkuje Maškarnímu sdružení i všem,
kteří se na přípravě zápisu podíleli. Společně budeme dál usilovat o co nejlepší
využití této nově získané prestiže při propagaci města.
Karel Procházka, předseda Maškarního sdružení, člen rady města
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Milevské maškary na seznamu českých kulturních statků
Od 21. prosince 2017 jsou Milevské maškary zapsány na Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky. Ten vede ministerstvo kultury. Zapsáním na tento seznam stát
vyjadřuje, že má zájem na ochraně, zachování,
identiﬁkaci, rozvoji apodpoře těchto projevů kulturního dědictví. Jde o nejvyšší stupeň ochrany
a zároveň nejvyšší ocenění významu kulturního
statku – v oblasti nemovitých památek je odpovídajícím stupněm ocenění statut národní kulturní
památky.K zařazení na seznam vede poměrně
dlouhá a náročná cesta. V případě Milevských
maškar začala tím, že je na podobný seznam zařadil Jihočeský kraj. Odborníci z Jihočeského muzea
pak navrhli, aby se maškary ucházely o zápis do
celostátního seznamu. Bylo třeba vypracovat
apředložit podrobný návrh, který pak posuzovali
experti podle stanovené metodiky. Nejprve se
kladně vyjádřil Národní ústav lidové kultury. Rozhodující pak bylo stanovisko Národní rady pro
tradiční lidovou kulturu. Předseda Maškarního
sdružení Karel Procházka a pracovník Muzea
milevských maškar Jan Pokorný Národní radě
osobně představili milevskou masopustní tradici
a zodpověděli otázky odborníků, kteří v Radě
zasedají. Po jejím doporučení pak zbýval jen podpis ministra kultury.
Uvedený Seznam byl zřízen v roce 2008 a v současné době je na něm zapsáno dvaadvacet položek. Posledních šest přibylo právě v loňském roce.
Zapsané statky jsou buď hodně obecné povahy,

jako například Sokolnictví – umění chovu dravců,
jejich ochrany, výcviku a lovu s nimi nebo České
loutkářství – lidové interpretační umění, či se jedná
o konkrétní, s určitým místem svázanou tradici.
To jsou třeba Milevské maškary, Betlémská cesta
v Třešti nebo běh o Barchan v Jemnici.
Zápis na Seznam je pro naše maškary obrovským
úspěchem a uznáním. Náš průvod se tak dostal
do „top“ společnosti českých a moravských lidových tradic vedle jízdy králů na Slovácku, valašského
tance odzemku nebo tradici vorařství na Vltavě.
A co je na Milevských maškarách tak zvláštního?
Vedle dlouhé doložitelné tradice především skutečnost, že se jedná o městskou masopustní tradici; ostatní masopustní zvyky v naší zemi, často
rovněž velmi staré, jsou záležitostí vesnickou.
Dalším unikátem je to, že jde otradici v nejlepším
slova smyslu živou. Maškary nekonzervují staré
zvyky (tak třeba dlouhán nebo bába s nůší, které
bylo možno letos v průvodu vidět, jsou tradiční
milevské masky, avšak jejich podoba prošla vývojem), ale obměňují se, reagují na současný svět.
Z těch letošních „aktualit“ diváky jistě zaujal severokorejský vůz s Kim Čong-unem, prezident Zeman
a vlastně celé olympijské téma. A do třetice: jde
o lidovou zábavu v tom nejlepším slova smyslu.
Většinu průvodu netvoří členové nějakého folklórního souboru, ale lidé, kteří si sami vyrobí masky a rekvizity, udělají si ze sebe legraci a jdou
v chladném zimním počasí do průvodu bavit ostatní. To vše v době internetu a digitálních techno-

logií, kdy mnozí mají spoustu pasivní zábavy doma
k dispozici doslova „na jedno kliknutí“. Ti všichni
v maskách mají na ocenění, kterým se pyšníme,
svoji zásluhu. Děkujeme apřejeme našim maškarám dalších alespoň sto padesát let!
Výbor Maškarního sdružení –
Karel Procházka, Jiří Kálal, Vít Kratochvíl,
Michal Horek, Václav Pavlečka
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VYHRAZENO PRO ŠKOLY
ZÁPISY DO 1. TŘÍD

1. ZŠ MILEVSKO

Úspěchy žáků v didaktických soutěžích
V měsíci lednu a únoru se naplno rozběhla okresní kola didaktických soutěží, kterých jsme se
jako každoročně úspěšně zúčastnili.
Ve středu 24. ledna se uskutečnilo okresní
kolo Matematické olympiády v kategoriích
Z5 a Z9.
V obou kategoriích jsme dosáhli mimořádných
výsledků. V kategorii Z5 na 3. místě skončila
Klára Bromová, na 13.–14. místě Libuše Kosová

a na 15.–16. místě Linda Fořtová. V kategorii
Z9 vynikajícím výsledkem a ziskem 20 z 24 bodů
nenašla přemožitele a skončila na 1. místě Eliška
Netrvalová, na 5.–6. místě byl Lukáš Trojáček
a na 8. místě David Prokop.
Další soutěží pro žáky 9. tříd byla olympiáda
z českého jazyka, která se konala 30. ledna.
Zde nás reprezentovala Veronika Kadlecová
(10. místo) a Dominika Říhová.

V Konverzační soutěži v německém jazyce v kategorii 8. a 9. tříd obsadila Lucie Kratochvílová
3. místo a Vendula Kadlecová 5. místo.
V Konverzační soutěži v anglickém jazyce skončila ve stejné kategorii Klára Zděnková na 3. místě.
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Marie Jelenová

FOTOOBJEKTIVEM

Žáci 7. ročníku 1. ZŠ T. G. Masaryka na lyžařském výcvikovém kurzu v Horní
Vltavici na Šumavě, který se uskutečnil od 10. do 16. února.

Ve spolupráci s agenturou Attavena o. p. s. se ženy (maminky po/na MD/RD)
opět mohou od února do června 2018 v Centrum Milísek důkladně připravovat
na návrat na trh práce.
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
meze.
TITULKY
85 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

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

TLUMOČNÍK
sobota 17., neděle 18. 3.

