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NA KUS ŘEČI S MÍSTOSTAROSTOU
Pane místostarosto, máme na
vás několik otázek k tématům, o kterých se v Milevsku
diskutuje.
Jak je to s chystanou rekonstrukcí Kavárny U Soudu?
Po mém nástupu na radnici,
kdy jsem začal spolupracovat
s řediteli městských organizací, jsem mimo jiné
s paní ředitelkou knihovny narazil na téma Kavárna
U Soudu, která v té době byla již několik měsíců
zavřená, ačkoliv byl znám vítěz výběrového řízení
na pronájem těchto prostor. Začalo se tedy řešit,
jak dále. Pan starosta se sešel s nájemcem panem
Čeřovským a nakonec se vzájemně dohodli, že od
zmiňovaného záměru ustoupí. Na to konto, když
jsme stáli před otázkou, jak dále, paní ředitelka
projevila zájem v tomto zařízení provozovat literární kavárnu. V tu chvíli bylo nasnadě svěřit tento
prostor právě samotné knihovně, která má do realizace tohoto projektu obrovskou chuť. To se již
stalo a nyní si řeší knihovna akci po vlastní linii. Má
představu o drobných stavebních úpravách
a obměně nábytku tak, aby byl prostor zařízen ve
stylu odpovídajícímu moderním trendům a byl příjemným místem, kam může zavítat široká veřejnost
od maminek s dětmi po starší generaci lidí. Nyní se
čeká na náležitá povolení a věřím, že vše půjde
hladce, abychom mohli v létě říct - máme zde krásnou kavárnu v krásné historické budově.
A co maškarní socha, o které se v minulosti
několikrát diskutovalo. Bude nebo nebude?
Toto je téma, které řeším od samého začátku mého
působení na radnici. Po mém nástupu na úřad jsem
byl názoru, že maškarní socha není veřejností kvitována a cítil jsem, že by bylo nejlepší zahájit jednání o dohodě, která by vedla k ukončení smlouvy

se sochařkou paní Koláčkovou. S paní sochařkou
jsem si volal a v podstatě mi přislíbila, že s rozvázáním smlouvy nemá problém. Zhruba po měsíci se
ovšem ozvala znovu prostřednictvím právních
zástupců a své stanovisko změnila, začala si nárokovat odstupné ve výši 150 tis. Kč. V tu chvíli byly
na stole dvě varianty. Buď bude mít město maškarní sochu za 420 tisíc, na kterou obdrželo dotaci od
nadace ČEZ v téměř plné výši, nebo nebude mít
lavičku a zaplatí ze svého odstupné a ještě možná
bude muset vrátit dotaci na toto určenou. Rozhodnutí tedy bylo jasné, maškarní lavička bude a je
třeba pro ni vymyslet vhodné umístění. Původní
místo v prostoru před mlékomatem považuji osobně za nevhodné, je blízko silnice, a navíc by socha
vadila chodcům. Po dohodě vedení jsme započali
přípravné práce k rekonstrukci dvora za spořitelnou a přilehlého parčíku v místě, kde jsou umístěny úřední desky, kde by mělo vzniknout příjemné
místo k odpočinku a socha by měla být středobodem tohoto místa. Celá akce se musí stihnout do
30. června, kdy má paní sochařka dle smlouvy
sochu dodat. Věřím, že nás v této záležitosti zastupitelé podpoří, protože v rozpočtu s tímto počítáno
není.
A co mlékomat, slyšeli jsme, že se jedná o jeho
odstranění?
Ano, tato záležitost je aktuálně na stole. Jsme
toho názoru, že mlékomat není úplně reprezentativní ve vztahu k historické budově spořitelny,
o kterou se opírá. Navíc zde není vhodný ani v
návaznosti na připravovanou rekonstrukci okolí
budovy, kde bychom v místě po mlékomatu chtěli
udělat místo pro sezení s elektronickým informačním kioskem s integrovanou elektronickou úřední
deskou, o který žádáme v dotačním programu
Jihočeského kraje. Nechtěli jsme ovšem o mléko-

mat ochudit naše občany a začali jsme jednat
s jeho vlastníkem, zemědělským družstvem, o jeho
přestěhování. Došlo k dohodě a novým místem pro
mlékomat bude prostor v blízkosti 1. ZŠ naproti
lékárně.
Lidé se také zajímají, jak je to s chystanou
výstavbou nákupní zóny?
Ohledně nákupní zóny a výstavby prodejny Lidl se
v Milevsku hodně diskutuje. Bohužel město tyto
záležitosti nemá tak úplně ve svých rukou a vše
jede na úrovni soukromých subjektů. K záležitosti
k prodejně Lidl víme jen to, že intenzivně jednají se
soukromými majiteli o výkupu pozemků v prostoru
mezi Penny marketem a Suchanovým rybníkem,
kde je pro ně v tuto chvíli prioritní místo. Co se týče
výstavby obchodní zóny, tak tam figuruje rakouský
investor, který má pozemky mezi firmou Lebeda
a Tollinger. Dle našich informací by rádi na jaře
dotáhli projektovou činnost a na podzim započali
s výstavbou. Náplň obchodů zatím nevíme přesně,
ale mělo by to být obdobné jako v jiných městech,
kde už takové zóny jsou.
Děkujeme za rozhovor.

ZÁPISY DO ŠKOL

Zápis do obou základních škol v Milevsku se
uskuteční v pátek 5. dubna od 14 do 18 hodin
a v sobotu 6. dubna od 9 do 11 hodin.
Zápis do mateřských škol se pro školní rok
2019–2020 koná v úterý 7. května 2019
od 13:00 do 16:30 hodin.
Mateřská škola Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781
Mateřská škola Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380
Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764
Mateřská škola Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná
ve středu 3. dubna
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
MĚSTA MILEVSKA
RADA MĚSTA 18. 2. 2019
• Vzala na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné
zakázky „Výměna podlahy v kuchyni 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko“
a dále vzala na vědomí návrh smlouvy o dílo s vítězným realizátorem stavby
Czech Builder s. r. o.
• Vzala na vědomí provedené výběrové řízení na „Výběr pojistitele pro pojištění majetku města Milevska“ a souhlasila s uzavřením pojistné smlouvy
s Kooperativa, a. s. pro pojištění majetku města, Milevského muzea, Domu
kultury Milevsko a SPOS Milevsko s. r. o. v hodnotě 966 142 Kč a s uzavřením
smlouvy s Českou pojišťovnou a. s. na pojištění odpovědnosti škol a školek
města Milevska v hodnotě 112 501 Kč. Celková úspora oproti loňskému pojistnému činí 27 870 Kč.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a vyhlásila výběrové řízení na akci „Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko“. Chystaná akce by měla spočívat ve
vybudování retenční nádrže, ze které by bylo možné zavlažovat sportoviště
v areálu SPOS. Na realizaci této akce byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životního prostředí.
• Souhlasila s podáním žádostí o dotaci z Dotačního programu Jihočeského
kraje „Smart Cities“ na akce s názvem „Pořízení informačního kiosku pro
turisty s integrovanou elektronickou úřední deskou na náměstí E. Beneše“
a „Chytré parkování v ul. Za Radnicí“ s ﬁnanční spoluúčastí města ve výši
30%.
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce pokojů Sporthotel“ a rozhodla v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM/11/RMM o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu MM uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou
zakázku s ﬁrmou Služby Města Milevska spol. s. r. o. za nabídkovou cenu
1 895 048 Kč bez DPH.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Stavební
úpravy chodníků a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko“ a vyhlásila zadávací – zjednodušené podlimitní řízení. Na realizaci této akce bylo
zažádáno o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V případě
nezískání dotace by se akce nerealizovala.
• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského
kraje „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje“ na akci s názvem „Oprava vozidla CAS 25 Liaz a nákup
věcného vybavení pro JSDH Milevsko“ s ﬁnanční spoluúčastí města ve výši
30%.
• Schválila v souladu s Článkem 9 odstavec 8 b) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM/11/RMM a Pokyny pro
zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-202 výběr dodavatele na vypracování „Studie systému sídelní zeleně města Milevsko“ (dále generel) a rozhodla uzavřít smlouvu s ﬁrmou Ing. Lukáš Šteﬂ Ph.D. za nabídkovou cenu
250 000 Kč bez DPH. Generel zeleně zastřeší kompletní návrh zpracování
a úpravu zeleně ve městě Milevsku a je podmínkou pro získání dotace nad
uvažovanou realizací projektu „Regenerace sídelní zeleně na sídlišti Písecké
předměstí Milevsko“, na který je zpracována od listopadu 2015 projektová
dokumentace. Výše dotace na generel a samotnou realizaci je 85%.
RADA MĚSTA 7. 3. 2019 – MIMOŘÁDNÁ
• Schválila záměr na zpracování „Studie rozvoje odpadového hospodářství
v Milevsku“ a souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu
Jihočeského kraje „Smart Cities“ a souhlasila s ﬁnanční spoluúčastí města
ve výši minimálně 20% uznatelných nákladů.
RADA MĚSTA 11. 3. 2019
• Rozhodla o výběru společnosti na prodej vytěženého kůrovcového dřeva ve
vlastnictví města Milevska. Nejvýhodnější nabídku podala ﬁrma Lesy města
Písku s. r. o. Vytěžené dřevo je nutné z lesa odvézt do 31. března 2019 tak,
aby nedošlo k rozšíření škůdce na okolní lesní porosty.
• Vzala na vědomí informaci Domu kultury Milevsko o výsledku výběrového
řízení na pronájem prostor určených k podnikání v letním amﬁteátru DK
a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na prostory určené k podnikání
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příspěvkovou organizací Domem kultury Milevsko s Janem Čeřovským, který
podal nejvyšší nabídku.
Rozhodla zadat akci „Oprava opěrné zdi v místní části Velká, Milevsko“
v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu MM ﬁrmě Jiří Hrůza.
Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy č. p. 1047 +
ČOV v Milevsku na hřbitově“ a rozhodla v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice
SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MM uzavřít
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku s ﬁrmou Služby Města Milevska.
Vzala na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor č. 101 v čp. 67 na
nám. E. Beneše Milevsko podanou nájemcem MONETA Money Bank, kdy
výpovědní doba běží od 1. února do 31. července 2019.
Schválila vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parcelní
číslo 2099 o výměře cca 10 m2, v k. ú. Milevsko, Zemědělskému družstvu
Milevsko na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. V uvedeném místě bude umístěn mlékomat, který se přestěhuje z prostoru náměstí.
Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava vodovodu v ul. Dukelská v Milevsku“ a vyhlásila výběrové řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava vodovodu v ul. Dukelská
v Milevsku“. Řešený vodovod se nachází v úseku mezi ulicemi E. Destinové
a Sibiřskou.

