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Nejvýznamnější investice roku 2018

V polovině února zastupitelstvo města schválilo
velkou aktualizaci milevského rozpočtu, která
především rozšiřovala seznam letošních investic.
Plán akcí na rok tak nově představuje více než čtyřicet položek. Pokusme se přiblížit si největší z nich:
Švermova ulice, III. etapa - 25 mil. Kč
Dokončení obnovy Švermovy ulice. Celá tato dlouhá a poměrně nákladná rekonstrukce, zahrnující
oddělení dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukci vodovodu, chodníků, vozovky aveřejného
osvětlení, která začala v prostoru před radnicí
a nad kostelem, pokračovala úsekem mezi Úzkou
ulicí aulicí Pod Zvíkovcem, bude v roce 2018 dokončena třetí nejdelší etapou. Ta bude končit až na
okraji města a práce začnou v polovině května.
Vstup do podnikatelského parku - 4,0 mil.
Po mnoha letech se letos podaří zahájit práce,
které zpřístupní pozemky v oblasti Dukelské ulice prvním malým ﬁrmám i budoucímu areálu
služeb města. Dokončení je plánováno na rok
2019 a půjde o zcela reálnou podporu pro rozvoj
podnikání ve městě.
Drenáže v nové části hřbitova - 3,0 mil.
Změna předpisů nás nutí provést v areálu městského hřbitova rozsáhlé práce, které povedou
k regulaci spodních vod. Budou však pravděpodobně následovat další opatření v příštím roce.
Strojní zařízení čističky - 2,5 mil.
Nezbytná je také výměna dožívajícího a provozně problematického strojního a technologického vybavení městské čističky odpadních vod.
Opravy proběhnou v součinnosti s provozovatelem – společností ČEVAK.
Stavební úpravy radnice - 2,0 mil.
Po odchodu Úřadu práce z č. 95 (vedle Frolla)
je část této budovy nevyužitá. Podle projektu
bude v letošním roce upravena tak, aby mohla
sloužit úřadu, a tedy i veřejnosti.
Auta pro terénní sociální službu - 1,4 mil.
Za výrazného přispění státní dotace bude jednak

obnoven vozový park Sociálních služeb Města
Milevska, jednak rozšířen o nové vozidlo, které
umožní komfortní přepravu vozíčkářů.
Osvětlení náměstí - 1,0 mil.
Bude dokončena obnova veřejného osvětlení
v prostoru náměstí Edvarda Beneše, celý prostor
tak bude konečně vybaven jednotným typem
designových svítidel – jde o světla podél hlavního průtahu – od Broučka k Růžku.
Vozovky a chodníky na Hůrkách - 1,3 mil.
Ulice Sibiřská, Kpt. Jaroše a Sadová dostaly
v loňském roce nová elegantní světla a chodníky,
letos na jaře ve spolupráci s ﬁrmou EON tu budou
dokončeny povrchy vozovek.
Obnova chodníku a povrchu v Sokolovské 1,2 mil.
Levostranný rozpadlý chodníček dostane nové
obrubníky a zámkovou dlažbu, horní část ulice
od Husova náměstí přibližně po Jarlochovu ulici
novou vrchní vrstvu.
Oprava chodníků - 1,3 mil.
Ve vnitrobloku Starého sídliště budou rekonstruovány chodníky. Po delším rozhodování
dostal přednost asfalt před mlatovými povrchy.
V rámci akce dojde i ke zpevnění ploch v prostorech mezi bytovými domy na Hradčanech.
Seznam záměrů na letošní rok je tedy poměrně
rozsáhlý a pravděpodobně bude ještě rozšířen,
pokud tak zastupitelstvo rozhodne, o další
významnou akci podpořenou dotací. Mělo by
při ní dojít k výměně svítidel veřejného osvětlení
v celém Starém sídlišti a v celé oblasti mezi ulicemi Masarykova a Jeřábkova. Hlavním účelem
tohoto kroku je významné snížení spotřeby elektřiny díky použité LED technologii.
Některé stavby patrně přinesou do běhu města
načas i jistá omezení, ale věříme, že to občané
přijmou s pochopením, protože výsledek by nás
měl zase posunout o kus dál.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Sokolská pozvánka
Další z tradičních a sportovní veřejností velmi
oblíbených tělocvičných akademií se uskuteční
ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 18 hodin v milevské
sportovní hale. Milevský Sokol se tak připojí
k oslavám 100. výročí vzniku Československé
republiky a připomene i 156 let od založení
Sokola. Na akademii se představí dvěstěpadesátka cvičenců jednoty a osmdesátka hostů
z dalších sokolských tělocvičných jednot.
Vysokou sportovní úroveň tradičně slibují
vystoupení děvčat z oddílu moderní gymnastiky
a děvčat i kluků z oddílů sportovní gymnastiky
a sportovní všestrannosti. 135 domácích cvičenců a 80 hostů představí celkem sedm skladeb
připravených pro XVI. Všesokolský slet, který
se uskuteční ve dnech 5. a 6. července v Praze.
Uvidíte v nich: rodiče a děti ve skladbě s malou
hračkou „Méďové“, mladší žactvo v hravé skladbě „Děti, to je věc“, mladší žákyně v krásné
hudební skladbě „V peřině“, starší žactvo ve
skladbě s náročnými artistickými výkony
s názvem „Cirkus“, dorostenky a ženy při cvičení
s obručemi ve skladbě „Siluety“, ženy v taneční
skladbě „Ženobraní“ a seniory ve vzpomínkové
skladbě „Princezna republika“. Diváci pak vedle
sletových skladeb určitě ocení i vystoupení čtyřicítky malých předškoláčků – 15 kluků a 25 děvčátek, kteří sletovou skladbu letos nenacvičují.
U nás v Milevsku se stalo letitým dobrým zvykem, že tělocvičné akademii je ve sportovní hale
věnován celý den. Dvě dopolední představení,
určená žákům a žákyním základních a středních
škol a dětem z mateřských školek z Milevska
a okolí, začínají v 8 hodin a v 10 hodin. Večerní
představení je určeno široké veřejnosti, která
fandí zdravému pohybu, dobré zábavě i milevskému Sokolu.
Výbor T. J. Sokol Milevsko

Veřejné zasedání
zastupitelstva města Milevska
se koná ve středu

4. dubna od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.
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Informace z jednání Rady města Milevska
RADA MĚSTA 28. 2. 2018
• Zemědělské pozemky ve Velké – v okolí
místní části Velká byla úspěšně ukončena
tzv. komplexní pozemková úprava.
V důsledku toho musí město aktualizovat
smlouvy o pachtu zemědělsky využívaných
pozemků tak, aby odpovídaly současnému
stavu v katastru nemovitostí. Rada proto
vyhlásila záměr na propachtování 39,1 ha
pozemků pro Zemědělské družstvo Milevsko
(dosud tyto pozemky dlouhodobě užívalo)
a 1,5 ha pro soukromého zemědělce.
Pachtovné bude minimálně 3.000 Kč za
hektar a rok.
• Švermova ulice – v návaznosti na rozhodnutí
zastupitelstva o zařazení třetí a závěrečné
etapy rekonstrukce Švermovy ulice do letoš-

ního rozpočtu, rada rozhodla o uzavření
smlouvy na provedení prací s firmou SWIETELSKY, závod České Budějovice. Tomuto rozhodnutí předcházelo výběrové řízení
s elektronickou aukcí, která přinesla významný efekt ve vysoutěžené ceně. Celá akce začne
v polovině května a městskou pokladnu přijde na 20,4 mil. korun.
• Domovní měřidla – dobrý výsledek přinesla
i další veřejná zakázka na dodávku domovních měřidel tepla. Rada města schválila uzavření smlouvy s firmou Kamstrup A/S, Praha
za částku 970 tis. Kč (předpoklad rozpočtu
byl 1.200 tis. Kč). Těmito 134 měřidly budou
osazeny městské bytové domy.
• Památník legií – rada města se seznámila
se stanoviskem hodnotící komise, posuzu-

jící návrhy na výtvarné řešení památníku
české a československé státnosti spojeného
s poctou legionářům z regionu Milevska.
K dispozici bylo celkem pět návrhů, nejlépe
hodnocený návrh výtvarnice Pauliny Skavové však výrazně přesahoval svou finanční
náročností vymezené prostředky v rozpočtu
města. Rada města proto v souladu s doporučením komise odložila vybudování
památníku v prostoru před základní školou
v Komenského ulici až na dobu, kdy dojde
ke konečné úpravě celého prostranství.
Jeho podoba vzejde z právě dokončované
územní studie pro oblast Komenského
ulice.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

Vítání občánků

Ve čtvrtek 15. března přivítal místostarosta Mgr. Martin Třeštík v obřadní síni milevské radnice nové občánky města. Jsou jimi zleva Vendula Mičanová, Matěj
Vlk, Oliver Weber, Soﬁe Radostová, Eliška Máchová, Aneta Brábníková, Adam Kalina, Jakub Zpěváček, Alice Prošková a Anna Jelínková.

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

80 LET

90 LET

94 LET

Josef Paprštein
Josef Klenovec

Václav Procházka

Jaroslav Roubal
Jan Klicman

85 LET

Vlasta Čunátová

98 LET

Květuše Housková
Alžběta Hladíková
Marie Černá

92 LET

Anastázie Vávrová

91 LET

Růžena Jelínková

Malým kulturním programem vítání občánků doprovodily děti z MŠ Sluníčko,
zleva Eliška Hošková, František Mikšátko a Lucie Čunátová.

Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006573

POZVÁNKA na veřejné setkání k projektu
Pokračování komunitního plánování sociálních služeb
ORP Milevsko
které se koná 12. dubna 2018 od 15 hodin
v Domu s pečovatelskou službou, ul. 5. května, Milevsko
Zve Vás Centrum pro komunitní práci jižní Čechy a město Milevsko.
Občerstvení zajištěno.

Dne 24. února 2018 oslavili manželé Jiří a Ludmila Kofroňovi zlatou
svatbu. Toto své krásné výročí si připomněli v kruhu svých blízkých na
milevské radnici. Srdečně gratulujeme.
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Den svozu v dané lokalitě zůstává
zachován.
Svoz proběhne i ve dnech svátků.

ZO ČSOP Milevsko
zve na

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
29. 4. 2018
Přijďte se dozvědět více
o svých ptačích sousedech,
sraz v 8 hodin
na parkovišti u Bažantnice.
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… svoz bioodpadu
… svoz zbytkového odpadu
… oba svozy

Od začátku dubna je opět zahájen pravidelný čtrnáctidenní cyklus svozů bioodpadu!
Nová provozní doba areálu skládky Jenišovice (sběrný dvůr a úložiště)
pondělí až pátek
06:30–16:30
sobota
08:00–11:00
Platí celoročně od 1. ledna 2018.
Provozní doba sběrného dvora ul. Dukelská 30, Milevsko:
po celý rok pondělí, čtvrtek 15:00-17:00
sobota
09:00-12:00
Provozní doba kompostárny Milevsko:
po celý rok středa
12:00-17:00
sobota
09:00-12:00
Provozní doba Sběrných surovin a. s., ul.
Dukelská 2118, Milevsko:
po celý rok pondělí
08:00-14:00
úterý–pátek
08:00-12:00
12:30-16:00
sobota
08:00-12:00
Provozní doba FAST KOVOŠROT s. r. o., ul.
Sažinova 302, Milevsko:
po celý rok pondělí–pátek 07:00-15:30
sobota
08:00-12:00

OZNÁMENÍ:
V sobotu 21. dubna 2018
proběhne v Milevsku
svoz železného šrotu,
tzv.

ŽELEZNÁ SOBOTA.

Kovový odpad umístěte v sobotu v časných
ranních hodinách na okraj chodníku, případně na jiné vhodné místo.
Svoz zajišťuje FAST KOVOŠROT s. r. o., mob.
777 271 504.
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Poplatek za komunální odpad pro rok 2018
Od 1. ledna 2018 je v platnosti Obecně závazná
vyhláška města Milevska č. 1/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku na rok 2018 se nezměnila a činí
456 Kč za osobu za kalendářní rok. Splatnost
poplatku pro osoby s trvalým pobytem v Milevsku a cizince s povoleným pobytem v Milevsku
je 30. 4. 2018. Sazba poplatku pro vlastníky
rekreačních objektů a objektů bez trvale
žijících osob je rovněž 456 Kč se splatností do
31. 5. 2018.
Rozsah osvobození se oproti loňskému roku také
nezměnil. Úleva od placení poplatku se poskytuje studentům do 26 let ubytovaným mimo
město, občanům pobývajícím déle jak 6 měsíců
v zahraničí, osobám ve výkonu trestu odnětí
svobody, důchodcům pobývajícím část roku
v rekreačních objektech, osobám zdržujícím se
ve zdravotnických zařízeních déle jak 3 měsíce

a osobám umístěným v některých typech sociálních zařízení (např. v dětském domově, domově
pro seniory, domově pro osoby se zdravotním
postižením).
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební
kartou ve stanovených pokladních hodinách
v pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám.
E. Beneše 420 a Sažinova 843).
Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou
nebo bezhotovostním převodem na účet města
Milevska číslo 19-0640992319/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identiﬁkaci

poplatníka správný variabilní symbol, který vám
přiřadíme. Pokud budete platit jednou bezhotovostní platbou za více osob, je třeba nahlásit
správci poplatku jména, data narození a bydliště
všech osob, za které je poplatek odváděn.
K tomu je určen formulář pro vyžádání variabilního symbolu na internetových stránkách
www.milevsko-mesto.cz/aktuality/poplatekza-komunalni-odpad-pro-rok-2018 nebo se
informujte u správce poplatku P. Zděnkové
(e-mail: pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz,
tel. 382 504 132).
Pokladní hodiny jsou:
Pondělí 08:00–11:30
Úterý
08:00–11:30
Středa 08:00–11:30
Čtvrtek Zavřeno
Pátek
08:00–11:30

12:30–17:00
12:30–17:00

Pavlína Zděnková, odbor ﬁnanční

Statistika řidičských průkazů, jejichž platnost končí
a podléhají výměně v průběhu roku 2018 – ORP Milevsko
Leden
24

Únor
30

ŘP jejichž platnost končí v průběhu roku 2018 - řazené podle měsíce (bez věkového rozlišení)
Březen
Duben
Květen
Červen Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
83
109
146
197
209
134
123
104
64

ŘP jejichž platnost končí v průběhu roku 2018 - řazené podle věku držitele ŘP
30 a méně
31–40
41–50
51–60
61 a více
Celkem
143
239
322
272
305
1281
Vydávání řidičských průkazů přejde od 1. července 2018 na nový systém. Tento nový systém
bude spočívat především v novém způsobu pořizování a zpracování fotograﬁí a podpisů žadatelů o řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče, či kartu řidiče a také v tom, že
žadatelé budou mít možnost navštívit kterékoliv

pracoviště obcí s rozšířenou působností, bez
ohledu na své trvalé bydliště. Celý tento nový
systém se pro veřejnost spustí 1. července 2018.
Ministerstvo dopravy musí zajistit podmínky pro
naplnění všech zákonných změn. Ty se ve velké
míře dotknou samotných obcí s rozšířenou
působností, pro které z novelizovaných zákonů

vyplývají nové způsoby práce, jelikož nejdůležitější součástí celého systému jsou právě obce
s rozšířenou působností a konkrétní zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s občany, vyžadujícími zpracování svých žádostí některé z dopravně
správních agend. Mimo jiné dojde k navýšení
za zpracování žádosti z 50 na 200 korun
av případě „bleskové“ výroby řidičského průkazu
z 500 na 700 korun. Legislativním změnám se
blíže budeme věnovat v příštím čísle.
Bc. Milena Brčáková, vedoucí odboru dopravy

Noví zaměstnanci městského úřadu

Odbor kancelář úřadu
Mgr. Petra Burdová
pověřenec GDPR, právní služby

Odbor životního prostředí
Michal Maňhal, DiS
vodní hospodářství

Prosinec
58

Odbor dopravy a živnostenský
Bc. Gabriela Zemanová
referent – silniční doprava
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STŘÍPKY Z MINULOSTI
Velikonoce – pohyblivý svátek
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským
svátkem, který oslavuje Zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Velikonoce patří mezi svátky pohyblivé.
Oproti tomu Vánoce, oslavující narození Ježíše
Krista, mají své datum pevně stanoveno. Mnohdy si lidé položí právě otázku, jak je možné, že
jeden datum pevně známe a druhý se každý rok
mění. Odpovědi na tyto otázky se budou snažit
poskytnout následující řádky.
Nejstarší užívaný kalendář se nazývá lunární
a funguje na principu pozorování měsíčních
fází. Používala ho pravděpodobně už pravěká
společenství a dodnes je například základem
kalendáře islámského. Lunární rok však měl
pouze 354–355 dnů. S rozvojem zemědělské
produkce lunární kalendáře ustupovaly dělení
roku, které respektovalo roční období. Sluneční
rok měl sice 365 dnů, ale k tomu měl těžko určitelný začátek jednotlivých období. Začal se také
používat kalendář, který byl kombinací obou
předchozích typů, a tak vznikl kalendář lunisolární založený na synodickém měsíci (29 dní
12 hodin 44 minut) s upravenou délkou roku.
Ve starém Římě používaný lunisolární kalendář
byl na počátku letopočtu zcela vytlačen solárním
kalendářem, vzniklým při juliánské reformě, kterou provedl v roce 46 př. n. l. římský konzul Gaius
Iulius Caesar. Juliánský kalendář měl rok dlouhý
365 dnů a každé 4 roky byl vkládán jeden přestupný den. Rok byl rozdělen na 12 měsíců, ty
však neodpovídaly skutečnému oběhu Měsíce
okolo Země. Začátek občanského roku byl sjednocen se začátkem konzulského roku na 1. leden.
Juliánský kalendář s pozdějšími úpravami převzali římští křesťané a křesťanská církev vůbec.
Kalendář si přizpůsobili svým potřebám a zavedli
podle starořímského vzoru sváteční dny. Ve snaze odstranit vžité pohanské svátky byly křesťanské svátky nezřídka stanoveny na dny svátků
pohanských. Svátek narození Ježíše Krista –
Vánoce – slavili východní křesťané 6. ledna, syrští křesťané 18. listopadu. Římský kněz a pozdější protipapež Hippolytos žijící ve 3. století
ho ve své křesťanské obci položil na 25. prosinec
jako reakci na šířící se svátek Zrození Nepora-

Císař Konstantin I. Veliký předsedal ekumenickému
koncilu v maloasijském městě Nikaia. Jednalo se
o první setkání biskupů křesťanské církve vůbec.