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
čtvrtek 1. 3.
15:00

ČR, SR, Rakousko –Tragikomedie – Každá cesta
má své tajemství. Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují napříč
Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti.
TITULKY
113 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ČR – Komedie – „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.
vstupné: 50 Kč

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
čtvrtek 1., pátek 2. 3.

20:00

USA, AUS – Horor - Nejstrašidelnějším domem
lidské historie je sídlo rodiny Winchesterů, které
stojí v Kalifornii v Americe.
TITULKY
99 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

JÁ, TONYA
sobota 3., neděle 4. 3.

20:00

USA – Komedie, životopisný, drama – Černočerná
komedie „Já, Tonya“ přináší divoký a stěží uvěřitelný příběh, který by vydal hned na několik
životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, touhu,
vášeň, pád na samotné dno a jeden z největších
skandálů sportovní historie.
TITULKY
120 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

TÁTOVA VOLHA
čtvrtek 8. až neděle 11. 3.

20:00

ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
ČR – Komedie, drama – Film Jiřího Vejdělka (Ženy
v pokušení). Úsměvné a napínavé pátrání v minulosti Elišky Balzerové a Tatiany Vilhelmové s nečekaným závěrem. V krásném veteránu – Volha
zvaném Carevna.
vstupné: 130 Kč

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
pátek 9. až neděle 11. 3.

17:30

Německo, Austrálie – Animovaný – V Májině úlu
to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň
a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží její úl už
konečně pozvánku na Velké medové hry?
DABING
85 min.
vstupné: 110 Kč

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
čtvrtek 15. 3.

15:00

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.
ČESKÉ ZNĚNÍ
92 min.
vstupné: 50 Kč

ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
čtvrtek 15., pátek 16. 3.

20:00

USA – Horor – Rodinu, která se na noc ubytuje
v odlehlém kempu, navštíví tři maskovaní psychopati a podrobí je zkoušce až po ty nejzazší

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ
čtvrtek 22., pátek 23. 3.

20:00

3D
20:00

USA – Akční, sci-fi – Kaiju versus Jaegeři. Monstra
z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Druhé
kolo. Ve výpravném akční sci-fi Pacific Rim:
Povstání se znovu hraje o planetu Zemi a my prohráváme.
DABING
111 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

KRÁLÍČEK PETR
pátek 23. až neděle 25. 3.

17:30

USA – Animovaný, rodinný – Rebelský králíček
Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se
však o svůj životní prostor dělit nemíní - a už
vůbec ne se zvířaty. A tak začíná válka o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.
DABING
95 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

PLANETA ČESKO
sobota 24. 3.

20:00

ČR – Dokument – Naše příroda je pestrá jako
málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme
na dosah ruky - stačí se jen dobře dívat! První
celovečerní film o české přírodě ukazuje díky
nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela
zblízka.
ČESKÉ ZNĚNÍ
81 min.
vstupné: 80 Kč

MÁŘÍ MAGDALENA
neděle 25. 3.

20:00

VB – Historický, drama – Máří Magdaléna je životopisným dramatem o jedné z nejtajemnějších
ženských postav naší civilizace. Narovnává obraz
očité svědkyně umučení a vzkříšení Ježíše Krista,
z níž dějiny udělaly prostitutku.
TITULKY
130 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + COCO
čtvrtek 29. 3.

09:00

USA – Animovaný, rodinný – Přijďte strávit příjemné dopoledne do kina. Nejdříve si vyrobíte
ovečku a pak se podíváte na animák Coco.
DABING
105 min.
vstupné: 60 Kč

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
3D
čtvrtek 29. až sobota 31. 3.
20:00
USA – Akční, sci-fi, thriller – Lepší realita tě teprve

čeká. Děj nového filmu legendárního režiséra
Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045,
kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu.
Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě
virtuální reality, který vytvořil geniální a excentrický James Halliday.
DABING
140 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ERIC CLAPTON
neděle 1. 4.

20:00

VB – Dokument – Dokument přináší divákům
nevšedně intimní pohled na umělcův osobní život,
kariéru, vzestupy a pády. Celý dokument je věrohodný i díky tomu, že je doplněn o vyprávění
samotného kytaristy a jeho blízkých sestavené
z historických i nově zaznamenaných rozhovorů.
TITULKY
135 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

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

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 1. 3.

14:00

Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

IRISDIAGNOSTIKA – PŘEDNÁŠKA
čtvrtek 1. 3.
17:00
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2

SEMINÁŘ NAUČ SE ODHALIT PRAVOU
TVÁŘ ČLOVĚKA PODLE RUKOPISU
pátek 2. 3.
17:00-20:00
Přednáší: Mgr. Jana Mašková, pro předem přihlášené.
učebna 2
vstupné: 450 Kč

VÝROČNÍ SCHŮZE - ČRS
neděle 4. 3.

08:00

velký sál

PŘEDNÁŠKA – MALOVÁNÍ BYTŮ
A FASÁD DOMŮ
úterý 6. 3.

09:00

Zásady a zkušenosti s přípravou, s aplikací
a s údržbou nátěrů bytů i fasád domů – seznámí
pracovníci firmy JUB. Určeno pro širokou veřejnost. Pořádá: SK ZVVZ Milevsko ve spolupráci
s DK Milevsko
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 20 Kč

TOULKY ZA POZNÁNÍM – POLSKO
úterý 6. 3.
18:00
Tradiční cyklus naučných pořadů představí cestovatele Martina Dufka a Vratislava Kratochvíla
z Agentury Pohodáři Pelhřimov. Tentokrát budou
vyprávět o Polsku – zemi křížů, podzemí, divočiny
a srdce. Autor pořadu Martin Dufek říká, že Polsko je země tak velká, že si zde každý najde to,
co ho zajímá. Přijďte se podívat a pravděpodobně
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do ní dřív nebo později vyrazíte. Už třeba i kvůli
tomu, že jako přísně nábožensky založená je bezpečnější než většina zemí světa.
velký sál
vstupné: 50 Kč