Více informací na www.milevsko-mesto.cz.
Michal Horek, místostarosta

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
U příležitosti konání Milevských maškar
přivítalo město Milevsko několik zahraničních a českých delegací. Dvě z nich město Hustopeče a švýcarské Münchenbuchsee jistě potěšily nové cedule při
vjezdu do města, které nahradily staré,
nevzhledné a neaktuální. Těšíme se, že
k nim brzy začnou přibývat další přátelé.

V sobotu 2. března před maškarním průvodem se uskutečnilo příjemné setkání
u kávy s našimi hosty z Hustopečí. Přivítali jsme paní starostku Hanu Potměšilovou a pana místostarostu Bořivoje Švástu.
V současné době můžete na chodnících
města potkat nového pomocníka bílé
barvy určeného především k údržbě
chodníků, a to zametací stroj BUCHER
CityCat 1000. Od 4. března probíhá testování stroje, který bychom chtěli
zakoupit. Tento konkrétní stroj je
zánovní a cena nabízeného stroje je
1 235 000 Kč bez DPH. Zametací stroj
nám byl zapůjčen na jeden měsíc za částku 3 000 Kč/den. Pokud se stroj pro
provoz v Milevsku osvědčí a stroj koupíme, bude částka měsíčního pronájmu
odečtena z kupní ceny. Doufáme, že tento „malý“ stroj bude pro Milevsko přínosem a zkvalitníme tím i údržbu chodníků při jarním úklidu a v průběhu celé
sezony.

V minulých dnech začala výstavba přístupového chodníku do průmyslové zóny
– podnikatelského parku. Tato stavba
zvýší bezpečnost chodců v tomto nepřehledném úseku, následně dojde
i k doplnění veřejného osvětlení.
Lámali jsme si hlavu s barvou připravovaného workoutového hřiště. Jakou
barvu byste preferovali
vy? Takovou otázku jsme
položili na facebookovém
proﬁlu města. My jsme
vzhledem k barvě fotbalové tribuny v okolí preferovali tmavě modrou.
A jak to dopadlo? Zvítězila s 16 body červená, následovaná tmavě modrou (6x), světle modrou (4x)
a zelenou (4x). Děkujeme vám za váš názor.
V současné době osazují zaměstnanci
služeb města informativní tabulky upozorňující na zákaz znečišťování veřejného prostranství. Až půjdete venčit svého
psa, nezapomeňte po něm uklidit!
Děkujeme.

Vážení občané, respektujte, prosím, vyhlášku města a zákon o odpadech,
které odkládání odpadů
mimo kontejner zakazují.
Vše objemné je možno
odevzdat do sběrného
dvora v ul. Dukelská nebo
na skládku Jenišovice. Upozorňujeme, že pro zjištění viníků bude ve větší míře
využíván kamerový systém, na problematických místech bude instalována
fotopast. Děkujeme za pochopení.

Se zpožděním, ale přece, chceme informovat o probíhající akci „II. etapa rekonstrukce plynovodu Milevsko v části Píseckého předměstí a ul. Kpt. Nálepky“.
Stavební úpravy jsou stanoveny v období od 5. února do 31. května 2019. Realizátorem této akce je společnost UGA s. r. o. a smluvně je zavázána uvést
všechny dotčené pozemky do původního stavu, což znamená, že
v ul. Kpt. Nálepky bude po rekonstrukci vyasfaltován celý jízdní pruh, překop
v ul. Blanická bude vyasfaltován v šířce 3 metry, travnaté plochy budou řádně
hutněny a na povrchu bude zpětně rozprostřena ornice a oseta travním semenem, dlažba z čtvercových betonových dlaždic bude zpětně položena. Omlouváme se za ztížené podmínky v této lokalitě a děkujeme za pochopení.
Michal Horek, místostarosta města

Stánek rychlého občerstvení v Amﬁteátru DK Milevsko má nového provozovatele. Dům kultury Milevsko vyhlásil v únoru 2019 se souhlasem Rady města
Milevska záměr na pronájem prostor stánku rychlého občerstvení. Původnímu
nájemci vypršela nájemní smlouva, kterou měl uzavřenou na dobu určitou do
konce srpna 2018, a do nového výběrového řízení se již nepřihlásil. Hodnotící
komise a následně Rada města Milevska vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku zájemce Jana Čeřovského. Rada města Milevska na svém jednání dne
11. března 2019 schválila nájemní smlouvu. Nájemní vztah bude uzavřen na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců na období od 20. dubna do
20. září každého roku za nájemné 40 000 Kč, tzn. 8000 Kč měsíčně. Provozní
doba je stanovena na 7 dnů v týdnu min. od 15 hodin – kromě počasí s vytrvalým deštěm. Novému nájemci přejeme mnoho spokojených zákazníků.
Ve čtvrtek 14. března proběhlo na městském úřadě více než příjemné setkání
s velkou osobností, zakladatelkou společnosti Siko a. s. paní Jaroslavou Valovou.

Od 15. března funguje nová vychytávka pro způsob hlášení závad pomocí mobilního telefonu
přímo z terénu. Pomozte nám, prosím, dělat
město hezčí.
Návod k obsluze naleznete na webových stránkách města a my se k tématu podrobněji vrátíme
v příštím čísle Milevského zpravodaje.

ZO ČSOP Milevsko Vás zve na
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Chcete umět poznat ptáky, kteří vás ráno budí svým zpěvem?
Chcete se dozvědět zajímavosti z jejich života?
Chcete vědět, jak můžete přispět k jejich ochraně?
Zúčastněte se jarní vycházky za našimi opeřenými přáteli.

Kdy: neděle 28. dubna od 8 hodin
Kde: sraz na parkovišti u Bažantnice
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PŘEDSTAVUJEME ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Zleva:
Ing. Hana Pejřilová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, řídí, koordinuje
a kontroluje činnost v rámci odboru regionálního rozvoje
Ing. Lenka Džermanská, referentka, zajišťuje agendu státní památkové péče,
ochrany památek, kulturní a sportovní agendu a propagaci města
Ing. Kateřina Nebesová, referentka, zajišťuje agendu územního plánování
a zajišťuje pořizování územních plánů
Jana Multušová Nečasová, DiS., referentka, zajišťuje agendu územního plánování a pořizování územních plánů
Ing. Veronika Hřebejková, referentka, zajišťuje agendu stavebního úřadu
Bc. Martin Hroch, referent, zajišťuje agendu stavebního úřadu
Jaroslava Novotná, DiS., referentka, zajišťuje agendu stavebního úřadu
Jaroslav Bolek, referent, zajišťuje agendu stavebního úřadu, zástupce vedoucí
odboru
Mimo foto - Ing. arch. Simona Vondráčková, městský architekt - externí pracovnice, spolupracuje s odborem regionálního rozvoje při posuzování a tvorbě
architektury města.
Odbor zajišťuje výkon samostatné a přenesené působnosti na úseku rozvoje
města a regionu, územního plánování, územního rozhodování, stavebního
řádu, vyvlastňování, úseku kultury a sportu, propagace, úseku cestovního
ruchu, státní památkové péče, přidělování a evidence čísel popisných a evidenčních, zapisování údajů do evidence základního registru RUIAN, pro občany a právnické osoby v regionu 25 obcí správního obvodu obce s rozšířenou
působností.
Jaroslav Bolek