zitelného Slunce. Tento datum se později všeobecně rozšířil a liturgický kalendář slaví Vánoce
dodnes s pevným datem 25. prosince.
Nejstarším křesťanským svátkem jsou ale Velikonoce. Ty bývaly slaveny již ve 2. století našeho
letopočtu. Velikonoce jsou spojeny soslavou příchodu jara ajsou považovány za hlavní křesťanský
svátek roku, proto církev považovala za důležité
slavit Ježíšovo vzkříšení ve stejnou dobu, tudíž
se jejich datum odvíjelo od sledování fází měsíce.
Svátek prvotně souvisel s židovským svátkem
pesach. V Malé Asii slavili křesťané ještě ve 2. století velikonoční svátky stejně se Židy, večer
14.dne měsíce Nisanu bez ohledu na den v týdnu.
Mezi křesťany ale docházelo ke sporům o přesný
den, kdy se mají Velikonoce slavit, shoda panovala
pouze v souvislosti s jarním úplňkem. Část křesťanstva přenesla svátek na neděli, aby jej odloučila od židovského svátku, přesto byl židovský
kalendář důležitý pro určení data jarního úplňku.
Na křesťanské synodě v Arles r. 314 bylo usneseno,
aby Velikonoce byly slaveny všude ve stejný den,
který měl římský biskup svými listy oznamovat
ostatním biskupům. V roce 325 se konal První
nikajský koncil, na kterém byla fakticky dovršena
proměna juliánského kalendáře v křesťanský
a ustanoveno, že biskup alexandrijský má vypočítat datum Velikonoc a ohlašovat je biskupovi
římskému, který datum dále uvede ve známost.
Alexandrijský způsob výpočtu určil datum Velikonoc na nejbližší neděli následující po prvním
cyklicky vypočítaném jarním úplňku připadajícím
na dny od 21. března do 25. dubna.
Nedokonalé hvězdářské vědomosti té doby
nedovolovaly přesný astronomický výpočet

Sv. Beda Ctihodný byl benediktinský mnich a známý
vzdělanec, učenec a autor díla Církevní dějiny národa Anglů, díky čemuž je považován za otce anglické
historie.

úplňku, proto bylo jeho datum určováno cyklicky
– sestrojením řady let, v níž se délka jistého
počtu let slunečních vyrovnávala s délkou řady
let měsíčních. Nejdokonalejší velikonoční tabulky pocházejí z roku 525 a jejich autorem je římský mnich Dionysius Exuguus. Tyto tabulky se
dočkaly před koncem 6. století v Itálii všeobecného rozšíření. Tabulku dopočítal až do roku
1063 britský mnich Beda Venerabilis v roce 725
a dovršil tím tak cyklus 532 let, po jejichž uplynutí Velikonoce připadají na stejná data ve stejném pořádku. Tak alexandrijský způsob výpočtu
Velikonoc v křesťanském světě zcela zvítězil.
Poslední zásadní změna ve vývoji kalendáře
nastala v roce 1582, kdy papež Řehoř XIII. vydal
bulu Inter gravissimas upravující nepřesnosti
kalendáře vzniklé nedokonalým spočítáním délky roku v juliánském kalendáři, který byl o 11
minut delší než tropický rok. I když se 11 minut
zdá být zanedbatelným rozdílem, v období
vrcholného středověku již byl nesoulad kalendáře s tropickým rokem patrný a začalo se uvažovat o nápravě. V době gregoriánské reformy
narostl rozdíl už téměř na 10 dnů a Velikonoce
jako největší křesťanský svátek ani zdaleka
nebyly tou první nedělí po jarním úplňku
a pro římskou církev byl tento stav již neúnosný.
V českých zemích přijetí reformy nařídil
Rudolf II. v roce 1583. Prakticky došlo ke korekci
kalendáře tím, že den následující po pondělí
6. lednu 1584 bylo úterý 17. ledna 1584. Jak je
všeobecně známo, některé země gregoriánskou
reformu přijaly mnohem později nebo ji nepřijaly vůbec.
Gregoriánský kalendář se od skutečného tropického roku odchyluje jen minimálně a znatelný rozdíl bude možné pozorovat až za několik
tisíc let. Paradoxem gregoriánského kalendáře
však je skutečnost, že opět dochází ke shodě
data Velikonoc s datem svátku pesach.
Ve 20. století došlo ke shodě v letech 1903,
1923, 1927, 1954, 1981 a 1998. V našem 21. století k této shodě ale nedojde ani jednou.
Mgr. Petra Kratochvílová, Milevské muzeum

Ukázka z nejstaršího kalendáře na rok 1791, uloženého v Milevském muzeu, kdy připadly Velikonoce na 24. dubna – stejně jako naposledy v roce
2011, stejné datum Velikonoc nastane příště v roce
2095.
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Územní studie Komenského ulice – první veřejné projednání

Ve středu 7. března proběhlo v domě kultury za
velkého zájmu občanů veřejné projednání územní
studie veřejných prostranství v oblasti ulice
Komenského.
Územní studie určuje budoucí řešení lokality, zejména pokud se týče dopravy, ulic, chodníků, parkovacích míst, charakteru zeleně, umístění dětských hřišť, využití prostoru mezi bloky
jednotlivých domů apod. Po schválení zastupitelstvem se územní studie stává na dlouhou dobu
závazným plánem a regulativem, z něhož se pak
vychází při stavebních řízeních.
Zpracovatel studie, plzeňský architekt Oldřich
Hysek, představil výsledky první fáze zpracování
studie. Vycházel z vlastní analýzy i z úspěšného
dotazníkového šetření mezi obyvateli ulic Komenského aPod Stadionem, kterých se studie především týká. V rámci projednání architekt představil,
kde vidí silné aslabé stránky území. Za silné stránky považuje dostatek zeleně, klidné ačisté životní
prostředí, existenci obchodů, školy aškolky, sportoviště. Naopak slabou stránkou je velký nedostatek parkovacích míst, stavebnětechnický stav
prostoru pro setkávání obyvatel, ale třeba i exis-

tence sušáků na prádlo a neudržovaných původních pískovišť a prolézaček pro děti.
Dotazy občanů se hlavně točily kolem nedostatku
parkovacích míst aproblému parkoviště uzimního
stadionu, na které se projíždí právě tímto sídlištěm. Další náměty se týkaly například potřebnosti
veřejného WC v této lokalitě, výšky zeleně mezi
domy, problémů při zásobování v místě za poštou.
Všechny návrhy apřipomínky občanů byly zaznamenány a zpracovatel studie se je pokusí řešit
v další fázi studie, tedy v návrhu, který bude později rovněž představen a projednán s veřejností.
Architekt Hysek mimo jiné podotkl, že nelze uspo-

kojit potřebu parkování dle požadavků všech obyvatel, ale podrobně se již zabýval nedostatkem
parkovacích míst, které se mu podařilo v jeho
navrhovaném řešení eliminovat.
Obsah celé prezentace, představené na tomto
projednání s veřejností, je umístěn na webových
stánkách města.
Vedení města touto cestou děkuje všem občanům,
kteří odpověděli na dotazníkovou anketu a kteří
se zúčastnili veřejného projednání, za živý zájem
o příští podobu města.
Martin Třeštík, místostarosta
Jaroslava Procházková, projektová manažerka

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.

Rozhovor s novým jednatelem sportovní společnosti
Ve čtvrtek 1. března nastoupil
na pozici jednatele příspěvkové organizace města SPOS
Milevsko s.r.o.Ing.Pavel Stejskal, kterému jsme položili
následující otázky:
Můžete se nejdříve našim čtenářům představit?
V letošním roce oslavím 30té narozeniny, takže
se dá říct, že jsem relativně mladý. Jsem srdcem
obrovský sportovec, takže mě mimo jiné i to přivedlo do této pozice. Hraji fotbal a hokej jako
aktivní člen za Božetice, kde také žiju. Ale chodím
si zahrát i jiné sporty jako třeba ﬂorbal, tenis,
volejbal adalší. Jak říkám, já mám sport nesmírně
rád. Vystudoval jsem stavařinu a poté nastoupil
na odbor investic a správy majetku. Myslím, že
právě tyto vlastnosti přesvědčili radní a vybrali
mě do funkce jednatele milevských sportovišť.
Do městské organizace jste zajisté nastupoval
s nějakou vizí, můžete nám ji představit?
Mojí vizí je se pokusit zlepšit technický stav
sportovišť. Je nutné hned na úvod říct, že SPOS
je provozní organizací, takže máme za úkol
sportoviště provozovat, zásadní investice jsou
na rozhodnutí města a jejich náklady, protože

sportoviště je v jejich vlastnictví. Já budu
ovšem iniciovat na městě jednotlivé potřeby
investic, město pak bude na zastupitelstvech
a v radě rozhodovat, co se provede a co ne.
Díky tomu, že jsem dělal na městě na investicích, znám postupy chodu úřadu, což je bezesporu další výhodou. Stav některých sportovišť
a zásadních konstrukcí je kritický, takže se
bude muset v nejbližší době přistoupit k rekonstrukcím. Jedná se například o střechu zimního
stadionu. Je nutné provést nátěry konstrukce
a podhledu a také zrenovovat konstrukční lávky. Další bolestí je stávající sportovní hala,
kde nám utíká hromada tepla. Budu usilovat
o provedení tepelného auditu a následně projektu zateplení objektu. Jistě by stálo za to
vložit i nějakou investici do akumulační nádrže
ke kondenzátoru zimního stadionu a začít tak
využívat přebytečné teplo z kondenzátoru.
Další investice vidím do zázemí tenistů
v Bažantnici anebo fotbalistů a jejich kabin.
Určitě by nebyl od věci tartanový ovál pro atlety. Samostatnou kapitolou jsou samozřejmě
hotely. Ty máme ve správě také. Sporthotel
bych si rád ve správě zachoval i do budoucna,
protože zde máme kanceláře a také strojovnu
a zázemí zimního stadionu. Co bude do
budoucna s hotelem Stadion se uvidí, za mě