ÚZEMNÍ STUDIE KOMENSKÉHO ULICE –
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
středa 7. 3.
17:00
Město Milevsko Vás srdečně zve k veřejnému
projednání návrhu na řešení územní studie prostranství v okolí Komenského ulice. S návrhem
budoucích úprav veřejných prostranství v lokalitě
kolem ulice J. A. Komenského Vás seznámí zpracovatel této studie Ing. arch. Ondřej Hysek z Architektonického studia Hysek Plzeň.
výuková učebna

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER –
PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÉHO
středa 7. 3.
18:00
Proboha, pochop mě! aneb jak porozumět sobě
i ostatním? Osobnost člověka z pohledu psychologů, avšak čemu vlastně věřit? Zaostřeno na
„duši“ – co to je, jak vzniká, mění se či nemění
a s čím se tedy smířit? Zázračné metody k uzdravení duše i našich vztahů? Klasické či novátorské,
fungují nebo spíš jen slibují a tahají nám peníze
z kapes? Těší se na vás Mgr. Jana Mašková.
malý sál
vstupné: 40 Kč

TRPASLÍČKOVO TAJEMSTVÍ –
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY
čtvrtek 8. 3.
KURZ – VYTLAČOVANÁ VAJÍČKA
čtvrtek 8. 3.

18:00

Výroba velikonočních vajec tak trochu jinak.
Přestože tato vajíčka působí starobylým dojmem,
jsou vyrobena z moderního materiálu. V ceně
kurzu je 5 vajec.
výuková učebna
vstupné: 150 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –
DOBRÉ RÁNO, RODINO!
neděle 11. 3.

19:00

Hraje: Divadlo KAPOTA z. s. Tábor. Divadelní
komedie o krizi středního věku. Co se může přihodit v rodině, která vede dosud spokojený život?
Manžel po čtyřicítce, manželka, dvě děti, tchýně,
pes a papoušek. To je ideální základ pro komedii,
plnou překvapivých situací, kterou přináší sám
život a které se říká krize středního věku. Co se
to s námi v tomto věku děje? Můžeme si za to my
sami, anebo hormony?
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 13. 3.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ –
SENIOR KLUB ZVVZ
úterý 13. 3.
15:00
velký sál
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KČT - LÉTO NA BULHARSKÉM POBŘEŽÍ
úterý 13. 3.
18:00

VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI + COCO
čtvrtek 29. 3.
09:00

Turistická beseda.
loutkový sál

Přijďte si zpříjemnit prázdninové dopoledne do
Milevského kina. Nejdříve si vyrobíte ovečku
a pak se podíváte na animovaný rodinný film
Coco.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 14. 3.
18:00-20:00
loutkový sál

KURZ – BŘIŠNÍ TANCE
PRO VŠECHNY GENERACE
středa 14. 3.

18:30

Přivítáme zájemce o orientální tanec, začínající,
pokročilé, ale i maminky s dětmi. Více informací
na telefonu 383 809 201.
učebna 4

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ
pátek 16. 3.
17:00-20:00
2. část cyklu grafologických seminářů s Mgr. Janou Maškovou. Přihlášky na tel. 383 809 201
nebo na e-mailu: kortanova@milevskem.cz.
učebna 2
vstupné: 450 Kč

TOULKY ZA POZNÁNÍM –
TUKTUKEM PO JIŽNÍ AMERICE
středa 21. 3.

18:00

Neobyčejné příběhy jedné bláznivé expedice.
Fotografka, cestovatelka a kameramanka Jihočeské televize Šárka Kašparová z Milevska vypráví o nevšední cestě napříč Jižní Amerikou
v netradičním dopravním prostředku - tuktuku.
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
Milevské kino
vstupné: 100 Kč

THE ROOSTERS CABARET SHOW
pátek 23. 3.

20:00

The Roosters – Tanec, akrobacie, elegance, vášeň,
humor a nadsázka.
Zažijete večer plný uvolněné zábavy a především
nezapomenutelnou atmosféru první české pánské kabaretní a burleskní show! Čeká vás večer
ve vybrané společnosti plný elektrizujících
momentů. Předprodej: www.milevskem.cz, DK
Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino
velký sál
vstupné: 350 Kč

VELIKONOČNÍ TRHY
sobota 24. 3.

08:30-11:30

Součástí trhů bude výstava dřevěných soch Pavla
Heberta, dílnička pro děti a soutěž O nejlepší
mazanec.
prostory DK
vstupné: zdarma

POHÁDKA KVAK A ŽBLUŇK
neděle 25. 3.

15:00

Hraje: pražské Divadlo Tondy Novotného. Loutková inscenace inspirovaná knihami Arnolda
Lobela o dvou žabácích, nerozlučných kamarádech a jejich dobrodružstvích. Hraje se s velkými
loutkami, zažije se spousta napětí a legrace. Tak
držme oběma žabákům palce, aby ze všech patálií
vyvázli ve zdraví a užili si spoustu krásných chvil.
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
velký sál
vstupné: 50 Kč

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 29. 3.

14:30

Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

IRISDIAGNOSTIKA – PŘEDNÁŠKA
čtvrtek 29. 3.
17:00
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2

CESTA KE KOŘENŮM
čtvrtek 29. 3.

19:00

Účinkuje: EFK dance family
První tanečně divadelní projekt EFK dance family,
který vás vezme na cestu taneční historií. Okusíte
africkou, americkou i evropskou kulturu, které
se staly základním stavebním kamenem street
dancu.
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
velký sál
vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč

PŘEŠTĚNICE WARM UP –
ROCKOVÝ KOKTEJL
pátek 30. 3.

19:00

Jediný oficiální Warm Up největšího festivalu
v regionu - Přeštěnice je tady! 30. března dorazí
hned 5 kapel do Milevska! Náhodný výběr, Brutální jahoda, Gangsta Ska, The Needs, Žluté Fijalky.
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
prostory DK
vstupné: 100 Kč

PŘIPRAVUJEME:
JARNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 7. 4.
10:00-12:00
prostory DK
vstupné: zdarma

ŠTEFAN MARGITA GALAKONCERT V MILEVSKU
pátek 20. 4.