PRVKY PŘI REKONSTRUKCI STŘECHY
V poslední době dochází k častým výměnám
krytin střešních konstrukcí na budovách.
Chtěli bychom upozornit na skutečnost, že
je nutné střešní krytinu doplnit o prvky,
které zachytí a odvedou jak dešťovou vodu,
tj. okapy a svody, tak i sníh a led takzvanými sněhovými záchyty, které zabrání
sklouznutí sněhu na sousední pozemek.
Obecně je povinností majitele domu zajistit, aby střechy zachycovaly a odváděly sníh a led tak, aby neohrožoval chodce a případně účastníky silničního provozu v přidruženém dopravním prostoru.
Pokud sníh ze střechy sjíždí, může i ničit majetek a v krajním případě poškodit
zdraví nebo ještě hůře život. Majitel objektu je za takové škody odpovědný.
Cedule - pozor padá sníh - umístěná na veřejný chodník před domem sice ukazuje na dobrou vůli majitele objektu, ale nezbavuje jej odpovědnosti za škody
vzniklé ignorací tohoto upozornění. Dokonce sníh nesmí padat ani na zahradu
souseda daleko od chodníků, parkujících aut apod. Vezměte si například situaci, že případný sesuv sněhu z vaší střechy nechtěně zasype sousedova psa
necvičeného na vyprošťování z laviny, nebo sousedovi sesuvem z vaší střechy
uděláte na pěstěné zahradě nechtěnou hromadu sněhu po zbytek zimy.
Rozhodující pro použití sněhových zachytávačů je hledisko bezpečnosti.
Sněhové zachytávače umisťujeme tam, kde pád sněhu ze střechy může ohrozit
chodce nebo poškodit okolní konstrukce, kde se sníh hromadí vlivem jeho
posunu po střeše (např. v úžlabí), kde hrozí poškození střešních prvků nebo
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krytiny způsobené posunem sněhu, anebo kde sněhové zachytávače drží sníh
v celé ploše střechy, který tak vytváří i dodatečnou izolaci střechy.
A trochu práva. O tom, kde všude by neměl sníh padat, se zmiňuje hlavní norma týkající se návrhu střech – ČSN 731901. Dále v § 25 vyhlášky č 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby se stanoví, že střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru a zabraňovat vnikání vody do konstrukcí staveb. Střešní konstrukce musí být navržena na
normové hodnoty zatížení.
Problémům se sněhovou nadílkou, které mohou nastat, je třeba předcházet již
při návrhu nové střechy. Upozorňujeme proto vlastníky domů, aby při návrhu,
rekonstrukci či výměně střešní krytiny nezapomínali na osazení střešních
prvků, tj. nejen okapů ale i zachytávačů sněhu.
Jaroslav Bolek, odbor regionálního rozvoje

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s povoleným trvalým
pobytem nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů a osoby, kterým byla
udělena mezinárodní ochrana. Sazba poplatku na rok 2019 činí 456 Kč na osobu za kalendářní rok a splatnost je 30. dubna 2019.
Dále poplatek platí vlastníci objektů určených k individuální rekreaci a vlastníci objektů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Sazba
poplatku je rovněž 456 Kč se splatností do 31. května 2019.
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 byl přiřazen v evidenci poplatku za odpad. 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
http://www.milevsko-mesto.cz/aktuality/poplatek-za-komunalni-odpad-prorok-2019 nebo na e-mailu pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Pokladní hodiny jsou:
Pondělí 08:00–11:30
12:30–17:00
Úterý
08:00–11:30
Středa
08:00–11:30
12:30–17:00
Čtvrtek Zavřeno
Pátek
08:00–11:30
Pavlína Zděnková, odbor ﬁnanční

V MĚSÍCI ÚNORU 2019 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET

85 LET

92 LET

Jan Kolář
Ludmila Vratislavská
Marie Zemanová
Helena Kubešová

Marie Michalová
Jiřina Pokorná
Alena Šitnerová

Vlasta Čunátová

90 LET
Alenka Novotná

91 LET
Václav Procházka

93 LET
Růžena Jelínková

95 LET
Jan Klicman

ROZHOVOR S VÍTEM KRÁLEM, JEDNATELEM
SLUŽEB MĚSTA MILEVSKA
Zima je, doufejme, za námi. Můžete
zhodnotit zimní údržbu?
V první řadě bych chtěl poděkovat všem,
kteří se na zimní údržbě osobně podílí,
tj. mým kolegům, kteří město uklízí.
V druhé řadě je asi všem jasné, že je vždy
co zlepšovat. V Milevsku je zima vždy
nevyzpytatelná, a tudíž na údržbu leckdy
složitá. Myslím si však, že jsme se této
naší povinnosti zhostili se ctí.
Kolik financí ročně na zimní údržbu vynakládáte? Bylo to letos podobné
jako v minulých letech?
V letošní zimě jsme spotřebovali zaokrouhleně 455 t inertního posypového
materiálu (drti) a zhruba 40 t soli. Celkové finanční prostředky za zimní údržbu
budou známy až po ukončení zimní pohotovosti a celkové fakturace. Ta se ale
řídí smluvními podmínkami.
Můžete čtenářům přiblížit, jak to probíhá, když podle předpovědi počasí má
sněžit? Držíte pohotovosti, kdy vyjíždějí první vozy?
Zimní pohotovost vyhlašuje město, lépe řečeno Odbor správy majetku, a trvá
až do jeho odvolání, dle počasí cca od listopadu do března. Počasí nepřetržitě
sleduje dispečer na webových portálech. Ten také určuje postup prací v tomto
období. Mimo pracovní dobu se slouží tzv. Pohotovost, kdy dispečer a určení
kolegové údržby reagují na případné změny, či kalamitní stavy. Kalamitu ve
městě vyhlašuje starosta města, nebo rada města. Při běžné pohotovosti
dispečer sleduje předpovědi počasí a v případě potřeby svolává tým pracovníků, kteří jsou předem určeni a musí být k dispozici mimo pracovní dobu od
03:00 do 19:00 hodin. První vozy vyjíždí dle potřeby a rozhodnutí dispečera.
Většinou můžete kolegy potkat kolem třetí hodiny ranní. Občas slyšíme i názory od občanů, že naše stroje potkávají ve městě pouze projíždět například se
zvednutou radlicí. Ne všechny stroje, pohybující se po městě Milevsku, jsou
stroje SMM.
Jsou lokality, které se uklízejí přednostně, případně kdo je určuje?
Zde je třeba zase rozdělit stálou smluvní údržbu města a kalamitní stav. Při
smluvní údržbě je jasně daný Plán zimní údržby, který obsahuje tři základní
rozdělení komunikací a zároveň čas, v kterém je potřeba komunikaci upravit ve
sjízdnosti. Je nutné podotknout, že se jedná o časy od 2 hodin do 12 hodin od
výjezdu a také že se jedná o zmírnění závad ve sjízdnosti, ne o jejich plné
odstranění. Při vyhlášeném kalamitním stavu je možno tento plán změnit
a upřednostnit například komunikace důležité pro výjezdy IZS atd.
Je nějak časově dáno, do kdy musí být chodníky prohrnuté, když napadne
sníh?
Opět se jedná o zmírnění závad ve schůdnosti a Plán zimní údržby je rozdělen
do tří kategorií. Plochy, na kterých se provádí zmírnění závad strojně, plochy,
na kterých se provádí zmírnění závad ručně a plochy neudržované. Plán údržby
určuje, že do 6 hodin od výjezdu budou závady ve schůdnosti zmírněny.
Jak bude probíhat jarní úklid?
S odstraňováním drtě jsme již začali, ale zimní počasí se nám vrátilo, tak uvidíme, co nám počasí dovolí. V letošním roce budeme disponovat zánovním strojem pro čištění chodníků, který nahradí především nedostatek pracovníků na
ruční úklid. V minulosti jsme pro tuto činnost využívali hlavně nabídky pracovníků z úřadu práce, ale bohužel při vysoké zaměstnanosti je těchto pracovníků
velký nedostatek, tak jsme upřednostnili investici právě do zametacího stroje.
Druhý zametací stroj bude využit k čištění komunikací.
Do kdy bude město kompletně uklizené?
Žádné město, a Milevsko není výjimkou, nikdy kompletně uklizené není. Jedná
se o celoroční proces, který je hodně závislý na počasí, různých akcích pořádaných ve městě, ale také na chování občanů k veřejnému prostoru (tedy prostoru nás všech). Já osobně i všichni kolegové jsme připraveni se s úklidem
„poprat“ dle nejlepších schopností a udržet město čisté a v co nejlepším stavu.
Úklid komunikací a chodníků od zimních posypů bychom měli stihnout do konce měsíce května. Vždy se však musíme držet platných smluv a společenskoekonomických možností vlastníka komunikací, tedy města Milevska.
Děkujeme za rozhovor.

PUTOVNÍ VÝSTAVA JSEM PĚSTOUN
přístupná do 10. dubna od 8 do 18 hodin ve vestibulu DK Milevsko
Doprovodný program:
Beseda k pěstounské péči za účasti rodiny, která vychová dítě svěřené
do pěstounské péče, promítání krátkého filmu o pěstounské péči
v úterý 2. dubna od 18 hodin v Městské knihovně Milevsko

SENIORSKÁ OBÁLKA PŘICHÁZÍ DO MILEVSKA

Už jste slyšeli o „Seniorské obálce“? V těchto dnech se dostává do všech obcí
s rozšířenou působností, i do města Milevska! Seniorská obálka vznikla s cílem
zachránit drahocenné minuty při akutním lékařském zásahu v domě či bytě
seniora. V Jihočeském kraji převzala záštitu paní hejtmanka Mgr. Ivana Stráská.
Při záchraně lidského života rozhoduje každá vteřina. Záchranáři nemají čas
v těchto závažných situacích komplikovaně zjišťovat anamnézu u starších pacientů, mnohdy není schopen sám senior vyslovit své onemocnění, či jaké léky
užívá. Proto byla vytvořena Seniorská obálka, kde je jednoduchý tiskopis, kde
si senior sám nebo za pomoci rodiny sepíše své nacionále, onemocnění, léky,
alergie či kontakty na rodinné příbuzné či známé. Vyplněný formulář pak vloží
do plastové obálky, kterou připevní buď na dveře lednice či na vnitřní stranu
vchodových dveří.
Pro Seniorskou obálku si můžete dojít na „kulatý stůl“, který bude zaměřen na
prevenci v seniorském věku. Uskuteční se 16. dubna 2019 od 13 hodin
v Milevském kině. Srdečně Vás zveme na tuto akci, kde zazní i zajímavé příspěvky z oblasti zdraví, požární a policejní prevence. Seniorská obálka zde
bude rozdávána zdarma. Kulatý stůl pořádá Ministerstvo práce a sociálních
věcí ve spolupráci s městem Milevskem a Sociálními službami Města Milevska
v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.
Senioři, kteří si pro Seniorskou obálku sami nemohou dojít, si ji mohou objednat u pečovatelské služby, tel. 382 522 394.
Přijďte si pro Seniorskou obálku a myslete na své bezpečí! Společně Vám přejeme, abyste Seniorskou obálku nepotřebovali, ale abyste s ní byli připraveni.
Kontaktní osoba pro další informace:
Alena Bártíková, koordinátorka pro Jihočeský kraj
mobil: 770 147 923 e-mail: alena.bartikova@mpsv.cz
detašované pracoviště: Žižkova 12, 370 01 České Budějovice
www.mpsv.cz