hotel zachovat, ale nevím, jestli ho nenechat
spravovat nějaký jiný subjekt.
Určitě je toho hodně co po technické stránce
spravovat, budou to nemalé náklady. Budu usilovat o to, aby se město v mojí spolupráci pokoušelo o získávání dotací, uvidíme, jak to bude
možné. Samozřejmě bude muset i město začít
uvolňovat větší ﬁnanční prostředky do investic
na sportoviště, protože je potřeba si uvědomit, že budovy a sportoviště mají stáří okolo
30 až 40 let a více, takže přichází doba jejich
dožívání či čas na jejich kompletní rekonstrukce.
Za sebe říkám, že se nechci dočkat časů, kdy
budeme nuceni sportoviště zavírat.
Další, co si přeji a budu iniciovat, tak ve spolupráci s kluby a městem pořádat na sportovištích
sportovně kulturní akce stylem exhibic s doprovodným programem pro děti i dospělé. Je to
věc, kterou mám moc rád a tady chybí. Všichni
za tím jezdíme do velkých měst, tak proč to
nepřitáhnout odtud sem a budeme to mít doma.
A tím samozřejmě nemyslím jen na milevské,
ale na všechny obyvatele milevského regionu.
Budu se snažit, aby se nám tu žilo lépe, byli jsme
všichni spokojeni a měli jsme kde sportovat
a kde se scházet, to přeci k životu patří.
Děkujeme za rozhovor.
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FOTOOBJEKTIVEM

Pavel Kožíšek a Hana Mašlíková pobavili děti i dospělé v představení S kouzly
kolem světa v neděli 18. února v milevském domě kultury.

Divadelní a osvětový spolek Fikar Nadějkov vystoupil ve velkém sále DK s komedií Habaďůra aneb Nájemníci pana Swana.

V sobotu 3. března byla vernisáží zahájena první letošní výstava v Milevském
muzeu s názvem 1960–1980 aneb Co nás provázelo životem. Vernisáž navštívilo
přes sedmdesát návštěvníků.

Téměř osmdesát návštěvníků si ve velmi mrazivém počasí ve čtvrtek 1. března
nenechalo ujít vernisáž výstavy v Galerii M s názvem Setkání. Tato expozice
nabídla tvorbu uměleckého kováře z Telče Davida Habermanna a obrazy krajináře Valentýna Horby, který žije v Drhovli nedaleko Písku.

V polovině února se Milevské maškary účastnily veletrhu Holiday world Praha,
aby zde reprezentovaly město Milevsko.

Děti z kroužku Předškoláček aneb Hrajeme si na školu si na poslední schůzce
vyrobily krmítko s ptáčky. Nahoře zleva Maruška Kovandová, Adélka Klicmanová
a Toník Šmelc. Dole zleva Tomášek Vála, Tobiášek Vansa, Šimůnek Kortan
a Jaroušek Kozojed.

Mladý záchranář v akci
Členové zájmového útvaru DDM Milevsko Mladý
záchranář se přihlásili do soutěže pořádané
Hasičským záchranným sborem Jihočeského
kraje a Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje. Soutěž vhodně doplňuje výuku
Ochrana člověka za mimořádných událostí. Je
určena pro žáky základních škol. K plnění úkolů
bude zapotřebí rychlost, šikovnost a notná dávka odvahy. Zkrátka vše, co má zvládnout každý

správný hasič či policista. Cílem soutěže je, aby
účastníci zábavnou formou získali základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání běžných
rizikových situací i mimořádných událostí.
Budou pak schopni postarat se nejen o sebe,
ale i své blízké. A že mladí záchranáři neponechali nic náhodě, dokládá fotograﬁe. Nám už
nezbývá nic jiného, než jim popřát mnoho úspěchů!
Text a foto: DDM Milevsko
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
trollů je zlověstný a hrozivý obr z hor, který dříme ve své jeskyni a čeká na to, až se některá
z princezen do svých osmnáctých narozenin
nestihne provdat, aby ji mohl lapit a sníst.
DABING
104 min.
vstupné: plné 120 Kč, děti 100 Kč

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

PREZIDENT BLANÍK
čtvrtek 5. 4.

15:00

ČR – Komedie - Celovečerní film Prezident Blaník
vypráví příběh lobbisty Antonína Blaníka, který
se rozhodne kandidovat na prezidenta České
republiky.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné: 50 Kč

PEPA
neděle 15. 4.

20:00

Francie – Komedie - V nouzi poznáš přítele.
Bláznivá komedie o dvou kamarádech, kteří se
kvůli papírům na oko vezmou a obrátí naruby
život všech okolo. A samozřejmě ten svůj.
DABING
92 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ČR – Komedie – Pepa (Michal Suchánek) je asi
padesátiletý úředník žijící se svou rodinou v obyčejném okresním městě. Pepa je tak trochu podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od jeho
ženy (Petra Špalková), natož od dcery (Natálie
Grossová). Pepa ví, že se musí něco změnit,
a dokonce velmi dobře ví, co to „něco“ je. Jenže!
Cesta k cíli bývá někdy hodně trnitá, a tak sledujeme sled více či méně marných a tragikomických
pokusů Pepy, hrdiny – outsidera, o to začít svůj
život konečně žít.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné: 120 Kč

SHERLOCK KOUMES
pátek 6. až neděle 8. 4.

JÁ, TONYA
čtvrtek 19. 4.

VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?
čtvrtek 5. 4.

20:00

3D
17:30

USA, VB – Animovaný - Největší případ sádrové
verze legendárního detektiva. Kdo jiný by měl vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků?
DABING
90 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

TÁTOVA VOLHA
pátek 6., sobota 7. 4.

20:00

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.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné: 120 Kč

ZTRATILI JSME STALINA
neděle 8. 4.

20:00

VB, Francie – Komedie, drama - Velký vůdce padl.
Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin. Nad jeho
mrtvolou začíná tragikomický boj o nástupnictví.
Soudruzi z politbyra se pomalu zbavují letitého
strachu a začíná ta pravá podívaná. V Rusku tento
film zakázali.
TITULKY
106 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

FAKJŮ PANE UČITELI 3
čtvrtek 12. až sobota 14. 4.

20:00

Německo – Komedie - Samozvaný učitel Zeki
Müller je zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání
a touhy dostat ze svých studentů v čele s Chantal
to nejlepší, co v nich ještě zbývá. Ale už toho v nich
moc na vyždímání není. Uspěje při záchraně školy
a jejích chovanců?
DABING
120 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
pátek 13. až neděle 15. 4.

17:30

Norsko – Fantasy pohádka – Že jsou trollové
jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Král

15:00

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.
vstupné: 50 Kč

RAMPAGE: NIČITELÉ
čtvrtek 19. až sobota 21. 4.

3D
20:00

USA – Akční, dobrodružný, sci-fi - Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem (Johnson)
a výjimečně inteligentním gorilím samcem Georgem, o kterého se Davis stará od jeho narození,
vzniklo velmi pevné pouto.
TITULKY
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

JO NESBO:
DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU
pátek 20. až neděle 22. 4.
17:30
Norsko, Německo – Komedie, rodinný - Doktor
Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel
svou dávnou lásku, Julietu Margarínovou. Pomoci
svého vynálezu, Vany Času, se vrátí do minulosti,
aby zabránil její svatbě s padouchem.
DABING
95 min.
vstupné: 90 Kč

HASTRMAN
neděle 22. 4.

20:00

ČR - Romantický thriller - Příběh jedné lásky, jedné
vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a Ondřeje Havelky.
ČESKÉ ZNĚNÍ
100 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

AVENGERS: INFINITY WAR
čtvrtek 26. až sobota 28. 4.

3D
20:00

USA – Akční, dobrodružný - Avengers a jejich
superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše

a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než
jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou,
zničí vesmír jednou provždy.
DABING
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

BRATŘI LUMIÉROVÉ
neděle 29. 4.

20:00

Francie – Dokumentární - Snímek vracející se
k počátkům filmového průmyslu vám představí
zhruba stovku restaurovaných filmů od světoznámých hitů po zapadlé skvosty.
DABING
87 min.
vstupné: 90 Kč

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

ZPÍVÁME S KYTAROU A HARMONIKOU
úterý 3. 4.
18:00
Dům kultury Milevsko ve spolupráci se Senior
klubem ZVVZ Milevsko a Restaurací V Klubu
pořádají hudební podvečer. Návštěvníci si zazpívají s kytarou nebo harmonikou známé trampské
písničky a oblíbené lidovky. Zazpívat si může
přijít každý. Při zpívání se budou podávat nápoje
a speciality z grilu.
Restaurace V Klubu
vstupné: 30 Kč, členové SK ZVVZ zdarma

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 4. 4.
17:00
velký sál

KREJČÍK HONZA
čtvrtek 5. 4.

09:00

Dopolední představení pro školy.
velký sál

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 7. 4.
10:00-12:00
Prodej dětského oblečení, kočárků, autosedaček,
hraček, sportovního vybavení a ostatních potřeb
pro děti od 0 do 15 let. Pro prodávající nutná
rezervace místa do čtvrtka 5. dubna.
prostory DK
vstupné: zdarma

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
– TVRDOHLAVÁ ŽENA
neděle 8. 4.