19:00

velký sál
vstupné: 490 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –
MILÁČEK ANNA
úterý 22. 5. (změna termínu)

19:30

Hrají: Martina Hudečková – David Prachař – Linda Rybová – Saša Rašilov – Petra Špalíková
velký sál
vstupné: 350 a 330 Kč

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

VERNISÁŽ VÝSTAVY – SETKÁNÍ
čtvrtek 1. 3.

17:00
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VÝSTAVA - SETKÁNÍ
pátek 2. až středa 28. 3.
Výstava kovových soch uměleckého kováře
z Vysočiny Davida Habermanna a obrazů jihočeského krajináře Valentina Horby.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY –
OLIN NEJEZCHLEBA & KYBABU
čtvrtek 8. 3.

19:30

Živé provedení Olinových sólových desek v podání super kapely: Olin Nejezchleba – basa, celo,
zpěv, Norbi Kovács – kytary, Pavel Skála – kytary,
zpěv Vláďa Pavlíček – housle, Jiří „Zelí“ Zelenka –
bicí, zpěv.
vstupné: předprodej 220 Kč, na místě 250 Kč

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MILEVSKO
ZE TŘÍDY JAROMÍRA KAŠPARA
středa 14. 3.
17:00
vstupné: dobrovolné

ŽIVÉ MILEVSKO – BESEDA
pátek 16. 3.

17:00

Pocitové mapy Milevska – výstupy bakalářské
práce studentky JČU v Českých Budějovicích Kateřiny Hejnové.

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

VERNISÁŽ VÝSTAVY 1960–1980
sobota 3. 3.

15:00

Předměty každodenní potřeby, které ještě nejsou
historické, ale mnohým z nás hodně vzdálené.
Výstava potrvá do 1. května

VELIKONOČNÍ JARMARK STARÝCH ŘEMESEL
neděle 25. 3.
09:00-17:00
16. ročník tradičního jarmarku.

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

ODPOUŠTÍME POPLATKY ZA UPOMÍNKY
pondělí 5. až pátek 9. 3.
Máte doma zapomenutou knihu? Teď je ta pravá
chvíle ji vrátit.
celá knihovna

REGISTRACE ZDARMA
pátek 9. 3.
Přidejte se k 1.800 čtenářům naší knihovny. Po
celý den registrace na všech odděleních zdarma.
celá knihovna

VLAJKA PRO TIBET
sobota 10. 3.
Knihovna se připojuje k jedné z nejvýznamnějších
akcí na podporu lidských práv.

JAK NA PAMĚŤ, ABY FUNGOVALA
středa 14. 3.
09:00, 13:00 a 17:00
Ukázkové hodiny trénování paměti proběhnou
v rámci celonárodní akce Národní týden trénování paměti. Osvětové přednášky budou probíhat
zdarma celý týden po celé České republice.
V milevské knihovně přednáší jediná certifiko-

vaná trenérka paměti
regionu M. Kotmelová.
učebna městské knihovny

v

SEMÍNKOVNA
středa 14. až pátek 16. 3.

milevském

STRANA 10

SENIOR KLUB ZVVZ
www.zvvz.cz/seniorklub

12:00-16:00

Sejte, sklízejte, sdílejte... Tak jako se v knihovně
půjčují knihy, semínkovna nabízí osivo do vaší
zahrádky. Tak jako se do knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni vaší zeleniny myslete
na sdílení sklizených semínek v semínkovně. Přineste svá vypěstovaná semínka a odneste si jiná.
dětské oddělení

NOC S ANDERSENEM 2018
pátek 23. 3.
18:00-21:00
Tradiční akce milevské knihovny. Přihlášky na
dětském oddělení, počet míst omezen.
knihovna ve městě

VÝSTAVA – POCITOVÉ MAPY
do neděle 25. 3.
Přijďte se seznámit s výsledky sběru dat studentky Kateřiny Hejnové, který proběhl v závěru loňského roku. Cílem její práce bylo zmapovat
pozitivně i negativně působící lokality na území
Milevska. V pátek 16. března proběhne v Galerii M přednáška a související diskuze s autorkou
Pocitových map.
vestibul knihovny

BIO SENIOR –
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
čtvrtek 1. 3.
15:00
ČR – Komedie.
Milevské kino

MALOVÁNÍ BYTŮ A FASÁD DOMŮ
úterý 6. 3.
09:00
Zásady azkušenosti s přípravou, s aplikací as údržbou nátěrů bytů i fasád domů – seznámí pracovníci
firmy JUB. Určeno i pro ostatní veřejnost. Členové
SK ZVVZ po předložení průkazky zdarma.
loutkový sál DK

TANEČNÍ PRO SENIORY
středa 7. 3.

18:00

Taneční pro členy SK, vedou manželé Bolkovi.
DK Milevsko

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
úterý 13. 3.

15:00

DK Milevsko
Setkání se členy, kteří letos oslaví 70, 75, 80, 85,
90 let. Jen pro pozvané.

BIO SENIOR – VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
čtvrtek 15. 3.
15:00

SPOS MILEVSKO

ČR – Komedie.
Milevské kino

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

SPORTOVNÍ HALA:
03. 3.
10. 3.
11. 3.
17. 3.
18. 3.
24. 3.
25. 3.
31. 3.

09:00
08:00
13:00
08:00
08:00
08:00
08:00
09:00

Proactive - Milevský pohár
Handball - tunaj
Florbal - extraliga
Florbal - dorost
Florbal - ml. žáci
Florbal - st. žáci
Florbal - muži B
Proactive - Milevský pohárek

LETNÍ STADION - VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
04. 3. 10:00
11:30
13:00
10. 3. 10:00
12:00
11. 3. 10:00
12:00
17. 3. 10:00
12:00
14:00
18. 3. 11:00
14:30
24. 3. 10:00
12:00
25. 3. 10:00
13:00

FC st. žáci - Příbram
FC ml. ž. - Příbram
FC junior - Oslov
FC st. dorost př. utkání
FC ml. dorost př. utkání
FC muži A - Semice
FC junior - Sepekov
FC st. dorost - Chyšky
FC ml. dorost - Jistebnice
FC junior - Kovářov
FC st. + ml. žáci - př. utkání
FC muži A - Táborsko B
FC st. dorost - Sepekov
FC ml. dorost - Protivín
FC st. + ml. žáci - Čimelice
FC junior - Božetice

SAUNA:
Středa: muži
Čtvrtek: ženy
Pátek: muži

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

www.kctmilevsko.pisecko.info

LÉTO NA BULHARSKÉM POBŘEŽÍ
úterý 13. 3.
18:00
Turistická beseda – vypráví a promítá Josef
Luxemburg.
loutkový sál

DDM MILEVSKO
NA TRŽIŠTI 560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ
čtvrtek 1. 3.
09:00-12:00
TURNAJ STOLNÍ TENIS
pátek 2. 3.