JARNÍ SEZONU OTEVŘELA JIHOČESKÁ LIGA
Poslední únorovou neděli
uspořádal oddíl moderní
gymnastiky milevského
Sokola I. kolo Jihočeské
ligy v základním a kombinovaném programu. Do
bernartické sportovní
haly se sjela více než stovka závodnic z 5 jihočeských klubů. Za pořádající
oddíl soutěžilo 19 gymnastek v pěti věkových
a výkonnostních kategoriích. Šest z nich si při závěrečném vyhlašování došlo pro medaili. Ty společně
s věcnými cenami do soutěže věnovala ﬁrma Efaﬂex – CZ, které patří poděkování za podporu.
Mgr. Jana Plavcová
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – STÉ VÝROČÍ SPORTOVCE A MUZIKANTA TĚLEM I DUŠÍ

Vítězné družstvo kvaliﬁkace do krajského přeboru 1972. Horní řada zleva:
Miloslav Zvonař, Eliška Kramářová, Eva Šoulová, Jiří Šťastný, Maria Hofman.
Dole zleva: Jan Škoda, Ivan Mošovský, Milan Šoule.

Maria Hofman je nezapomenutelnou osobností milevského sportu. Mnozí tenisté, hokejisté i členové milevského Sokola si na něj určitě ještě pamatují. A to
přes to, že se narodil již před 100 lety – přesně dne 2. února, kdy jsme si mohli
Máníkovy kulaté narozeniny připomenout.
Než začneme s výčtem jeho sportovních a dalších aktivit, měli bychom vysvětlit
jeho neobvyklé jméno Maria. Když malý hošík spatřil světlo světa, oznámil jeho
otec tuto radostnou událost hostům ve svém hostinci na náměstí (v místech
dnešního domu Na Růžku) a přiznal se, že dosud nemají vybrané jméno. Hosté
se shodli na tom, že v tento den má svátek Marie a tak se musí novorozenec jmenovat Maria - přestože se jedná o kluka. Tak přišel Máník (nikdo mu totiž jinak
neřekl) ke svému neobvyklému jménu.
Máník se zajímal o všechny v Milevsku dostupné sporty: volejbal, stolní tenis,
lehkou atletiku, nejvíc mu ale přirostly k srdci tenis a lední hokej, výborně hrál
i fotbal. A nevyhýbal se žádnému měření sil. Ve třicátých letech se při hrách
v sokolovně (šplh na laně, běhy, skoky, tenis, ping pong atd.) podělil o všechna
1. místa s kamarádem Ladislavem Vávrou.
Tenisu se Máník věnoval od 14 až do 71 let – úctyhodných 57 let! Nejprve hrál
aktivně v Milevsku, ale vyšší soutěže hrával za družstva Písku, Tábora i Sezimova
Ústí. Největšího úspěchu dosáhl po 2. světové válce na celostátním turnaji
v Českých Budějovicích, když postoupil až do semifinále. V přátelských tenisových utkáních se setkal i s borci světových jmen, např. v roce 1940 na kurtech za
milevskou sokolovnou při exhibici s Jaroslavem Drobným, wimbledonským vítě-

Maria Hofman přebírá Zlatý odznak Československého tenisového svazu, 1977.
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zem a českou tenisovou a hokejovou legendou, či s Josefem Síbou. Tenis si
zahrál s mnoha dalšími významnými hráči: s mistrem republiky a 6. hráčem světového žebříčku Roderickem Menzelem, s mistry republiky Janem Krejčíkem,
Janem Kukalem, Janem Smolínským a s desítkami a stovkami hráčů, kteří již
nebyli tak známí. Ale byli mezi nimi i populární umělci (a také tenisté) Miroslav
Šimek a Miroslav Paleček, kteří si čas od času v Bažantnici zahráli. Tenisové kurty bývaly svědkem mnoha „tvrdých“ zápasů trojice Máník Hofman, drogista
Miroslav Koukl (Mirča) a hokejista Zdeněk Fiala. Vždy se o něco vsadili a zápasy
byly podle toho velmi napínavé nejen pro ně, ale i pro diváky. Více než 50 let se
Máník věnoval práci s mládeží a organizování nejrůznějších turnajů. Dlouhá léta
byl členem výboru tenisu v Milevsku. Po zásluze za to byl odměněn v roce 1977
Zlatým odznakem Tenisového svazu.
Máník byl ale také u počátků hokeje v Milevsku v roce 1932, o dva roky později
byl jedním ze zakládajících členů oddílu ledního hokeje. Tehdy se hrálo na rybníku Kuklík, v místě dnešní mimoúrovňové křižovatky u Bažantnice. Tam se
v roce 1934 uskutečnil vůbec první hokejový zápas mužstva SK Milevsko a to
proti SK Jistebnice. Milevští tehdy zvítězili 2 : 1. V útoku hrál i Máník Hofman.
Hráčský dres pak v milevských hokejových klubech SK, Tatran a Spartak oblékal
15 let. Většinou hrával levé křídlo ve 2. útoku. Máník musel hrát v brýlích, což
pro něj byl dost velký hendikep. Ale na jeho výkonech to vůbec nebylo znát. Dalších 10 let se věnoval trenérské práci.
Máník Hofman byl všestranně nadaný, nevěnoval se pouze sportu. Hovořil několika jazyky a díky tomu dokázal sjednat kontakty na turnaje v zahraničí. Kromě
toho měl i veliký hudební talent. V mládí hrával na housle, trubku, klarinet
a saxofon v různých místních orchestrech i v rodinném kvartetu Iréna Vodňanského. Koncem 30. let a za 2. světové války měl po 10 let dokonce vlastní kapelu. Měl dokonalý sluch i výbornou hudební paměť: hudbu, kterou si vyposlechl,
dokázal bezchybně zapsat do notové osnovy. Uměl rozepisovat skladby pro jednotlivé nástroje, aranžoval scénickou hudbu k divadlu místních ochotníků,
k Mikulášským i Silvestrům. Když jednou těsně před Silvestrovskou zábavou
v sokolovně odřekla objednaná kapela, dokázal Máník sehnat 4 hudebníky,
s nimiž nikdy předtím nehrál. Pod jeho vedením pak vytvořili krásnou atmosféru
pro všechny přítomné.
Od obnovení tělocvičné jednoty Sokol v Milevsku (1. ledna 1991) se Máník aktivně zapojil i do sokolské práce. Byl zvolen do výboru jednoty a zastával funkci
místostarosty. Podílel se na všech aktivitách jednoty, dbal o její správné hospodaření, zajímal se o opravy a údržbu sokolovny i sokolského domku. Jeho náhlá
předčasná smrt 5. ledna 1996 nás všechny zaskočila.
Na Maria Hofmana vzpomínáme stále jako na velice aktivního, pracovitého, zkušeného, čestného a přátelského člověka. Určitě se můžeme přidat k bývalému
starostovi Milevska Zdeňku Heroutovi, který zakončil jedno ze svých veřejných
vystoupení slovy: „Měli bychom mít v Milevsku nového Máníka Hofmana...“.
Zuzana Sekalová • Fotky jsou z archívu Františka Pance

Střídačka při přátelském posledním utkání sezony TJ Spartak Milevsko – ČKD
Praha 3:5, dne 16. 2. 1964. Na snímku zprava: Maria Hofman – trenér, Jan
Lidral, MVDr. Karel Paleček, Jan Kozák, František Hybš, Milan Krajíc, Zdeněk
Fiala, Václav Schorník a Josef Voleník.

KULTURA A SPORT – DUBEN 2019
MILEVSKÉ KINO

LÉTO S GENTLEMANEM
čtvrtek 18. 4.

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216

ČR – Romantická komedie - Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději.
ČESKÉ ZNĚNÍ
98 min.
vstupné: 50 Kč

www.milevskem.cz

NA STŘEŠE
čtvrtek 4. 4.

BIO SENIOR
15:00

ČR, SR – Drama, komedie – Příběh o setkání
s někým, koho považujeme za cizince, nicméně
může být součástí, kterou postrádáme.
ČESKÉ ZNĚNÍ
97 min.
vstupné: 50 Kč

TERORISTKA
čtvrtek 4. až neděle 7. 4.

20:00

BIO SENIOR
15:00

TERORISTKA
čtvrtek 18. až neděle 21. 4.
čt 17:30, so a ne 20:00
ČR – Komedie, drama – od tvůrců Teorie tygra.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ŘBITOVNÍ ZVIŘÁTKA
čtvrtek 18. 4., pátek 19. 4.

20:00

ČR – Komedie, drama – Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí,
že přesně na to gauneři spoléhají.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

USA – Horor – Když si hrajete se smrtí, můžete se
spálit. Řbitovní zviřátka je adaptací stejnojmenného
slavného hororu Stephena Kinga.
TITULKY
100 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
pátek 5. až neděle 7. 4.

HLEDÁ SE YETTI
pátek 19. až neděle 21. 4.

17:30

17:30

ČR – Animovaný, dobrodružný, rodinný – Fifinka,
Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém
roce.
ČESKÉ ZNĚNÍ
75 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

USA – Animovaný, dobrodružný, komedie – Letos
jsou v módě chlupáči.
DABING
95 min.
vstupné: 120 Kč

SHAZAM!
čtvrtek 11., pátek 12. 4.