18:00

Jedná se o typickou Tylovu lidovou báchorku,
kde, stejně jako například ve Strakonickém dudákovi, nadpřirozené bytosti pomáhají smrtelníkům
a postrkují je nejprve do malérů a potom ke šťastnému konci.
Mlynářka Jahelková, kterou kdysi opustil její
muž, zanevřela na celé mužské „plemeno“ a svojí
dceru před ním chrání za každou cenu. Samozřejmě marně. Její dcera Terezka a školní mládenec Pěnkava si k sobě cestu stejně našli… Hraje:
Divadelní soubor Tábor
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč
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PŘEDNÁŠKA
– CELOROČNÍ ÚDRŽBA ZAHRAD
úterý 10. 4.

WORKSHOP – HOOPING
neděle 22. 4.
09:00

Přednáší: Jaroslav Kolář. Pořádá: SK ZVVZ Milevsko ve spolupráci s DK Milevsko
loutkový sál
vstupné: 20 Kč, členové SK ZVVZ zdarma

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 10. 4.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

TOULKY ZA POZNÁNÍM – VENEZUELA
– PŘÍRODNÍ RÁJ SVĚTA
úterý 10. 4.
18:00
Přednáší a promítá: Jaromír Novák
Okouzlující, podmanivá i tajemná, tak by se dala
charakterizovat příroda exotické Venezuely.
Mohutné řeky, tropické džungle, rozsáhlé savany,
majestátní stolové hory s nejvyššími vodopády
světa, jaspisové řeky, pohoří dosahující pětitisícových výšek, pláže Karibiku, to vše představuje
pro nás vzdálená země.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 11. 4.
18:00-20:00
loutkový sál

KURZ – LAPAČ SNŮ
čtvrtek 12. 4.

18:00

Kurz je vhodný i pro děti, lektorka Laďka
Bečková.
výuková učebna
vstupné: 150 Kč

ŠTEFAN MARGITA
– GALAKONCERT V MILEVSKU
pátek 20. 4.

19:00

Tenorista světového formátu Štefan Margita za
doprovodu renomovaného Moravského klavírního tria zazpívá na unikátním koncertě písně
a opery světového repertoáru.
velký sál
vstupné: 490 Kč

PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU MILEVSKA
A KOVÁŘOVSKA
sobota 21. 4.
07:30-09:30
2. ročník turistického pochodu. Trasy: pěší 6, 10,
16, 26 km, cyklo: 28, 40 km. Start od DK Milevsko.
start od DK

POHÁDKA – ČERVÍK JIŘÍK
A SVĚTLUŠKA LIDUŠKA
sobota 21. 4.

15:00

Hraje: Liduščino divadlo
Červík Jiřík se chystá užuž zakuklit, když za ním
přiběhne kamarád, červík Pavlík, a poprosí ho
o pomoc. Světlušce Lidušce zhasla lampička a nikdo jí neumí opravit. Jiřík je jediný červík, který
vychodil celou luční mateřskou školu a mohl by
světlušku zachránit…
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč,
na místě 60 Kč

17:30-19:00

Hooping je zábavná forma taneční fitness aktivity,
která spaluje kolem 400 až 600 kalorií za hodinu! Přijďte si ho vyzkoušet pod vedením certifikované lektorky Gabriely Čechové. Nejdříve si
popovídáme, o čem hooping vlastně je a pak si
ho vyzkoušíme. Obruče budou na místě k zapůjčení, přihlášky předem na telefonu 383 809 201
nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
hudební sál
vstupné: 100 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
– PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÉHO
středa 25. 4.

18:00

vstupné: 10 Kč

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

1960-1980
– CO NÁS PROVÁZELO ŽIVOTEM
do úterý 1. 5.

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

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ IN – LINE
14:00

Poradna Jitky Hanzalové, tel.: 732 867 571.
učebna 2

IRISDIAGNOSTIKA – PŘEDNÁŠKA
čtvrtek 26. 4.
17:00
Přednáška Jitky Hanzalové na téma Skutečné
příčiny zdravotních problémů a psychosomatika.
učebna 2

„DIVADÉLKO BEZ OPONY“
– AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
čtvrtek 26. 4.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SKUPINY
TERIFOTA SOKOLA PÍSEK
středa 4. až pátek 27. 4.

Výstava známých i zapomenutých předmětů.

Proboha, pochop mě! aneb jak porozumět sobě
i ostatním? Těší se na vás Mgr. Jana Mašková.
výuková učebna
vstupné: 40 Kč

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 26. 4.
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17:00

Pohádkový muzikálek, který sehrají děti z dramatického kroužku 2. ZŠ Milevsko.
velký sál
vstupné: dobrovolné

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ
pátek 27. 4.
17:00-20:00
výuková učebna
vstupné: 450 Kč

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
pondělí 30. 4.
Maškarní sdružení a Dům kultury Milevsko
připravují tradiční akci v amfiteátru domu kultury. Více informací na plakátech a www.milevskem.cz.
amfiteátr DK

PŘIPRAVUJEME:
11. SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ
S POŽEHNÁNÍM NA CESTU V MILEVSKU
sobota 5. 5.
13:00
nám. E. Beneše v Milevsku
vstupné: zdarma
Pořádá: ROAD RACING RIDERS, Dům kultury
Milevsko a Římskokatolická farnost Milevsko

GALERIE M

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

SPORTOVNÍ HALA:
01. 4.
07. 4.
08. 4.
14. 4.
15. 4.
19. 4.

08:00
08:00
08:00
09:00
08:00
18:00

Florbal ml. žákyně
TUKANI nohejbalový turnaj
Florbal elévové
Handball mládež
Florbal
Tělocvičná akademie Sokol Milevsko 2018
21. 4. 09:00 Handball mládež
28. 4.
Aerobik - Natálie Nováková
29. 4. 09:00 Handball mládež, ženy

LETNÍ STADION - VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
01. 4. 16:00 FC ZVVZ muži A - Dražice

SAUNA:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

muži
ženy
muži

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

SENIOR KLUB ZVVZ
www.zvvz.cz/seniorklub

CHODÍME S HŮLKAMI PRO ZDRAVÍ
úterý 3. 4.
09:00
Návod, jak procvičit svaly celého těla správnou
chůzí Nordic Walking. První schůzka je pouze
informativní, máte-li hůlky, přineste si je s sebou.
klubovna SK na Montážích

BIO SENIOR – PREZIDENT BLANÍK
čtvrtek 5. 4.
15:00
Antonín Blaník, jeden z nejvýznamnějších lobbistů v zemi, se rozhodne kandidovat na prezidenta ČR. V kampani naslibuje s pomocí
tajemníka Žížaly a asistentky Lenky lidem věci,
které jim nikdo nemůže dát - a má úspěch. Příběh
filmu se odehrává na pozadí skutečných událostí
druhé přímé volby prezidenta České republiky.
Milevské kino

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082

ZAHRADY – CELOROČNÍ ÚDRŽBA
úterý 10. 4.
09:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
SKUPINY TERIFOTA SOKOLA PÍSEK
úterý 3. 4.
17:00

DIVADLO NA VINOHRADECH PRAHA
středa 11. 4.

www.milevskem.cz

Přednáška pana Koláře o celoroční péči o zahradu. Členové SK zdarma.
DK Milevsko

DUBEN 2018
Nejslavnější hra Bernarda Shawa – PYGMALION
– komedie o tom, jak londýnský profesor fonetiky
Henry Higgins si zamane, že pouliční prodavačku
květin Lízu Doolittlovou přetvoří v dámu.
Odjezd v 7 hodin od sokolovny, zastávka u paneláku, začátek představení v 10 hodin.

EUROPA THERME BAD FÜSSING
úterý 17. 4.

17:00

sál ZUŠ

15:00

CENTRUM MILÍSEK

SNY A CÍLE...
JAK SE NEZBLÁZNIT NA MATEŘSKÉ
úterý 10. 4.
10:00

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 5. 4.

VAŘÍME BAREVNĚ
úterý 17. 4.

08:00–16:00

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

MOTIVAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ŽENY
středa 11. 4.
08:00

OSTRAVA
– VÍTKOVICE, KRAKOV, WIELICZKA
úterý 24. - čtvrtek 26. 4.

KLUB MAMINEK
– SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ MAMINEK A DĚTÍ
pondělí 16. 4.
16:00

Pořádá CK Toulky Evropou – vyhlášeno a obsazeno v roce 2017.

Zdravé mlsání II. – nepečené RAW tyčinky.

CHRÁNĚNÉ ROSTLINY V OKOLÍ MILEVSKA
úterý 3. 4.
17:30

10:00

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409

Černočerná komedie přináší divoký a stěží uvěřitelný příběh vzestupu až na vrchol, touhu,
vášeň, pád na samotné dno a jeden z největších
skandálů sportovní historie.
Milevské kino

ZO ČSOP MILEVSKO

SaS ROZÁRKA

MONTESSORI INSPIRACE...
ZVLÁDNU TO SÁM?
úterý 3. 4.

www.centrummilisek.cz

Koupání v termálních lázních, vstupné 11 € není
v ceně, odjezd v 6:30 hodin.

BIO SENIOR – JÁ, TONYA
čtvrtek 19. 4.

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 19. 4.
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7denní bezplatný program pro ženy na MD/RD.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 18. 4.

08:00-16:00

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

10:00

Jarní recepty lehké a jednoduché.

ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE
úterý 24. 4.

10:00

Tvořivá čaro-dílna.