09:00-12:00

VELIKONOCE – ZELENÝ ČTVRTEK V DDM
čtvrtek 29. 3.
09:00-12:00
Pletení pomlázky – vezměte si s sebou 10 vrbových proutků a pentle; Velikonoční kraslice – přineste si 4 vyfouklá vajíčka; Orientační běh za
pomlázkou – hledáme nadílku od velikonočního
zajíčka (od 11:30 hodin).

FARNÍ CHARITA MILEVSKO
U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162
www.fchm.cz

KONCERT SLÁVKA KLECANDRA
A SKUPINY OBOROH
pondělí 2. 4.
klášterní bazilika

16:00
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CENTRUM MILÍSEK

POBYTOVÉ DĚTSKÉ TÁBORY
Zahájen příjem přihlášek – DT ORLÍK VYSTRKOV,
DT ORLÍK MARINA.

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

KAMENÁČ music art pub

LOGOPEDIE
každý čtvrtek

www.kamenac.net

14:30–16:00
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VAJÍČKOVÁNÍ
úterý 13. 3.

10:00

VELIKONOČNÍ BATIKOVÁNÍ
úterý 20. 3.

10:00

VELIKONOČNÍ JARMARK
sobota 24. 3.

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

FUSKY DUS
pátek 2. 3.

KLUB MAMINEK – PŘEDNÁŠKA –
BIORESONANCE BICOM
pondělí 5. 3.
16:00

Koncert mladé rockové kapely z Milevska.

LEKCE NEVÝCHOVA
úterý 27. 3.

MASOVÝ HRACH
pátek 9. 3.

ZUŠ MILEVSKO

Jak a kdy pomáhá alternativní metoda léčení
u dětí i dospělých.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 7. a 28. 3.

08:00–16:00

Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat předem.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 14. 3.

08:00-16:00

14:00-17:00

prostory NZDM

20:00

20:00

Power Folk Plzeň.

MALÝ ARTDEUS
sobota 10. 3.

L IBUŠINA 1217 |
20:00

Hudební projekt, který podporuje mladé talentované umělce formou veřejných vystoupení vrámci
autorských písničkových programů Jaromíra
Kašpara. Na bicí nástroje jako hosté vystoupí Martin
Kahoun a Michael Chejnovský, žáci ZUŠ Milevsko.

10:00

Promítání videí a sdílení zkušeností.

TEL.:

383 809 253

www.zus-milevsko.cz

KONCERT PRO SENIORY
středa 21. 3.

14:00

Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 22. 3.

17:00

Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich. Nutno objednat předem.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

KLUB MAMINEK - SPOLEČNÉ
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
pondělí 26. 3.

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB MILEVSKO

PREVENTIVNÍ TÉMA - JAK SE CHOVAT
V PROSTŘEDÍ INTERNETU
pátek 2. 3.
13:00

TEL.:

16:00

Veselé barvení vajíček.

KULATÝ STŮL PRO ŽENY
středa 28. 3.

10:00–11:45

Diskusní bezplatný workshop s psycholožkou
PhDr. Vlastou Hořánkovou na téma: SEBEVĚDOMÁ ŽENA.

MOTIVAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
středa 4. 4.
08:00
Příjem přihlášek zahájen již v březnu. 7denní bezplatný program pro ženy obsahující 2 kurzy: Bilanční diagnostika (osobní portfolio); Kurz slaďování
rodiny a práce. V rámci projektu „RESTART pracovního a osobního života pro ženy v Milevsku“.

TVOŘÍME MAMINKÁM PRO RADOST
středa 7. 3.
13:00
DEN MOZKU - SOUTĚŽE A KVÍZY
pondělí 12. 3.

14:00

PEČEME MAZANCE
středa 21. 3.

13:00

SaS ROZÁRKA

NEJEN VELIKONOČNÍ DÍLNA
(PRO MALÉ I VELKÉ)
úterý 6. 3.

725 332 254

DISNEY ON ICE
pátek 23. 3.

10:00-11:00

První milevská lední revue, krasobruslařská
show pro širokou veřejnost.
zimní stadion

OBEC BRANICE
SOUSEDSKÝ BÁL
sobota 10. 3.

20:00

Hraje hudební skupina Milenium.

10:00

Tuktukem po Jižní Americe
Čtyřměsíční expedici absolvovala v minulém
roce. Můžete se těšit na historky výhradně holčičí výpravy, která se vydala na cestu plnou zážitků a zažívala přitom nezapomenutelná dobrodružství. Vše doplněné o spoustu fotografií.
Promítání se uskuteční ve středu 21. března od
18 hodin v Milevském kině. Vstupné je 100 Kč,
vstupenky zakoupíte na www.milevskem.cz
a v předprodejních místech DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino.

Dům kultury Milevsko pořádá

Tradiční cyklus naučných pořadů Toulky za poznáním nás tentokrát zavede do Jižní Ameriky.
Neobyčejné příběhy jedné bláznivé expedice.
Fotografka, cestovatelka a kameramanka Jihočeské televize Šárka Kašparová z Milevska vypráví o nevšední cestě napříč Jižní Amerikou
v netradičním dopravním prostředku - tuktuku.

sál ZUŠ

VELIKONOČNÍ TRHY
Sobota 24. března
8:30-11:30 hodin
Součástí trhů bude výstava dřevěných soch
Pavla Heberta, dílnička pro děti a soutěž
O nejlepší velikonoční mazanec.
Vstupné zdarma

VELIKONOČNÍ JARMARK
čtvrtek 15. 3.
MAŠKARNÍ KARNEVAL
sobota 17. 3.