USA – Akční, dobrodružný – Konečná bitva mezi
Thanosem a seskupením všech superhrdinů se blíží.
DABING
190 min.
vstupné: 150 Kč

3D
17:30

USA – Akční, dobrodružný, fantasy – V každém
z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí
jen trocha magie.
DABING
132 min.
vstupné: 150 Kč

HELLBOY
čtvrtek 11., pátek 12. 4.

20:00

USA – Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi – Oblíbený
temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou
parádou.
DABING
121 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ŽENY V BĚHU
sobota 13., neděle 14. 4.

17:30

ČR – Komedie – Komedie o ženách, které se nebojí
vyběhnout štěstí naproti.
ČESKÉ ZNĚNÍ
93 min.
vstupné: 120 Kč

AFTER: POLIBEK
sobota 13., neděle 14. 4.

20:00

USA – Romantický – „Potomek Padesáti odstínů
šedi a Twilight Ságy“.
TITULKY
106 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + RAUBÍŘ RALF
A INTERNET
čtvrtek 18. 4.

09:00

USA – Animovaný – Nejdříve si vyrobíte velikonoční
dekoraci a pak se podíváte na raubíře Ralfa.
DABING
113 min.
vstupné: 60 Kč

AVENGERS: ENDGAME
čtvrtek 25., pátek 26. 4.

AVENGERS: ENDGAME
čtvrtek 25., pátek 26. 4.

3D
16:00

20:00

USA – Akční, dobrodružný – Konečná bitva mezi
Thanosem a seskupením všech superhrdinů se blíží.
TITULKY
190 min.
vstupné: 130 Kč

AVENGERS: ENDGAME
sobota 27., neděle 28. 4.

16:00

USA – Akční, dobrodružný – Konečná bitva mezi
Thanosem a seskupením všech superhrdinů se blíží.
DABING
190 min.
vstupné: 130 Kč

ZELENÁ KNIHA
sobota 27. 4.

20:00

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

PUTOVNÍ VÝSTAVA JSEM PĚSTOUN
do středy 10. 4.
08:00–18:00
Volně přístupná výstava vás prostřednictvím fotografií seznámí s konkrétními pěstouny a s tím, co
konkrétně pro ně pěstounství znamená.
vestibul DK
vstupné: zdarma

ZPÍVÁME OPĚT S KYTAROU A HARMONIKOU
úterý 2. 4.
18:00
Zpívání nejen s kytarou a harmonikou, ale i za
doprovodu kláves, které pořádá Senior klub ZVVZ
ve spolupráci s Domem kultury Milevsko už potřetí.
Restaurace V Klubu
vstupné: 30 Kč, členové SK ZVVZ zdarma

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY - KREJČÍK HONZA
středa 3. 4.
09:00
velký sál

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 3. 4.

17:00

velký sál

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
– ETIKETA VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
středa 3. 4.

18:00

Zábavnou formu večera doplní praktické ukázky.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ
čtvrtek 4. 4.
17:00-20:00
Přednáší Mgr. Jana Mašková, přihlášky v kanceláři DK.
výuková učebna
kurzovné: 450 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – TO TENKRÁT V 68.
neděle 7. 4.
15:00
Hraje: Kovářovská opona
Romantický retromuzikál na motivy filmu Filipa
Renče je plný lásky, tance a melodií z 60. let, které
nelze vymazat z paměti.
velký sál
vstupné: 130 Kč, členové SK ZVVZ 80 Kč

USA – Drama, komedie, roadmovie – Vtipná i dojemná jízda inspirovaná skutečným přátelstvím.
TITULKY
130 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

Milevské kino
VYPRODÁNO

MODLITBA
neděle 28. 4.

20:00

PŘEDNÁŠKA – FINANČNÍ GRAMOTNOST
úterý 9. 4.
09:00

Francie – Drama – Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který se přijíždí se svou závislostí na heroinu
poprat do katolického rehabilitačního centra ve
francouzských Alpách, je studií (ne)dobrovolné
řehole a proměny prchlivého adolescenta ve svébytnou duchovní bytost.
TITULKY
107 min.
vstupné: 90 Kč

Pořádá: Senior klub ZVVZ ve spolupráci s Domem
kultury Milevsko
Projekt, jehož cílem je zvýšení finanční, bezpečnostní a funkční gramotnosti seniorů ve vztahu
k financím, finančním produktům a aktuálním hrozbám, které na ně v reálném i virtuálním světě číhají.
loutkový sál
vstupné: 20 Kč, členové SK ZVVZ zdarma

JIŘÍ KOLBABA – VELKÝ OKRUH JIHEM AFRIKY
pondělí 8. 4.
18:00
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ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 9. 4.

13:00–16:00

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 10. 4.

18:00–20:00

loutkový sál

KURZ – OMOTÁVANÁ VELIKONOČNÍ VAJÍČKA
čtvrtek 11. 4.
18:00
Pod vedením lektorky Hany Rejpalové si vyrobíme
krásná přírodní vajíčka. Kurz je vhodný i pro děti
od cca 8 let, materiál v ceně.
výuková učebna
vstupné: 100 Kč

VELIKONOČNÍ TRHY
sobota 13. 4.

08:30–11:30

Součástí trhů bude tvořivá dílnička pro děti a soutěž
o nejlepší velikonoční mazanec.
prostory DK
vstupné: zdarma

POHÁDKA – KOUZELNÝ ZVONEČEK
neděle 14. 4.

15:00

Hraje: Divadlo Divoloď
V jednom domku, v jedné kolébce se narodil malý
chlapec a byl to čipera. Nesmíme se tedy divit, že
se rozhodl vydat se do světa. Koho v tom světě potkal
a jak jeho cesta nakonec skončí? To vše se dozvíte
v naší pohádce.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ FILMU
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
čtvrtek 18. 4.
09:00
Přijďte si vyrobit velikonoční dekoraci a pak se
spolu vydáme do rozsáhlých, nezmapovaných
a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU MILEVSKA
A KOVÁŘOVSKA
sobota 20. 4.
07:30–09:30
3. ročník turistického pochodu, trasy: pěší: 6, 10,
16, 26 km, cyklo: 28 a 40 km.
start od DK

IRISDIAGNOSTIKA – PŘEDNÁŠKA
čtvrtek 25. 4.

16:30

učebna 3, poradna od 15:00 hodin.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY
– VÝMĚNNÝ KONCERT SBORŮ
pátek 26. 4.

09:00 a 10:30

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Každá žena má mít možnost udělat si čas sama
pro sebe, zajít si s kamarádkou do kina, do divadla
anebo právě na náš Beauty Day. Ženy se zde dozví
módní trendy, zjistí, co třeba dělají špatně, naučí
se kombinovat, jak se oblékat a být trendy a in
a tím si zvednou sebevědomí. Získají informace
o správné péči o pleť a vlasy. Tato akce je zásadně
bez mužů a dětí! Součástí akce bude módní přehlídka s možností zakoupení oblečení, tombola,
ukázka orientálního tance a další.
velký sál DK
vstupné: 160 Kč

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
úterý 30. 4.
Více informací na plakátech a www.milevskem.cz.

PŘIPRAVUJEME:
ŠLÁGR BUBU OD A DO Z – ŠLÁGR REVUE
úterý 7. 5.
18:00
Zábavný politicko-satirický a hudební pořad, který
moderují Zuzana Bubílková a Mgr. Vratislav
Měchura. Host pořadu: zpěvačka Mára
velký sál
vstupné: 180 Kč

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

Vystupují: Sbor I. ZŠ Milevsko, Sbor II. ZŠ Milevsko,
Milevský dětský sbor a jako host vystoupí Plzeňský
dětský sbor
velký sál
vstupné: dospělí 80 Kč, děti 40 Kč

vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY
– KONCERT PRO PETRA SKOUMALA
středa 24. 4.
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Fotografie vystavuje Lea Luxemburgová. Vernisáž
výstavy proběhne v pondělí 1. dubna v 18 hodin.
vestibul

JSEM PĚSTOUN
úterý 2. 4.

18:00

Po promítání filmu Jsem pěstoun bude následovat
beseda s Mgr. Marií Jarošovou, ředitelkou SSMM,
které se dlouhodobě zabývají podporou pěstounských rodin.
studovna

LISTOVÁNÍ – ČESKÝ RÁJ (JAROSLAV RUDIŠ)
úterý 16. 4.
18:15
Novela o současných mužích, jejichž touhy a sny se
soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který
možná obývají ženy. Hrají P. Oubram, T. Drápela
a A. Novotný.
Milevské kino
vstupné: 100 Kč, předprodej 90 Kč v knihovně

ŠŤASTNÉ A SPOKOJENÉ VZTAHY
SAMI SE SEBOU A S DRUHÝMI – 2. DÍL
středa 17. 4.

17:30

Opět s psychoterapeutkou a psychosomatičkou
Evou Hulešovou, jejíž povídání mělo v lednu velký
úspěch. Místa nutno rezervovat předem na dospělém oddělení.
studovna
vstupné: 100 Kč

COMMENT CA VA?
čtvrtek 18. 4.
19:30

Repertoár tvoří skladby Petra Skoumala i tvorby
z divadelních představení, včetně písní pro děti.
Superkapela: Jaroslav Olin Nejezchleba – zpěv,
violoncello, Norbi Kovács – kytary, zpěv, Milan
Potoček – klávesy, klarinet, Pavel Skála – kytary,
zpěv, Jiří Zelenka – bicí, zpěv, Vladimír Pavlíček
– housle, mandolína, harmonika, Pavel Novák –
basa.
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 290 Kč

MILEVSKÉ MUZEUM

09:00-17:00

17:00

Lehká francouzská konverzace o všem možném
i nemožném.
studovna
vstupné: zdarma

DEN ZEMĚ – RECYVĚCI
čtvrtek 25. 4.