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

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTEK
ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
úterý 3. 4.
17:30
Fotky milevského fotografa a člena svazu ochránců přírody Petra Stříže si mohou zájemci prohlédnout v prostoru knihovny až do 11. května.
vestibul knihovny

Vernisáž výstavy fotografií Petra Stříže.
Městská knihovna Milevsko

KULATÝ STŮL PRO ŽENY
– ÚŘAD PRÁCE PRO RODIČE PO MD/RD
pátek 20. 4.
10:00–11:30

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Diskusní setkání s vedoucí ÚP Alenou Hájíčkovou
– informace ÚP pro rodiče vracející se na trh práce.

www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB MAMINEK
– SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ MAMINEK A DĚTÍ
pondělí 23. 4.
16:00

Tentokrát se bude listovat knihou Nejlepší kniha
o fake news. Hrají Jirka Ressler a Alan Novotný.
Předprodej vstupenek v knihovně.
Milevské kino

Společné opékání buřtíků na zahradě, buřtíky
s sebou.

ČARODĚJNICKÁ AKADEMIE
pátek 27. 4.
14:00-17:00

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

Výjimečná čarodějnická škola bude zdarma otevřena pro malé čaroděje ačarodějky. Budeme kouzlit, zaklínat a létat na koštěti. Školné se nevybírá
abereme všechny. Podmínkou je čarodějnický oděv.
dětské oddělení

JARNÍ ŠPEKÁČEK
středa 4. 4.
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny
v 13 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU MILEVSKA
A KOVÁŘOVSKA
sobota 21. 4.
07:30-09:30
2. ročník turistického pochodu, trasy: pěší: 6, 10,
16, 26 km, cyklo: 28, 40 km.
Další start v Kovářově od restaurace Na křižovatce 08:00–10:00 hodin. Skupinový odjezd
cyklistů z Milevska v 8 hodin, vede Ladislav
Macháček.
start od DK Milevsko
organizační zajištění: Jaroslav Mácha, Jindřich
Janouch

KOLEM BEČOVA
sobota 28. 4.
Pěší vycházka po trase Sepekov, Bečov, Mlčkov,
Přeštěnice, Držkrajov, Milevsko. Délka trasy
14 km, možno zkrátit o 5 km (busem z Přeštěnice). Odjezd z nádraží ČD v 8:17 hodin.
vede: Jindřich Jelínek

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

TEL.:

www.zus-milevsko.cz

383 809 253

KONCERT PRO SENIORY
středa 18. 4.
Klub důchodců, Libušina ul.

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

KONCERT SLÁVKA KLECANDRA
A SKUPINY OBOROH
pondělí 2. 4.

16:00

klášterní bazilika

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

K LÁŠTERNÍ 556 | TEL.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

ZE SRDCE EVROPY
DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
pátek 27. 4.

PEČEME SEKANICI
středa 4. 4.

13:00

Přednáška cestovatele Patrika Kotrby.
Latinská škola
vstupné: dobrovolné

FILMÁČ
pátek 13. 4.

14:00

PREVENTIVNÍ TÉMA
– FINANČNÍ GRAMOTNOST
pátek 20. 4.

13:00

CESTA Z MĚSTA
pátek 27. 4.

13:00

BRANICKÉ HELIGONKY
sobota 14. 4.
Srdečně zvou „Sousedé 95“.
KD Branice

18:00

MILEVSKÝ KLÁŠTER

OBEC BRANICE

14:00

LISTOVÁNÍ
středa 4. 4.

14:00

18:00
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VYHRAZENO PRO ŠKOLY
2. ZŠ MILEVSKO

Děti a paní učitelky z mateřských škol na návštěvě
Paní učitelky a děti z mateřských škol Pastelka,
Kytička, Klubíčko a také z Mateřské školky Branice, které nastoupí v září do 1. třídy, navštívily
2. Základní školu J. A. Komenského v Milevsku,
aby se podívaly, jak se daří současným prvňáčkům. Během své návštěvy si vyzkoušely, jaké je
posezení ve školní lavici a jak je možné se učit
a zároveň si hrát.
Věříme, že se jim u nás líbilo a budeme se na ně
v září moc těšit.
Mgr. Hana Prášková

Exkurze na letiště v Praze
V úterý 13. března žáci osmých a devátých tříd
navštívili letiště Václava Havla v Praze. Prošli
odbavovacím portálem, kde se přesvědčili, že
pokud u sebe měli kovové předměty, tak bezpečnostní opatření je nepustilo dovnitř. Poznali
provoz letiště, seznámili se s dráhovým systémem, shonem na odbavovacích plochách,
nejmodernější hasičskou stanicí v ČR a z několika málo metrů sledovali přistání a starty letadel i jejich odbavování. Exkurze se všem moc
líbila.
Ing. Helena Pištěková

MŠ PASTELKA

Úspěch v soutěži
Mateřská škola Pastelka v Milevsku se zúčastnila
výtvarné soutěže na téma „Les plný kouzel“,
která byla opět vyhlášena 15. MŠ v Písku.
Do soutěže bylo zapojeno 26 mateřských škol
a hodnoceno 198 obrázků. Naši mateřskou školu
reprezentovala výtvarná práce Adámka Burdy,
který ve své kategorii pro 5–6leté děti získal
pěkné čestné uznání.
Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ KLUBÍČKO

DĚTSKÁ BURZA
A BLEŠÍ TRH
Sobota 7. dubna
Od 10 do 12 hodin
Pro prodávající
nutná rezervace
prodejního místa,
podmínky k prodeji na
www.milevskem.cz.
Vstup pro nakupující zdarma

Aby zoubky nebolely
Mateřskou školu Klubíčko navštívila 20. února
Jitka Mužíková, dentální hygienistka z ordinace
zubního lékaře MUDr. Pecháčka. Děti se učily
nejenom jak zoubky správně čistit, ale i jak předcházet péčí a vhodnou stravou vzniku zubního
kazu. Na závěr si děti zahrály na zubaře – na
sádrových modelech zkoušely, jak ošetřit zubní
kaz.
Iva Jírovcová

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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SOŠ a SOU MILEVSKO

Technický tábor nás bavil
Jarní prázdniny, středobod mrtvého povánočního
období, mohly děti milevského regionu trávit zažitým způsobem na horách, u příbuzných či jen tak
doma v klidovém režimu, nebo uprostřed kolektivu
vrstevníků a v atmosféře poznávání, sdílení a rozvoje osobnosti – tedy na příměstském táboře
s názvem „Technika mě baví“ organizovaném SOŠ
a SOU Milevsko ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou.
„Příměstské tábory mají na naší škole několikaletou tradici, zatím jsme je ale realizovali pouze
v době letních prázdnin. Letos jsme byli osloveni
ředitelkou oblastní pobočky Jihočeské hospodářské komory, zda bychom nechtěli zkusit uspořádat
podobnou věc také o prázdninách jarních. A protože máme rádi výzvy, rozhodli jsme se, že do toho
půjdeme,“ vysvětlila proces zrodu atraktivního
počinu ředitelka školy Mgr. Dagmar Švárová.
Téma bylo zvoleno na základě celorepublikové
potřeby přivést mladou generaci k technickým
oborům a ve vztahu s možnostmi vzdělávací instituce, která disponuje vybavenými dílnami odborného výcviku, a zkušenostmi jejích pedagogů, znamenalo velice dobrý tah. V pěti dnech prošli malí
technici, jinak žáčci 1. až 6. tříd ZŠ, celou škálou
nejrůznějších technických disciplín, a to formou
rukodělných, výukových, zážitkových a kreativitu
podporujících aktivit.
První den byl po zdolání ledolamek naplánován
v duchu „Divení se s divy světa“. Formou hry byly
nejdříve odhaleny známé úkazy fascinující lidstvo
odpradávna a po jejich náležitém prozkoumání na
objevitele čekalo setkání s jedním místním technickým stavebním divem – velkolepým železničním
viaduktem na trase Tábor – Ražice z roku 1889.
Úterní náplň v sobě kombinovala poznávání s tvořivostí a tréninkem motorických dovedností. Dopo-

ledne patřilo poutavé exkurzi na místní zimní stadion, kde všechny zaujala podzemní chodba
s neobyčejně vyhlížejícím mrazicím zařízením.
Vrchol pomyslné hitparády ale obsadily dvě, dnes
již historické rolby na úpravu ledu. Povedené byly
i hrátky s virtuálním svářecím centrem pod taktovkou Aleše Lesáka, žáka prvního ročníku oboru
opravář zemědělských strojů, a práce se stavebnicí
LEGO od Jihočeské hospodářské komory, instituce,
která pozitivně zasáhla i do dalšího průběhu –
poskytla finanční prostředky na autobus do pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit a na výstavu
Zlaté české ručičky, a tak se ve středu jelo se vší
parádou na výlet za mnohdy šokujícími exponáty.
Dynamika akce se projevila i ve čtvrtek, kdy byly
děti odvezeny přímo na odborná pracoviště, aby
si vyzkoušely činnosti související s výukou řemesel,
zasoutěžily v jízdě zručnosti na speciální šlapací
káře, svezly se v novém traktoru Steyr a seznámily
se s problematikou leteckého a lodního modelářství díky skvělé prezentaci Bohumila Chocholeho
a Jaroslava Marvana, kteří do Veselíčka dorazili
s vlastnoručně vyrobenými modely letadel a lodí.
Během posledního společného workshopu se přítomným otevřely zase úplně jiné dveře – nenásil-

ným podáním pronikli do tajů digitální fotografie.
Ačkoliv den odstartoval lehce žertovně, a to tvorbou vtipných převleků a situací do provizorního
smileboxu, už před obědem se v okolí školy pohybovali malí fotografové s cílem zachytit zajímavý
a kompozičně vyvážený snímek a upravit ho v jednoduchém grafickém programu.
Když časový limit určený pro jarní technické táborování vypršel, bylo zcela zřejmé, že úsilí vynaložené na jeho přípravu bylo mnohonásobně vráceno
a dětem se prostě líbilo. „Syn byl z tábora nadšený.
Každý den se vracel plný dojmů a zážitků, poznal
nové kamarády, nepřál si nic jiného, než aby tábor
neskončil, a už teď se těší na nová dobrodružství,“
zhodnotila jarní příměstský tábor Kateřina Šafránková, maminka jednoho z účastníků.
Momentálně připravuje zanícený tým zdejších učitelů letní variantu akce pojmenovanou „Prázdninování s Neználkem“, jejíž koncepce bude tradičně
postavena na literárním základě s úmyslem zažehnout v školácích motivaci k četbě a prokládána
velmi žádoucím sbližováním s technikou. Více
informací na: www.skolanakopci.cz, info@issoumilevsko.cz, tel.: 775 187 756.
Markéta Hadáčková