16:00-18:00
14:00
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Pozvánka do Milevského muzea
Kromě toho si v muzeu zájemci mohou prohlédnout retro výstavu s názvem „1960–1980
aneb Co nás provázelo životem“.
Jedná se o předměty každodenní potřeby, které sice ještě nejsou historické, ale přesto jsou
mnohým z nás už hodně vzdálené.
Všechny zájemce tedy srdečně zveme.
Lukáš Panec

V neděli 25. března 2018 se v Milevském muzeu
uskuteční už tradiční Velikonoční jarmark
starých řemesel. Koná se v muzeu už od roku
2002, takže letos to bude už 16. ročník.
Od 9 do 17 hodin si návštěvníci v muzeu mohou
vybrat z pestré nabídky velikonočního zboží,
malovaných kraslic, skleněných figurek, ručně
zhotovených šperků, léčivých bylinek nebo
třeba keramických výrobků, zhotovených před
jejich očima na hrnčířském kruhu.

Velikonoční jarmark ve Fanoušovi
Pokud vám v minulosti unikly dny otevřených
dveří a chtěli byste se podívat, co se skrývá za
dveřmi Fanouše, máte jedinečnou možnost přijít
na Velikonoční jarmark. Přivítáme vás v sobotu
24. března od 14 do 17 hodin. Budete mít možnost prohlédnout si prostory nízkoprahu Fanouš

a zakoupit si drobné výrobky vytvořené dětmi,
které tento klub navštěvují. Bude připravena
káva, čaj i něco k zakousnutí. Jarmark zahájí
P. Mikuláš Selvek, OPraem, superior kláštera.
Následně vystoupí nový hudební sbor z Milevska
Mil-Roses, který v prostorách Fanouše zkouší.

V jeho repertoáru najdete modernější písně
upravené pro trojhlas. Toto setkání připravujeme pro všechny, kteří se chtějí velikonočně
a jarně naladit.
Alena Růžičková

Rok Muzea milevských maškar
V sobotu 24. února tomu byl rok, co bylo díky
usilovné práci pracovníků a spolupracovníků
Milevského muzea a také díky spolupráci s maškarním sdružením a podpoře města Milevska
otevřeno Muzeum milevských maškar. Za tu dobu
jej navštívilo okolo 5,3 tisíce návštěvníků, výrazně více, než se původně očekávalo. O tom, že
muzeum dokázalo návštěvníky potěšit, svědčí
okolo sedmdesáti stránek převážně pozitivních
komentářů v naší návštěvní knize.
Otevření muzea ocenily hlavně děti, které tak
mají možnost prohlédnout si a případně
i vyzkoušet (nebo i vymalovat) karnevalové masky po celý rok. Pozitivní ohlasy máme i od pamětníků, kteří asi nejvíce ocení staré filmové záběry
z milevských maškar.
Muzeum ale nevzniklo jen jako turistická atrakce, ale také proto, že historii a tradici milevských
maškar považujeme za unikátní, a stejně jako
muzeum nemůže nahradit živé maškary, neřek-

nou nám každoroční masopustní oslavy vše
o jejich původu a o tom, jakým způsobem se
průvod prolínal s osudem Milevska už od poloviny 19. století. Na tuto tradici je Milevsko oprávněně hrdé a bez ní by maškarní oslavy nemohly
být tím, čím jsou.
Ačkoli k historii milevských maškar existovaly
prameny a zdroje dávno před otevřením muzea,
věřím, že muzeum výrazně pomohlo soustředit
zájem na poznání historie milevských maškar
a její popularizaci. Muzeum se společně s maškarním sdružením zasadilo o zápis milevských
maškar na prestižní Seznam nemateriálního
dědictví České republiky, na kterém je spolu
s milevskými maškarami 22 jiných zvyklostí,
mezi jinými Jízdy králů na Slovácku nebo masopustní obchůzky a masky na Hlinecku. Od jara
2017 je muzeum sídlem Českomoravské unie
maškarní. Historii milevských maškar a jejich
souvislosti s historií masopustu v Čechách i Evro-

pě jsme představili v několika přednáškách, snažíme se rovněž vyjasnit podrobnosti z historie
maškar a sesbírat co nejvíce informací a dokumentů z jejich vývoje.
Je nesporné, že maškarní muzeum má před
sebou ještě plno úkolů, které se nám nepodařilo
dokončit v roce 2017, nebo ke kterým přirozeně
docházíme za provozu muzea. Jak doufáme,
doplní muzeum v roce 2018 další masky a především nové interaktivní prvky pro děti a zájemce
o podrobnější výklad historie maškar. Doufáme
proto, že si zájem návštěvníků udržíme i v dalších
letech. Za vaši přízeň děkují pracovníci Milevského muzea a všichni, kdo se na provozu Muzea
milevských maškar podílejí.
Jan Pokorný
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předtančeních. Jejich vystoupení bylo skvělým
zpestřením večera.
V bohaté tombole na návštěvníky čekala spousta
hodnotných cen. Např. firma HITON do tomboly
darovala rychlovarnou konvici, Móda Michaela
nádherný svetřík, železářství Anděl kohouta na
střechu, Zemědělská družstva Nemějice, Chyšky
a Velká darovala zemědělské komodity, Kohou-

tovi z Křižanova pak brambory, firmy a obchodníci nám věnovaly další krásné ceny, bylo jich
téměř čtyřista (kosmetika, drogistické zboží,
keramika, propagační předměty atd.). V hlavní
tombole se pak losovalo o obrazy, basu piv, perlorodku s pravou perlou, keramické wc, obloženou mísu, kvalitní vína či šunkové prasátko.
Příjem z plesu činil 20.620 korun již po úhradě
kapely. Plesu ale předcházely výdaje jako např.
doplnění cen do tomboly (salámy, dorty…),
výlep plakátů nebo pronájem sálu. Čistý výtěžek
z plesu bude použit na dofinancování služeb
sociální prevence. Peníze jsou důležité, ale nejdůležitější pro nás, jako pro pořadatele tohoto
tradičního charitního plesu, je skutečnost, že
se lidé sejdou a dobře se pobaví, svojí přítomností vyjadřují podporu naší činnosti a nám už
nezbývá, než všem poděkovat – hostům i dárcům
– a těšit se na ples v příštím roce!
Alena Růžičková