14:00

Recyklujeme staré oblečení na dětském oddělení.
Ukázka a inspirace toho, co vše se dá zrecyklovat.
dětské oddělení

SETKÁNÍ SPOLKU
PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 25. 4.
17:00
Tradiční setkání milovníků knih a kultury je stále
otevřeno všem novým zájemcům.
studovna

ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY
čtvrtek 25. 4.

VÝSTAVA – JAN JEŘÁBEK
– VĚČNĚ USMĚVAVÝ JEZDEC
do neděle 12. 5.
17. VELIKONOČNÍ JARMARK
neděle 14. 4.

VÝSTAVA - BYL NEBYL ČERNOBYL
úterý 2. až pátek 26. 4.

Neseďte o prázdninách doma, přijďte za námi do
knihovny!
dětské oddělení

www.muzeumvmilevsku.cz

18:00

www.knihmil.cz

SKLÁDÁNÍ ORIGAMI ZVÍŘÁTEK
čtvrtek 18. 4.
08:00–11:00 a 12:00–16:00

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SKUPINY
TERIFOTA SOKOLA PÍSEK
středa 3. až pátek 26. 4.

KLÁŠTERNÍ 557 | TEL.: 382 521 093

velký sál

43. ROČNÍK KONCERTŮ
DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
pátek 26. 4.

BEAUTY DAY – AKCE VĚNOVANÁ ŽENÁM
sobota 27. 4.
17:00

16:00

Arte pro holky ve věku 12–18 let, tentokrát na téma
Role v životě, nutno se přihlásit předem na tel.:
383 809 401.
Bookroom
vstupné: 50 Kč

ČARODĚJNICKÁ AKADEMIE
pátek 26. 4.

14:00–17:00

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

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz

ZPÍVÁME OPĚT S KYTAROU A HARMONIKOU
úterý 2. 4.
18:00
Restaurace V Klubu
Pro členy zdarma.

VÝROBA PERNÍKU A SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
středa 3. 4.
odjezd v 08:00
Náhradní zájezd. Exkurze do výrobny perníku
v Počepicích, v ceně je zdobení perníků a oběd
s nápojem a kávou, odpoledne návštěva skanzenu.

BIO SENIOR – NA STŘEŠE
čtvrtek 4. 4.

15:00

Milevské kino

FINANČNÍ GRAMOTNOST
úterý 9. 4.

09:00

Jak nejlépe uchovat naše úspory, aby neubývaly,
ale vydělávaly, nám poradí pan Pavel Molnár.
loutkový sál DK
Pro členy zdarma.

VÝROBA PERNÍKU A SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
čtvrtek 11. 4.
odjezd v 08:00

PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU MILEVSKA
A KOVÁŘOVSKA
sobota 20. 4.
start od DK 07:30-09:30

CENTRUM MILÍSEK

3. ročník turistického pochodu, trasy – pěší: 6, 10,
16, 26 km, cyklo: 28, 40 km. Další start: Kovářov
od restaurace Na křižovatce 7:30–10:00 hodin.
Skupinový odjezd cyklistů z Milevska v 8 hodin,
vede Ladislav Macháček. Informace na tel.:
737 233 123, 734 735 946.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha, Jindřich
Janouch

www.centrummilisek.cz

STŘELSKÉ HOŠTICE – STRAKONICE
středa 24. 4.
Pěší vycházka po trase Střelské Hoštice, Katovice,
Strakonice. Délka trasy 16 km. Odjezd z nádraží ČD
v 5:08 hodin, návrat do Milevska v 16:16 hodin.
vede: Jindřich Janouch

MILEVSKÝ KLÁŠTER
U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz
VERNISÁŽ VÝSTAVY
JIŘÍ HLADKÝ: KAPLIČKY, BOŽÍ MUKA A KŘÍŽE
NA MILEVSKU A PÍSECKU
čtvrtek 4. 4.
17:30
Výstava potrvá do 30. června.
barokní prelatura

MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM RATOLESTÍ
A PRŮVODEM
Květná neděle

07:45

klášterní bazilika

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
úterý 16. 4.

OBŘADY UMUČENÍ PÁNĚ – DEN PŘÍSNÉHO POSTU
Velký pátek
15:00

BIO SENIOR – LÉTO S GENTLEMANEM
čtvrtek 18. 4.

15:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ
Zelený čtvrtek
18:00

kostel sv. Bartoloměje

ADORACE U BOŽÍHO HROBU
Bílá sobota

13:00-17:00

kostel sv. Bartoloměje

OBŘADY VELIKONOČNÍ VIGILIE
Bílá sobota

Milevské kino

Mše svatá se křtem dospělých.
klášterní bazilika

NEPOMUK A ZELENÁ HORA
čtvrtek 25. 4.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
neděle 21. 4.

odjezd v 07:00

Návštěva míst spojených s Janem Nepomuckým
a Černými barony.

MŠE SVATÁ
Velikonoční pondělí

www.kctmilevsko.cz

klášterní bazilika

JARNÍ ŠPEKÁČEK
středa 3. 4.
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte
s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny ve 13
hodin.
vede: Jaroslav Mácha

19:30

WORKSHOP JAK NA KLUKY A HOLKY
středa 17. 4.

09:00

Další z workshopů s Bc. Andreou Kadlecovou zaměřený na odlišné, ale i shodné výchovné prvky při
výchově chlapců a dívek.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 18. 4.

08:00–16:00

Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich, nutno objednat se předem.

SEMINÁŘ NA TÉMA ODMĚN
čtvrtek 18. 4.

15:30

Seminář pro rodiče s Mgr. Evou Mikešovou. Kapacita míst omezena. Přihlášky na tel.: 723 407 029
nebo e-mailu: centrummilisek-poradna@email.cz.

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

TEL.:

383 809 253

14:00

Klub důchodců, Libušina ul.

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 11. 4.

17:00

sál ZUŠ

ZO ČSOP MILEVSKO
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
neděle 28. 4.

08:00

Chcete umět poznat ptáky, kteří vás ráno budí svým
zpěvem? Dozvědět se zajímavosti z jejich života
a mnoho dalšího? Zúčastněte se jarní vycházky za
našimi opeřenými přáteli.
parkoviště u Bažantnice

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

08:00

Mše svatá – žehnání velikonočních pokrmů.
klášterní bazilika

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

08:00–16:00

Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem.

KONCERT PRO SENIORY
středa 10. 4.

klášterní bazilika

08:30

PSYCHOLOG V PORADNĚ
pátek 12. 4.

www.zus-milevsko.cz

Exkurze do výrobny perníku v Počepicích, v ceně
je zdobení perníků a oběd s nápojem a kávou, odpoledne návštěva skanzenu.

Soutěž tříčlenných družstev seniorů – jde hlavně
o radost z pohybu a hezké zážitky. Nutné vzít s sebou
přezůvky se světlou podrážkou. Je vhodné se předem přihlásit, hry jsou zdarma.
sportovní hala

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409

08:00

VELIKONOČNÍ ZPĚVY RENESANČNÍ A BAROKNÍ
neděle 28. 4.
16:00
Účinkuje hudební soubor Ludus Musicus. Podpořeno městem Milevsko z dotačního programu Kultura 2019.
bazilika
doporučené vstupné: 100 Kč

UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO
čtvrtek 4. 4.

14:00

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
pondělí 8. 4.

14:00

VELIKONOČNÍ PEČENÍ
čtvrtek 11. 4.

14:00

PLETEME POMLÁZKU
čtvrtek 18. 4.

14:00

SaS ROZÁRKA

TVOŘÍME JEDNODUŠE S NEJMENŠÍMI
úterý 2. 4.

10:00
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VELIKONOCE – VŠUDE KOLEM NÁS
úterý 9. 4.
PŘEDVELIKONOČNÍ RECEPTOVÁNÍ
úterý 16. 4.

10:00
10:00

www.spos-milevsko.cz
In-Line bruslení dle rozpisu na stránkách www.sposmilevsko.cz.

10:00

SPORTOVNÍ HALA:

10:00

06. 4.
07. 4.
13. 4.
16. 4.
27. 4.

Jaro a jeho první dary.

JARNÍ PROCHÁZKA S PŘEKVAPENÍM
úterý 30. 4.

LETNÍ STADION – VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:

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

Slané i sladké, nejen tradiční recepty.

BYLINKOVÝ HERBÁŘ 2
úterý 23. 4.

SPOS MILEVSKO

08:00
08:00
08:30
08:00
08:00

Florbal elévové
Florbal ml. žákyně
Handball
Seniorské sportovní hry
Florball elevové

04. 4.
04. 4.
06. 4.
07. 4.
11. 4.
13. 4.
13. 4.
28. 4.
28. 4.