Milevské maškary zakončily masopustní sezónu v zahraničí

Masopust neznamená pro milevské maškarní sdružení jen průvody (kromě Milevska jezdíme do Borovan, Skal, Protivína, Písku a Stádlce; sepekovský
průvod jsme letos museli z časových důvodů vynechat), ale i účast na veletrzích cestovního ruchu.
Po lednovém veletrhu Regiontour v Brně to byl
15. února středoevropský veletrh cestovního ruchu
Holiday World na pražském Výstavišti. Milevské
maškary tam byly součástí prezentace Jihočeského
kraje, ale samozřejmě jsme se hlásili i k turistické
oblasti Toulava.
Úplný závěr sezóny jsme absolvovali v zahraničí.
Na pozvání masopustního spolku Mönchebüchsler

a orchestru Taktsurfer jsme se ve dnech 22. až
25. února již podruhé zúčastnili masopustu ve švýcarském Münchenbuchsee, partnerské obci Milevska. Pro naši skoro padesátičlennou výpravu byl
přichystán dost náročný program: páteční výlet
do městečka Gruyères byl ještě odpočinkový, večer
už ale vypukly oslavy masopustu. To ve Švýcarsku
znamená především hlasitou a rytmickou Guggenmusik, ale ani my jsme se se dvěma harmonikami,
vozembouchem a zpěvem lidovek neztratili. Sobotní odpoledne patřilo dětskému karnevalu, na který
navazoval večerní maškarní bál pro dospělé – oboje
jsme absolvovali v maskách. Ani v nedělním průvodu nás s vlajkou našeho města, standartou maškar a maskami jistě nikdo nepřehlédl. Škoda jen,
že se mrazivé a větrné počasí podepsalo na počtu
diváků, kteří průvod sledovali.
Spolupráce masopustních spolků z Milevska a Münchenbuchsee má již dlouholetou tradici a nepochybně je jedním z nejlepších projevů partnerství
obou měst. Jestliže nám Švýcaři tvrdí, že se u nás
cítí „jako doma“, o nás to tentokrát platilo dvojnásob. Necítili jsme se jako mezi přáteli; my jsme

mezi přáteli byli. Je příjemné cítit zájem, který
o náš masopust a naše tradice ve Švýcarsku mají.
Starosta Manfred Waibel nejenže formálně přijal
na radnici člena naší rady města Karla Procházku,
ale zúčastnil se v kostýmu celých masopustních
oslav. Leccos jsme se dozvěděli o fungování obce
(na rozdíl od Milevska jako největší problém řeší,
jak tam vtěsnat všechny ty zájemce, kteří by chtěli
v Münchenbuchsee bydlet) a stejně jako při své
první návštěvě jsme doslova žasli, když jsme viděli,
jak po skončení průvodu během několika desítek
minut dokázala úklidová ﬁrma zlikvidovat ty desítky kilogramů papírových konfet, které zůstaly ležet
na ulicích, a vrátit dlažbě i asfaltu dokonalou čistotu.
Vystoupení Milevských maškar ve Švýcarsku nepochybně velmi přispělo k šíření dobrého jména našeho města a jeho propagaci. A kdy uslyšíme břeskné
tóny Guggenmusik v našem maškarním průvodu?
Nepochybně to nebude dlouho trvat. Milevšťáci,
těšte se!
Maškarní sdružení
– spolek pro udržování tradic v Milevsku
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Pojeďte s námi do zábavného parku Mirakulum

Dům kultury Milevsko připravuje zájezd do
zábavného parku Mirakulum ve středočeských
Milovicích. Park nabízí 10 hektarů originální
zábavy a volnočasových aktivit s množstvím
nápaditých herních prvků. Najdete zde lesní
město s věžemi, lanovými stezkami v korunách
stromů a rozsáhlými podzemními chodbami.
Dále hřiště, jehož nepřehlédnutelnou dominantou je dřevěný hrad, na kterém můžete
překonávat až desetimetrové výškové rozdíly,
visuté mostky, rozhledny nebo tobogán, který
vede do podzemních chodeb hradu. Děti se
vyřádí i na obřích trampolínách a dospělí na
houpačkách zavěšených ve výšce 12 metrů!
Pro menší děti je k dispozici Dětská vesnička
v Zemi prasátka Pigy. Můžete se zatoulat v bludišti nebo podzemních chodbách, zasmát se
v zábavných křivicích zrcadlech, pohrát si

v kontaktní mini zoo a navštívit naučnou stezku, jejíž součástí jsou voliéry a výběhy pro
lesní zvířátka. Odpočinout si můžete v amfiteátru, kde probíhají divadelní či hudební
představení, ukázky cvičení se zvířaty a mnoho
dalšího. Po odpočinku se můžete vydat do Oázy
vodní svět, která přináší nevšední zábavu
malým i velkým. Začíná vodopádem a z jezírka
pod ním se do všech stran rozbíhají potůčky
a říčky, které děti mohou pomocí hrází zastavovat a tvořit tůně, měnit směr jejich toku
anebo je přečerpávat pomocí Archimedových
šroubů. V druhé části vodní oázy jsou ve výšce
rozmístěné kyblíky, které se postupně plní
vodou a v náhodném pořadí se převrhávají
a polévají kohokoliv, kdo stojí pod nimi.
Nechybí ani plocha s vodotrysky. V Mirakulu
také probíhají tvořivé výtvarné dílničky

a v neposlední řadě zde najdete i úzkokolejnou
železnici s parní lokomotivou, která park propojuje se sousedním Tankodromem. Zde můžete navštívit opravený podzemní úkryt sovětské
armády, kopii americké základny z Vietnamu
PleiMe, vietnamskou vesnici a nechybí ani
výstava vojenské techniky. Můžete si také
vyzkoušet zastřílet paintballovými zbraněmi.
Zájezd se uskuteční v sobotu 9. června, odjíždět budeme v 8 hodin od DK Milevsko. V ceně
430 Kč/osobu je cesta autobusem tam i zpět
a celodenní vstupné do parku. Přihlášky se
přijímají již nyní v kanceláři DK Milevsko, na
telefonu 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz. Svým dětem či vnoučatům můžete dát zájezd jako dárek k jejich svátku, který slaví 1. června, rádi vám vystavíme
dárkový poukaz.

Hooping – nová forma pohybu
Hooping neboli tanec s obručí je skvělou cestou,
jak se dostat do formy, zatančit si a pobavit se.
Jestliže hledáte zábavný pohyb tvarující celou
postavu, přijďte si hooping vyzkoušet. Nestyďte
se vrátit trochu do dětství s obručí okolo boků.

Točení vás bude nejen bavit, ale také při něm
spálíte 400 až 600 kalorií za hodinu. Ke cvičení
potřebujete jen velkou obruč, kterou vám na
místě zapůjčíme. Workshop pod vedením certifikované lektorky Gabriely Čechové připravuje

v DK Milevsko na neděli 24. dubna od 17:30
hodin. Cena je 100 Kč, přihlášky přijímáme předem v kanceláři DK, na telefonu 383 809 201
nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz.

Tajemné sovy v domově pro seniory
Většinou se člověku asi
nepoštěstí jen tak si pohladit živou sovu. Nám se to
podařilo hned několikrát.
V pondělí 12. března k nám
přijel pan Petr Kolomazník

s manželkou z občanského sdružení Penthea,
které provozuje záchranou stanici zvířat.
V programu „Tajemné sovy“, který je zaměřen
na seniory, byli obyvatelé Domova pro seniory
a DPS seznámeni s řadou evropských sov, jejich
způsobem života a dalšími zajímavostmi, které
jej provází. Mohli jsme slyšet i soví houkání,
tedy spíše tajemné
hlasy, které sovy vydávají.
O sovách se šíří mnoho
mýtů a pověr, které
nám pan Kolomazník
vysvětlil a vyvrátil.
Každý měl možnost si
sovy pohladit a pocítit
tak neuvěřitelnou
hebkost sovího peří.
Největší pozornost
upoutala bíločerná
krasavice - sovice
sněžná. Ale ani ostatní dovezené sovy nás
nezklamaly. Byl nám
představen majestát-

ní sameček výra velkého, puštík obecný, kalous
ušatý, výreček a mnohé další. Každá z nich
byla jedinečná a vyvolala v nás nezapomenutelný zážitek.
Lenka Jakešová, Bc. Markéta Jarošová
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LETNÍ PRÁZDNINY 2018 S CENTRU MILÍSEK