Charitní ples v DK Milevsko

V Domě kultury v Milevsku se uskutečnil v sobotu
3. února již 21. ples Farní charity Milevsko. Tradičně večerem provázela skupina PiňaKoláda,
která hostům hrála k tanci i poslechu. Dámy,
Soňa a Pavla, dokázaly opět dostat hosty plesu
do výborné nálady.
Program večera byl nabitý a své místo v něm
měly i tanečnice skupiny Farida, a to ve dvou

Národní týden trénování paměti
Městská knihovna v Milevsku se letos již podruhé
zapojí do Národního týdne trénování paměti,
kterou vyhlašuje Česká společnost pro trénování
paměti a mozkový jogging. V týdnu od pondělí
12. do neděle 18. března se v celé naší republice
uskuteční osvětové přednášky, jejichž cílem je
přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě
docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí,
jak na to. Tyto přednášky proběhnou stejně jako
v předchozích letech ZDARMA na předem určených místech v celé ČR.
Proč trénovat paměť, proč cvičit činnosti probíhající v hlavě?
Cvičením si obvykle představíme tělesné cvičení,
které probíhá v tělocvičnách či jiných organizacích. Tam si udržujeme svoje tělo v kondici.
Při cvičení paměti trénujeme duševní schopnosti
a aktivitu mozku. Ale všichni víme, že každá
aktivita, ať tělesná či jiná potřebuje motivaci,
motor k tomu, abychom ji chtěli dělat.
Mnoho z nás, nebo troufám si tvrdit, že většina
z nás si občas postěžuje...
...mně už to nemyslí

...nedokážu se nic nového naučit
...to si v žádném případě nezapamatuju
...to jsem kdysi věděl...
...to slovo mám na jazyku.
To je naprosto normální stav. Po dlouhou dobu
se tradovalo, že úpadek duševních schopností
jde ruku v ruce s přibývajícím věkem. Výzkumy
ukazují, že nemáme zoufat. Tak, jako si můžeme
tělesným cvičení udržovat naše tělo v kondici,
jak jen to jde, tak můžeme speciálním tréninkem
vylepšit i naše mentální schopnosti, a to bez
ohledu na věk. Mozek je zázračný v tom, že má
vysokou schopnost vlastní obnovy. Díky takzvané neuroplasticitě je možné cíleným tréninkem jeho rozličné funkce efektivně posilovat.
Tak jako tělesné cvičení buduje novou svalovou
hmotu či vytrvalost, mentální cvičení buduje
nová propojení mezi neurony.
Využijte příležitost a přijďte ochutnat trénink
mozku.
Markéta Kotmelová

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell – typu Arakauna.
Stáří 15–20 týdnů.
Cena 159–195 Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
11. března 2018 – 12.10 hodin
28. března 2018 – 9.00 hodin

Milevsko – u vlak. nádraží
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
informace : Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840

BŘEZEN 2018

Pánská kabaretní show v Milevsku
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 a akrobatické vystoupení v podání gentlemanů a originální 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 a Milevské kino.
Vstupné je 350 korun.
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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.

Široká nabídka kožené obuvi na:
www:obuv.tode.cz
Kamenná prodejna: Sedlec-Prčice, nám. 58
– společenská, letní, zimní, zdravotní, nadměrná, vycházková, pracovní, domácí,
sportovní
– dámská, pánská, dětská
tel.: 721 629 728, 606 848 150

BŘEZEN 2018

Jak dobře znáš své město a okolí?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou
odpověď pošlou do čtvrtka 15. března na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na
povídání Šárky Kašparové o cestě po Jižní Americe, které se uskuteční v Milevském kině ve středu 21. března od 18 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: železniční
podjezd u Dehetníku
Výherci: Marta Kotrbová, Mirka Hrušková,
Milevsko a Jaromír Sedláček, Sepekov.
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Rodina je lékem
na všechny neduhy
Kdo nemá fungující rodinu, tomu hodně chybí.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
(SaS) Rozárka, která je službou sociální prevence pod Farní charitou Milevsko, se o takovéto
rodiny stará. Trpí zvláště děti. Většinou se jedná
o maminky s dětmi, pracujeme však i s úplnými
rodinami, ve kterých se něco pokazilo. Dospělí
nedokážou vyřešit svoji situaci, jsou v dluhové
pasti, sociální pracovnice jim pomáhají řešit
otázky každodenního života. Je to hospodaření
s penězi, rodinný rozpočet, snížení zadluženosti, řešení problémů s výchovou a komunikací
s dětmi, podporu školní docházky, problémové
nebo delikventní chování dětí, po-rozchodové
vztahy, komunikace s bývalým partnerem, jednání na úřadech. Děti z „našich“ rodin často
navštěvují další službu sociální prevence, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi (klub Fanouš). Sociální pracovnice
dochází do rodiny (i v okolí Milevska) nebo se
problémy pomáhají řešit ambulantně v našem
zařízení (Hůrecká cesta 227), nejlépe po domluvě (tel. 731 604 444). V úterý a ve čtvrtek dopoledne se zde mohou setkat maminky s dětmi,
probrat, co se komu v životě „rozbilo“. Budují
se zde vztahy založené na vzájemné důvěře.
Probíhají pravidelně přednášky s terapeutem
na určitá témata, často nastavená tak, co nejvíce
naše uživatelky služeb pálí. K ulehčení životní
situace přispívá i materiální pomoc (občas ve
spolupráci se sociálním odborem města Milevska
prověřujeme situaci, aby nedocházelo
k neoprávněnému využívání pomoci). Potraviny
nebo hygienické prostředky pocházejí z programu FEAD (MPSV). V loňském roce jsme také
dostali dar od DM drogerie, kde byly např. dětské
pleny a dětská kosmetika, případně uspořádáme
potravinovou sbírku. V akutních případech
můžeme použít prostředky Tříkrálové sbírky. Do
kanceláře charity (U Bažantnice 561) ale docházejí i ostatní potřební. Hojně je využíván charitní
šatník, někdo se přijde poradit, ohřát, popovídat
si, svěřit se. Dlouhodobě např. spolupracujeme
s mužem, kterému jsme pomohli sehnat bydlení,
sjednat splátkové kalendáře dluhů, které
postupně umořuje, pomáháme mu (přes jeho
onemocnění) znovu se začlenit do společnosti.
Charitní práci celým spektrem našich služeb se
daří obrušovat ostré hrany sociálních rozdílů,
které uspořádání a nároky společnosti přinášejí.
Alena Růžičková, ředitelka FCH Milevsko