17:00
17:00
10:00
16:30
17:00
13:00
16:30
13:30
17:00

FC st. př. - Hradiště A
FC ml. př. - Záhoří
FC dorost - Lokomotiva Č. B.
FC muži B - Loko Veselí n/L.
FC ml. př. - TJ Božetice
FC žáci - Spartak Kaplice
FC muži A - FK Olešník
FC žáci - Hradiště/Písek
FC muži A - SIKO Čimelice

SAUNA:
Středa: muži 16:00-21:00
Čtvrtek: ženy 15:00-21:00
Pátek: muži 15:00-21:00

1. ZŠ MILEVSKO
LYŽAŘSKÝ KURZ NA ŠUMAVĚ

MŠ KYTIČKA
PŘEDŠKOLÁCI NA CESTÁCH

Jako každoročně, i letos sedmé ročníky 1. ZŠ Milevsko absolvovaly
lyžařský výcvikový kurz v Horní Vltavici na Šumavě. Svah Nad Kovárnou
poskytuje ideální podmínky pro
výcvik lyžařů všech úrovní. Všem se
podařilo zvládnout sněhové nástrahy jak sjezdového, tak běžkařského lyžování. A hlavně určitě všem zůstanou
neopakovatelné zážitky, na které se bude po letech dobře vzpomínat.
PaedDr. Martin Hrych

V úterý 12. března doprovodily děti ze třídy předškoláků
Klaudinku Krausovou na
slavnostní vyhlášení výsledků a předání ceny za umístění
na 2. místě své věkové kategorie ve výtvarné soutěži
„Moje školka“. Slavnostní
vyhlášení výsledků a předání
cen se uskutečnilo v píseckém kině Portyč. Při té příležitosti děti také navštívily Prácheňské muzeum a odměnou pro všechny byla
interaktivní výstava „Včela“ ve Sladovně. Naplánování celodenního výletu
i zajištění dopravy vlakem jsou pro učitelky organizačně velmi náročné, ale získávání nových zkušeností a sdílení zážitků s kamarády, stejně tak rozšiřování
povědomí o okolním světě, jsou pro budoucí školáky velmi důležité.
Marcela Brčková a Jarmila Jungbauerová

2. ZŠ MILEVSKO
„ČTVRŤÁCI“ HRÁLI POHÁDKY

V úterý 26. února se třída 4. B
proměnila v provizorní divadlo.
Žáci si totiž nacvičili dvě pohádky – O velké řepě a O třech prasátkách. Nejen, že si napsali
sami scénáře, sami si celou akci
i zrežírovali. A v neposlední řadě
si zvládli i vyrobit nezbytné kulisy. Velkou odměnou pro jejich

MŠ PASTELKA
PROJEKT ŠABLONY PRO MŠ PASTELKA

snažení byl určitě potlesk obou prvních tříd.
Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

NÁVŠTĚVY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Během měsíce února navštívilo
vedení 2. ZŠ J. A. Komenského spolu
s paní učitelkami budoucích 1. tříd
Hanou Práškovou a Hanou Hynoušovou postupně MŠ Kytičku, MŠ Pastelku a MŠ Klubíčko. Společně s rodiči
budoucích prvňáčků si povídali
o tom, co děti ve škole čeká, na co se
mohou těšit. Do naší školy na oplátku zavítali předškoláci se svými paní učitelkami, setkali se se svými kamarády prvňáčky a prohlédli si prostředí naší školy.
Na budoucí školáčky a jejich rodiče se ve 2. ZŠ J. A. Komenského těšíme v pátek
5. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 6. dubna od 9 do 11 hodin, kdy proběhne na naší škole zápis do 1. tříd.
Mgr. Hana Prášková
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V roce 2017 se MŠ Pastelka Milevsko připojila k projektu Šablony pro MŠ Milevsko - Pastelka CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003898 - Výzva č. 02_16_022 pro
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ
a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.
Realizace tohoto projektu probíhala v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.
Alokovaná částka ﬁnanční podpory pro MŠ Pastelka byla 323 200 Kč. Finanční
částka byla rozdělena mezi vybrané šablony:
1. Personální podpora – Školní asistent, který v MŠ pracoval jako personální
podpora v období od září 2017 do srpna 2018.
2. Osobnostně profesní rozvoj pedagogů - z projektu byly ﬁnancovány vzdělávací semináře pro pedagogické pracovnice z oblasti Matematické pregramotnosti, Čtenářské pregramotnosti a Inkluze. Dalšími vzdělávacími akcemi pro osobnostní rozvoj pedagogů byly Prevence logopedických vad
a problémů komunikačních schopností u dětí a Speciﬁka práce pedagoga
s dvouletými dětmi.
3. Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ -

v průběhu projektu byla pořádána setkání rodičů dětí z MŠ s odborníky
z PPP Tábor, se zástupci základních škol v Milevsku. V MŠ se uskutečnily
a byly ﬁnancovány vánoční setkání s rodiči, pracovní dílničky rodičů a dětí
s podzimní, zimní, velikonoční a jarní tématikou.
Z celkové ﬁnanční částky byly dále do MŠ zakoupeny didaktické pomůcky,
výtvarný materiál, bylo pořízeno vybavení a elektronika do tříd, doplněno
vybavení školní zahrady.
I do budoucna se MŠ Pastelka připojí k projektu Šablon II, a tak budeme dále
podporovat osobnostně profesní rozvoj pedagogů a doplňovat a inovovat
vybavení MŠ.
Mgr. Romana Fialová, ředitelka školy

ZUŠ MILEVSKO
ÚSPĚCH ŽESŤOVÉHO TRIA

V pátek 8. března proběhlo v Základní
umělecké škole Vimperk krajské kolo
soutěže žáků ZUŠ v komorní hře na
žesťové dechové nástroje. Milevskou
ZUŠ zde reprezentovalo žesťové trio ze
třídy pana učitele Václava Adama. Trio
složené z trumpetistů Matyáše Bauera,
Jiřího Jindry a Martina Picha ve své
kategorii získalo první cenu a postoupilo do ústředního kola soutěže, které se
bude konat koncem dubna v Liberci.
Soutěžícím i jejich učiteli blahopřejeme!
Text: ZUŠ, Foto: Pichovi

SOŠ A SOU MILEVSKO
NA UČILIŠTI SE ROZJELY KROUŽKY

Projekt Kroužky technických
dovedností (reg. č. 449-03001/18) je realizován z dotačního
titulu Jihočeského kraje v rámci
programu Podpora technického
vzdělávání a na SOŠ a SOU Milevsko funguje už od září loňského
roku. Jeho součástí jsou dvě
samostatné aktivity – práce se
dřevem a práce s kovy a opravárenství. Každý kroužek probíhá jednou týdně v dílnách odborného výcviku ve
Veselíčku a vede ho učitel příslušného oboru. Náplní není jen tvůrčí zhotovování nejrůznějších výrobků, ale i krátké exkurze do místních ﬁrem či workshopy
odborníků.
Miroslav Jedlička, Martin Suchý

GYMNÁZIUM MILEVSKO
TOMÁŠ MIKOTA JE NEJLEPŠÍM „EKONOMEM“

Mimořádného úspěchu dosáhl na konci ledna Tomáš Mikota, student třetího ročníku milevského gymnázia.
Společně s dalšími čtyřmi studenty –
Vítkem Průšou, Jakubem Řeřichou,
Martinem Štemberkem a Anetou Bardovou – se zúčastnil krajského kola
Ekonomické olympiády v Českých
Budějovicích. V konkurenci 65 soutěžících zvítězil a postoupil do celostátního kola, které proběhne 23. května
v budově České národní banky v Praze. Ani jeho spolužáci se v otázkách
neztratili, proto všem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy, Tomášovi pak blahopřání k postupu do celostátního kola.
Mgr. Jana Plavcová

VELIKONOČNÍ JARMARK STARÝCH ŘEMESEL
V neděli 14. dubna se v Milevském
muzeu uskuteční již tradiční 17. Velikonoční jarmark starých řemesel. Účast
přislíbili hrnčíř i řezbář a zájemci mohou
vybírat z mnoha kraslic a madeirských
vajec, skleněných ﬁgurek a květinových
aranží, drátěných ozdob a šperků, předmětů z kůže i ručně zhotovených vonných svíček a mýdel, sazenic léčivých bylin
a mnoha dalšího zboží. Návštěvníci mohou ochutnat horkou medovinu, která
k této akci už neodmyslitelně patří, a poslechnout si staré melodie v podání
ﬂašinetáře. Akce se koná v Milevském muzeu na druhém nádvoří kláštera
a začíná v neděli 14. dubna v 9 hodin.
Vladimír Šindelář

O ETIKETĚ VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
Dubnovým diskusně vzdělávacím večerem nás
provede Ivana Bečvářová, kterou již známe
z přednášek Tajemství barev nebo Řeč těla. Tentokrát nás navštíví s tématem Etiketa vážně nevážně. Zábavnou formou se dozvíme, jak se oblékat
k různým příležitostem, jak je důležitý první
dojem, jaké jsou faux pas českého národa, jak je
to s ponožkami v sandálech českých mužů, tykáme první já tobě, ty jemu nebo úplně jinak? Je to,
jak muž vypadá, zásluha ženy? To vše, a ještě
PaedDr. Ivana Bečvářová mnohem více doplní praktické ukázky, o které
nebude nouze. Přednáška se uskuteční ve středu
3. dubna od 18 hodin ve výukové učebně v prvním patře DK, vstupné je 50 Kč.
Tak přijďte, těšíme se na vás.
mk