Centrum mladé rodiny Milísek informuje rodiče, že provoz o letních prázdninách neomezuje, ba
naopak - rozšiřuje a pro rodiče a děti nabízí:
1. JESLIČKY MILÍSEK – celodenní zařízení péče o děti od 1 roku do 4 let registrované na MPSV
jako dětská skupina. Pro rodiče nabízíme volbu frekvence docházky. Školkovné lze uplatnit
jako slevu v ročním zúčtování daní za rok 2018 (odečitatelná částka činí 12 200 Kč)
2. MIKROJESLE – bezplatné celodenní zařízení péče o děti od 6měsíců do 4 let podpořené
evropskými sociálními fondy – jediné podpořené zařízení v celém Jihočeském kraji
3. LETNÍ DĚTSKÝ KLUBÍK (Novinka) – celodenní klub pro děti od 5 do 10 let ve stylu příměstského
tábora. V provozu od 16. července do 10. srpna 2018. U dětí předškolního věku možnost využít
slevu na dani za rok 2018
Cena: 1550 Kč/týden včetně oběda
4. POBYTOVÉ DĚTSKÉ TÁBORY
Skvělé 7denní letní pobytové tábory s tradicí, určené pro děti od 6 do 15 let, které se chtějí
bavit a zažít společně mnoho letních zážitků.
DT ORLÍK VYSTRKOV 2018
Skvělý dětský tábor na břehu orlické přehrady v rekreačním areálu hotelu Orlík – cyklistická
kola s sebou ☺
Termín: 15.–21. července 2018
Ubytování: vedlejší hotelová budova – GARNY/ byty 1+1, 1+2
Stravování: plná penze (snídaně švédské stoly)+ pitný režim
Cena: 4990 Kč
DT ORLÍK MARINA 2018
Skvělý dětský tábor v lodním přístavišti a rekreačním areálu Marina, na druhém břehu orlické
přehrady vyznačující se vodou, pěšími túrami a krásnou přírodou ☺
Termín: 19.–25. srpna 2018
Ubytování: čtyřlůžkové apartmány a bungalovy s vlastním soc. zařízením
Stravování: plná penze + pitný režim zajištěný v restauraci Marina
Cena: 3900 Kč
Bližší informace: www.centrummilisek.cz, tel.: 723 449 409

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: Milevsko – u vlak. nádraží

15. dubna, 13. května a 10. června 2018
– 12.10 hodin
24. května 2018 – 9.00 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace : Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840
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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 neděle 15. dubna na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na
pohádku Červík Jiřík a Světluška Liduška, která
se odehraje v DK Milevsko v sobotu 21. dubna
od 15 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit
své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: namalované dveře na stěně v chodbě u infocentra
Výherci: Lenka Hrtoňová a Jaroslav Veselý, oba
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.
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Senior klub ZVVZ hodnotil svou činnost
Předposlední únorový den patřil v domě kultury
seniorům. Senior klub ZVVZ Milevsko zde měl
valnou hromadu, na které hodnotil činnost
nejen za rok 2017, ale i za celé tříleté volební
období. Setkání ale předcházela další velmi
důležitá a většinou ze 432 členů netrpělivě očekávaná událost – předprodej zájezdů. Ti nejpilnější čekali v tehdy panujícím arktickém mrazu
před DK již od 4:45 hodin! Platí totiž, že kdo
dřív přijde, ten má větší možnost výběru. Většina
ze 150 zájemců o zájezdy byla uspokojena, ale
ti nejposlednější odcházeli někdy pouze se zařazením mezi náhradníky a s nadějí na uspořádání
druhého zájezdu do jimi zvolené lokality.
Při odpolední valné hromadě se sál DK zaplnil
znovu. Členy senior klubu i hosty, kterými byli
ekonomický ředitel ZVVZ Machinery a. s.
Ing. Libor Španvirt, předseda ZV OSK p. Bílý
a starosta města Ing. Ivan Radosta, seznámil
předseda Ing. Jiří Lesák s bohatou činností klubu. Dozvěděli se např.: že za poslední tři roky
uspořádal klub celkem 141 akcí, v loňském roce
jich bylo rovných 50; to je v průměru dokonce
více než jedna akce na každý týden, protože
několik z nich byly dlouhodobé kurzy (Práce
s počítačem a tabletem, Němčina a Angličtina,
Fotografování krajiny a portrétů, Taneční pro
seniory či Kurz trénování paměti). Nebo že za
poslední tři roky uskutečnil klub téměř stovku
zájezdů (jen v loňském roce jich bylo 32) za

poznáním kulturních a přírodních památek
v Česku i v zahraničí nebo do divadel v okolí.
Předseda připomněl, že senior klub přichází
každý rok s nějakým novým nápadem – kromě
uvedených kurzů to bylo např. iniciování dnes
velmi oblíbeného BIA SENIOR; plesy, taneční
večery či silvestrovské loučení, přednášky
a poetické večery ve spolupráci s DK, a příspěvky
členům na ochotnická divadelní představení
v DK; sportovní a rehabilitační aktivity - příspěvky na plavání a saunu, rekreační pobyt na
Mozolově nebo zlevněné lázeňské pobyty
v Bechyni. Po vítězství v soutěži „Výlety pro
zdraví“ mezi 17 kluby z celé ČR si členové užili
i „Den s Davidem Hufem“v tělocvičně sokolovny.
Hosté pozdravili přítomné členy senior klubu
aseznámili je se současnou situací v jejich mateřském závodě, o kterou se všichni stále živě zajímají. Poté seznámil Ing. Lesák členy s programem klubu na rok 2018, který je připravován
podle hesla: „Aktivní senior je zdravý senior“.
Vedle tradičních akcí je do programu nově zařazeno Listování ve spolupráci s městskou knihovnou s příspěvkem 50% na vstupném pro členy
nebo Sportovní hry seniorů ve spolupráci s T. J.
Sokol. Zde budou soutěžit tříčlenná družstva
v nenáročných sportovních disciplínách.
Důležitým bodem programu byla volba nového
výboru a revizní komise pro následující tříleté
období. Výbor Senior klubu ZVVZ bude nadále

pracovat ve složení: Ing. Vladimír Dvořák,
Ing. Jiří Lesák, Ing. Jaroslav Mácha, Ing. Zuzana
Sekalová a Vítězslav Vavrovský, revizní komise:
Marie Hrychová, Stanislava Hvězdová a Milena
Ondrušková.
Po skončení oficiální části nastalo uvolnění. Do
sálu přišli ještě partneři a partnerky členů klubu
a vyslechli si známé melodie v podání kapely
Zelená šestka pod vedením Vladimíra Bendy.
Mnozí si po dlouhém odpoledni s chutí zatančili.
Zuzana Sekalová

Oznámení
Farní charita Milevsko oznamuje, že humanitární sbírka pro Diakonii Broumov, která se
naším prostřednictvím pravidelně konala na
podzim i na jaře, se bohužel opět nebude konat.
Diakonie Broumov sděluje, že má plné sklady
a v současné době nemůže přijímat žádné oděvy
apod. Je tedy možné vytříděné oděvy dávat do
kontejnerů na textil, případně odevzdat do
našeho charitního šatníku. Jeho kapacita je ale
omezená, v současné době přivítáme pouze dětské oblečení nebo lůžkoviny, ručníky apod.
Děkujeme za pochopení, případné konání podzimní sbírky uveřejníme včas.
Farní charita Milevsko

Tomáš a Jan Jindřich odstartovali svou sportovní kariéru

Tomáš Kainrath

V neděli 25. února se v Táboře konal další šachový turnaj nazvaný Pizza Cup. Tento turnaj má
prověřit znalosti a dovednosti začínajících

šachistů. Klubovna pořádajícího oddílu
ŠACHklubu Tábor poskytla hráčům krásné
a pohodlné zázemí. A navíc se mohli inspirovat
mnoha vystavenými poháry.
Tohoto turnaje se účastnily dvě šachové naděje
Tomáš Kainrath a Jan Jindřich Matoušek.
Turnaje se celkem zúčastnilo 11 malých šachistů
a hráči hráli systémem „každý s každým“. Každý
hráč tak hrál 11 partií.
Jan Jindřich, pro kterého to byl první turnaj,
se přišel na turnaj hlavně učit a poznávat šachové prostředí. Během turnaje se naučil hrát
s hodinami, chovat jako profesionální hráč nebo
zjistil, jak to na turnajích chodí. A samozřejmě
Jája porovnal své šachové umění s ostatními
hráči. Vůbec nevadí, že na turnaji zůstal bez
bodu, hlavní jsou získané zkušenosti.
Druhým hráčem DDM Milevsko byl Tomáš, který
se taktéž seznamoval s prostředím sportovního
šachu. Tomáš se na kroužku projevuje jako
bojovník, který body rozhodně chce. A s touto
vervou se pustil i do turnaje. Výsledkem je krásných pět bodů. Tomáš hrál šachy už loni a letos
své znalosti prohlubuje a zdokonaluje.
Oba kluci využili možnost prozkoumat sportovní
stránku šachu. A to chtělo velkou odvahu. Teď
si mohou sami říci, kterým směrem se budou

Jan Jindřich Matoušek

jako hráči ubírat. Pokud chtějí hrát šachy na
sportovní úrovni, tak vědí, že se musí ještě hodně učit a pak budou sbírat medaile. Nebo si hrou
s přáteli a rodinou budou krátit volné chvíle či
deštivé víkendy. Ať si vyberou jakoukoli cestu,
hlavní je, aby je tato činnost bavila.
Text a foto: DDM Milevsko

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska • vydává Dům kultury Milevsko IČ 48257460 • Ročník XXVI • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@milevskem.cz • Redakční rada: I. Radosta, M. Třeštík, M. Fröhr, V. Kratochvíl, V. Štorková • Registrováno Ministerstvem kultury
České republiky, odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. • ZDARMA – VÝTISK JE NEPRODEJNÝ!