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

BŘEZEN 2018

STRANA 16

Turistická karta Toulavka v novém a pro každého
Tu r i s t i c k á
oblast Toulava, od Tábora
až k nám…
př ipravila
i letos pro
návštěvníky
našeho krásného regionu,
ale i místní
obyvatele,
zážitkovou
t u r i s t i c ko u
kartu Toulavka. Ta se vám
všem může
stát inspirací,
kam vyrazit na
výlet, a ještě
k tomu získat
něco navíc,
nebo alespoň
ušetřit. Toulavku letos čeká řada změn, aby byla opravdu
pro každého zájemce o výlety v našem okolí.
Nejdůležitější je, že už nebudete potřebovat
plastovou kartičku. Stačí si dojít na infocentrum
a vyzvednout si papírový letáček (zdarma) – ten
slouží jako karta Toulavka. S letákem přijdete
na kterékoli z 63 turistických míst, která jsou
v něm popsána, a získáte bonus nebo slevu.
Navštívit takto můžete třeba Kozí hrádek (k jedné vstupence druhá zdarma), Muzeum čokolády

v Táboře (sleva 15 %), Městské muzeum v Bechyni (keramický suvenýr zdarma), Muzeum milevských maškar (papírová maska zdarma),
Smrčkův dům v Soběslavi (sleva na vstupném)
nebo Skanzen ve Vysokém Chlumci (k jedné
vstupence druhá zdarma). To jsou jen malé ukázky míst, kde se dá karta využít.
Za každé navštívené místo také přímo do letáku
karta Toulavka 2018 obdržíte razítko, že máte,
jak se říká, splněno. Kdo nasbírá razítek nejvíc
– vyhrává balíček zážitků v Toulavě, který obsahuje například víkendový pobyt pro dva, večeři,
lyžování a další zážitky. Ale vyhrát může i ten,
kdo získal jen jedno razítko. Ze všech letáků,
které s razítky pošlete na adresu TOULAVA Vančurova 1946, Tábor, totiž vylosujeme „tuláka
šťastlivce“, který také vyhraje balíček výhod
bez ohledu na to, kolik razítek nasbíral. Všechny
informace k Toulavce najdete na našem webu
www.toulava.cz. Tady si Toulavku také můžete
stáhnout do mobilu a potom nepotřebujete ani
papírový letáček.
A proč to všechno děláme? Protože si myslíme,
že žijeme v krásném kraji, který stojí za to objevovat. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo vytvořit na území kolem Tábora, Bechyně, Milevska,
Sedlčan, Sedlce-Prčice, Jistebnice, Votic, Mladé
Vožice, Chýnova, Sezimova Ústí, Soběslavi a Plané turistickou oblast, která láká návštěvníky
zblízka i zdaleka. V současnosti patří Toulava
mezi 10 oficiálních turistických destinací Jihočeského kraje a mezi 6 destinací v kraji Středočeském. Mezi městy a obcemi, ale i podnikateli

v cestovním ruchu, máme 150 partnerů, kteří
turistickou oblast Toulava a tím i turistický ruch
v regionu podporují. Protože zdravý cestovní
ruch – to jsou pracovní příležitosti pro místní
obyvatele. Cestovní ruch je navíc skvělý v tom,
že zaměstná širokou škálu profesí – od pokojských přes kuchaře, číšníky až po marketingové
a vrcholové manažery. Lidé tak získají uplatnění
přímo v místě, kde bydlí. Nemají důvod stěhovat
se za prací třeba do hlavního města, ale mohou
žít a přispívat k rozvoji regionu v místě, kde se
narodili a kde to mají rádi.
A právě proto turistům nabízíme takové projekty, jako je karta Toulavka – aby zjistili, co všechno krásného u nás mohou navštívit, a také získali
motivaci se k nám na výlet vydat. A nejde jen
o návštěvníky z daleka. Kdy jste naposledy byli
na výletě Na Kozím hrádku, Housově mlýně
v Táboře, Vrškamýku, nebo v Muzeu milevských
maškar. Věříme, že s Toulavkou se vám po našem
kraji od Tábora až k nám… bude hezky toulat.
Přeji vám krásné výlety, mnoho zážitků a již brzy
se dozvíte o dalších projektech, které (nejen)
pro turisty chystáme, aby se pro vás výlety Toulavou staly potěšením a nikdy vás neomrzely.
Jan Sochor, produktový manažer
Turistická oblast TOULAVA, od Tábora až k nám…

Jarní dětská burza + bleší trh
Již několik let probíhají dvakrát do roka v DK
Milevsko oblíbené dětské burzy. A protože nejenom maminky by uvítali nakoupit z druhé ruky
více než jen věci pro děti, rozhodli jsme se, že
současně s dětskou burzou nabídneme prostory
v domě kultury i blešímu trhu.
Pokud tedy máte doma věci, které je vám líto

vyhodit a myslíte, že mohou posloužit ještě
někomu jinému, přijďte je nabídnout ostatním.
Anebo se přijďte podívat, zda zde nenakoupíte
něco potřebného pro vaši domácnost, vstup pro
nakupující je zdarma.
Burza s trhem proběhne
v sobotu 7. dubna od

10 do 12 hodin, prodejci se mohou hlásit do
čtvrtka 5. dubna na telefonu 383 809 201 nebo
na e-mailu kortanova@milevskem.cz.
Bližší informace o podmínkách prodeje lze najít
na www.milevskem.cz.
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