UDÁLO SE O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
Jarní prázdniny letos vyšly
školákům z Milevska v týdnu
od 4. března. Ve Fanoušovi
jsme se snažili připravit program tak, aby se děti nejen
zabavily, ale také poučily
a poznaly něco nového.
Hned v pondělí jsme se vydali na menší výlet kousek za Milevsko, kde pro nás členové Kynologického klubu
Olšinky měli připravené ukázky. Dětem, tedy vlastně děvčatům, protože s námi
žádný kluk zrovna nešel, se pejsci moc líbili. Po chvilce respektu si je zamilovaly a chtěly je pořád hladit, což měly k jejich velké radosti dovoleno. Ty nejodvážnější se aktivně účastnily ukázek, dělaly například živé překážky nebo se přetahovaly se psem o lano. Vzhledem k tomu, že to byl německý ovčák, si vedly
statečně. Kynologickému klubu Olšinky děkujeme a budeme se těšit na další
setkání. Den poté jsme měli velmi zajímavou návštěvu. Přijela za námi paní
záchranářka a pověděla nám spoustu důležitých informací ohledně první
pomoci. Trénovali jsme hovor na záchranku a už víme, že se odsud dovoláme
vždy na dispečink do Českých Budějovic. Děti dostaly omalovánky s touto
tématikou a něco dobrého za odměnu. Středu jsme věnovali knihovně, kde pro
nás měli na dětském oddělení připravený program. Asi nejvíc se dětem líbily
knížky s elektronickou tužkou, která umožňuje hlasový výstup. Zúčastnili jsme
se kvízu a ankety, bude se losovat a na vítěze čeká krásná kniha. Každý si
vybral knihu a vypůjčili jsme si je přes naše čtenářské konto Fanouše. Když
jsme se vrátili, většina dětí se hned začetla. Ve čtvrtek jsme navštívili Milevské
muzeum. Děti, až na jedno, které muzeum navštívilo se školou, tu byly poprvé.
Záhy si prostředí osvojily, až bylo třeba je trochu korigovat. Dověděly se třeba,
jaké to bylo na pranýři, kolik váží bronzový zvon, viděly model šatů srostlých
sester Blažkových a mnoho dalších věcí. Poznatky určitě využijí ve škole. Program jarních prázdnin byl pestrý, poučný i zábavný, kdy každý si něco vybral.
Chystáme se pomalu na jaro a na Velikonoce.
Mgr. Marie Šindelářová, Farní charita Milevsko, vedoucí služeb prevence
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FOTOOHLÉDNUTÍ ZA MILEVSKÝMI MAŠKARAMI OČIMA DAVIDA FAICE

Organizátoři Milevských maškar děkují všem účastníkům 157. masopustního
průvodu. Poděkování patří také všem návštěvníkům akce, organizátorům,
sponzorům a partnerům:
Město Milevsko, Dům kultury Milevsko, milevskem s. r. o., KV2 audio, Tomegas,
Autobaterie Tollinger, ČUM Českomoravská maškarní unie, Uniko Písek, s. r. o.,
Pivnice U Broučka, Restaurace V Klubu, ZVVZ, ZD Milevsko, Čevak, Radiostav,
Služby Města Milevska, Busem, Milnet.cz, Radek Weber, JUB, Sano, Lidovka
David Pejša, Stavebniny Charypar, Efaﬂex CZ, Comett plus spol. s r. o., Toulava,
Robro, Nean Tour, Burda Lesní školky, Fast Kovošrot, Truhlářství Ladislav Štván,
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Ekoklima a. s., Jihočeské týdeníky, Acond a. s., Autoelektrikář Pavel Třešnička,
Autoll, Autoopravna Pešička s. r. o. Boma, Calta – K s. r. o., Dolejš Lukáš, Elektro Petr Vachta, Hadáček Vladislav, Hejný spol. s r. o., IKK Milevsko, Ing. Kázecký Stanislav, Jahla s. r. o., Jelínek Construct s. r. o., Klenoty – Hodiny Miroslav
Mrzena, Komerc s. r. o., Luwex a. s., Malíři ML s. r. o., Microcomp, Milesoft
s. r. o., Nedvěd Josef, Ordinace Kompas – MUDr. Marie Bolková, Park+
Ing. Václav Šmejkal, Procházka Karel ml. – malířství, Swiss – Metall a. s., SDH
Milevsko, Tomečková Marie – spodní prádlo, Uniblock, Vácha Milan, Větrovský
Jaroslav, Vranko Oslič

Gripeny nad milevským klášterem aneb snímky z vernisáže výstavy Jan Jeřábek – věčně usměvavý nebeský jezdec, která se konala v Milevském muzeu 3. března.
Výstava bude probíhat až do neděle 12. května.
Foto: Fr. Panec

Více než čtyřicet návštěvníků si ve středu 6. března nenechalo ujít vernisáž výstavy obrazů a keramiky s názvem Snový svět, na které svou uměleckou
tvorbu představila rodinná dvojice z Blatenska. Výtvarnice a také pedagožka na ZUŠ v Blatné Eva Ďurčová přivezla do Milevska obrazy, a její expozici doplnila
keramika dcery Jany, jež v současné době pracuje jako graﬁčka a výtvarnice v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích.

Začátek března byl v celé České republice ve znamení Národního týdne trénování
paměti. Trenérka paměti milevské knihovny Markéta Kotmelová uspořádala
ve středu 13. března tři ukázkové hodiny trénování paměti, kde se mohli zájemci
zdarma seznámit s tím, jak se dá posilovat paměť.

V rámci tělesné výchovy řada tříd 1. ZŠ Milevsko navštívila zimní stadion, kde
si mohla vyzkoušet své bruslařské umění. Dětem se aktivita líbila, a tak poděkování patří učitelům za organizaci, rodičům a Ing. Luboši Vanišovi za pomoc,
a společnosti SPOS, která nám umožnila bezplatně využít zimní stadion.

V sobotu 9. března byl Milevský smíšený pěvecký sbor znovu pozván do Kostelce
nad Vltavou, aby svým vystoupením přispěl k úspěšnému průběhu oslavy Mezinárodního dne žen. Účinkování sboru v této obci při MDŽ se už stalo tradicí
a vždy jsme zde velmi přátelsky přijati.

Jedenáct dívek z Krasobruslařského klubu Milevsko se v sobotu 9. března
zúčastnilo svého posledního závodu v Žebráku. Pro některé z nich to byla
závodní premiéra a všem se jejich vystoupení velmi povedlo. Již teď se těšíme,
co nám přinese další sezóna.
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OBĚŽNÁ DRÁHA V DK MILEVSKO
Studio Lavadero uvede 24. května v DK Milevsko 8.ročník celorepublikové soutěže OBĚŽNÁ DRÁHA.
V programu jako porotce a účinkující hosté vystoupí a zazpívají:
JAN KOPEČNÝ, úspěšný na muzikálové scéně v dílech jako Sněhurka a sedm
trpaslíků, Romeo a Julie, Jedna noc na Karlštejně, Hamlet, Casanova, Klíč králů, Mamma mia, Angelika, Muž se železnou maskou a v mnoha dalších. V roce
2020 vystoupí na velkém koncertě v O2 Aréně, kde půjde o nejslavnější české
muzikály Michala Davida a Karla Svobody.
JAN KŘÍŽ, jedna z nejvýraznějších osobností české muzikálové scény a dvojnásobný držitel ceny Thálie. V současnosti účinkuje v Theater des Westens v Berlíně v hlavní roli hraběte Krolocka v muzikálu Tanz der Vampire. Ztvárňuje řadu
hlavních rolí v nejznámějších muzikálech jako je například Pomáda, Robin
Hood, Mauglí, Johanka z Arku, Horečka sobotní noci, Srdcový král a mnoha
dalších.
KATKA STEINEROVÁ, swingující a stepující muzikálová herečka, která je rodačkou z Ostravy. Přesto žije už přes 13 let v Praze, kde účinkuje v hlavních rolích
řady známých muzikálů, jako je Krysař, Srdcový král, Atlantida, Pomáda, Osmý
světadíl a další. Na kontě má LP desku I love Peggy Lee, kterou natočila s jazzovými muzikanty. Je také moderátorkou nejrůznější společenských akcí.
ALENA KAŠPAROVÁ, studentka doktorátu a vědecká asistentka na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Věnuje se hře na klavír, na kytaru
a zpěvu. Je členkou produkčního týmu pěvecké soutěže OBĚŽNÁ DRÁHA.
Působí v TV NOVA jako redaktorka internetového portálu novasport.cz
a reportérka sportovních novin.
Více informací na www.obeznadraha.cz
Jaromír Kašpar

Společnost Služby města Milevska, spol. s r. o. hledá vhodného kandidáta
na pozici řidiče s řidičským oprávněním skupiny C + E. Požadujeme praxi v oboru,
čistý trestní rejstřík, spolehlivost a zodpovědnost. Nabízíme zajímavé ﬁnanční
ohodnocení, zaměstnanecké beneﬁty, zázemí a stabilitu společnosti. Pracovní
doba od 6.00 do 14.30 hodin. Nástup možný ihned nebo dle dohody. V případě
zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 724 710 901 nebo posílejte své životopisy
na e-mail: smmil@smmilevsko.cz.
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď
pošlou do čtvrtka 11. dubna na telefonní číslo
775 733 552 nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na pohádku pro děti
s názvem Kouzelný zvoneček, která se uskuteční
v milevském domě kultury v neděli 14. dubna od
15 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé
jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: detail kašny na 1. nádvoří kláštera
Výherci: Jan Urban, Marie Hadáčková a Denisa Krolová, všichni z Milevska

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

Skupina TeriFoto
Sokola Písek
a Galerie M
vás zvou na

VÝSTAVU
FOTOGRAFIÍ
3.–26. dubna 2019
v Galerii M
– nám. E. Beneše
Vstupné: 10 Kč
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HRADIŠŤAN
MILEVSKO – 1. NÁDVOŘÍ KLÁŠTERA
4. 8. 2019 od 19:00 hodin
Vstupné v předprodeji 370 Kč – www.milevskem.cz

V pátek 5. dubna začíná v Milevském klášteře
turistická sezóna 2019. Otevírací doba:
duben–červen/září–říjen: pátek až neděle 9:30–17:00 hodin,
červenec–srpen: pondělí–neděle 9:30–17:00 hodin.
O Velikonocích otevřeno od Velkého pátku do Velikonočního pondělí.
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