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MILEVSKÉ MAŠKARY 2020 ANEB NEJSME ŽÁDNÝ DVOJKY!

Město Milevsko i v letošním roce ožije maškarním
ruchem. Stane se tak v magické datum 22. 2. 2020,
kdy se uskuteční již 158. ročník tradičního masopustního průvodu.
Historické kořeny masopustu v Milevsku sahají až do
roku 1862. Narušeny byly pouze světovými válkami,
poslední přestávka byla v 60. letech minulého století.
Každoročně se průvod těší z velké návštěvnosti diváků
i masek, které už nedočkavě vyhlížejí den vrcholu
masopustního období.
Jedná se o jedinečnou a originální akci, která v České

republice nemá obdoby. A právě proto se mohou
Milevské maškary právem pyšnit ze zapsání mezi nejvýznamnější lidové tradice na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
nebo ze zapsání do České knihy rekordů s největším
masopustním průvodem, který roku 2011 čítal 629
masek. Tento rekord byl v roce 2016 téměř dvojnásobně překonán, kdy komisaři pelhřimovské agentury
napočítali 1248 masek v průvodu.
I letos je pro návštěvníky připraven bohatý program.
Již ve čtvrtek 20. února proběhne tradiční zvaní Milev-

ských maškar. Masky při něm procházejí městem
a zvou obyvatele k účasti na sobotním průvodu.
V pátek 21. února od 19 hodin program odstartuje
tradiční Bakusův průvod. Milevské maškarní sdružení
při něm přebírá symbolickou vládu nad Milevskem od
představitelů města po dobu konání masopustních
oslav. V programu se objeví skupina Novus Origo se
svou velkolepou ohňovou show.
Sobotní program 22. února zahájí tradiční jarmark
a vepřové hody na náměstí Edvarda Beneše, kde již
od dopoledních hodin bude v plném proudu také
bohatý kulturní program. Diváci se mohou těšit na
milevskou dechovou kapelu Kovačka, na swingový
orchestr základní umělecké školy Swing Band, na
bubenickou show souboru Bubeníci Líšmani, rockovou
kapelu z Milevska a okolí Fusky Dus nebo na staropražské jarmareční a vojenské písničky skupiny Pouličníci. Samotný průvod vyjde ve 14 hodin od domu
kultury po tradiční trase až na náměstí E. Beneše.
Po příchodu průvodu a usmrcení Bakuse program na
náměstí zakončí bandička polabských kumštýřů –
kapela Šoﬂšou.
Poté se masopustní dění přesune do domu kultury,
kde je od 16 hodin připraven Masopustní rej pro všechny generace. Večer pak bude následovat Masopustní
zábava s patronkou Milevských maškar Aničkou Slováčkovou a DJ Páslerem. Celým masopustním děním
bude provázet publicista a moderátor Václav Žmolík.
Podrobný časový harmonogram letošních Milevských
maškar naleznete na poslední straně zpravodaje.

Pokračování na straně 2

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 12. února
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

MILEVSKÉ MAŠKARY 2020 ANEB NEJSME
ŽÁDNÝ DVOJKY!
Dokončení ze strany 1
Další informace o tradici milevských maškar i o letošním ročníku naleznete zde:
www.milevskemaskary.cz
https://www.facebook.com/milevskemaskary/
https://www.facebook.com/events/2517742768270531/

PARKOVIŠTĚ
Centrální parkoviště při Milevských maškarách bude jako každý rok u ZVVZ Milevsko,
odtud budou vypraveny svozy do centra Milevska (k poliklinice – 5 minut chůze
na nám. E. Beneše), odjezd po skončení průvodu tamtéž. Svoz autobusu z parkoviště
od ZVVZ k zastávce Poliklinika bude jezdit kyvadlově v době od 10 do 14 hodin
a po skončení průvodu zpět od 15:30 do 17:30 hodin.

s r. o. Jedná se o nový nákup multilicence do 50 klientů. Tento modul zajistí
elektronizaci a zefektivní proces schvalování účetních dokumentů – faktur
a objednávek.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
„Pořízení nového služebního automobilu Městské policie Milevsko“ a vyhlásila
výběrové řízení na tuto akci.

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

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

CO DĚLAT, KDYŽ CHCI DO PRŮVODU?
Stačí, když přijdete v masce v sobotu 22. února k registraci do DK Milevsko. Tím
napomůžete pořadatelům se zmapováním počtu maškar v průvodu a dostanete
poukázku na občerstvení po průvodu v DK Milevsko.

INFORMACE Z RADY MĚSTA MILEVSKA

Ve sportovní hale se podařilo zprovoznit bufet, který přispívá k většímu komfortu
při zde konaných sportovních akcích.

RADA MĚSTA DNE 6. 1. 2020
• Schválila průběh a výsledek poptávkového řízení na výběr zpracovatele lesního hospodářského plánu pro lesy ve vlastnictví města Milevska („dále jen
LHP“) na období 2021–2030 a rozhodla uzavřít smlouvu na zpracování LHP
se společností LesInfo CZ, a. s. za nabídkovou cenu za měrnou jednotku
(1 ha) 420 Kč bez DPH. Celková cena při předběžné výměře 169 ha je 70 980 Kč
bez DPH.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
„Správa a údržba městského hřbitova Milevsko“, která počítá s uzavřením
smlouvy na dobu určitou pěti let, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 a vyhlásila
výběrové řízení k této zakázce.
• Schválila dohodu o ukončení podnájemní smlouvy na nebytové prostory č. sml.
0244/2019 (uzavřenou 16. 9. 2019) mezi organizační složkou města Milevska
Živé Milevsko a společností Služby Města Milevska k 31. 12. 2019.
• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu „Investiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na
akci s názvem „Nákup věcného vybavení pro JSDH Milevsko – 2 ks dýchací
techniky“ a souhlasila s ﬁnanční spoluúčastí města ve výši minimálně 30 %
na tuto akci.
RADA MĚSTA DNE 13. 1. 2020
• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu JčK „Podpora
sportu“ na akce s názvem „Zateplení a výměna střešní krytiny na střeše fotbalových šaten v Milevsku“ a „Vybavení pro volnočasové sportoviště FitPark
v Milevsku“ a souhlasila s ﬁnanční spoluúčastí města ve výši minimálně 20 %
uznatelných nákladů na každou jednotlivou akci.
• Rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo s ﬁrmou Window Holding a. s. na výměnu
výkladců v čp. 128, Riegrova ul. Milevsko v obchodech Rabbit a bývalé obuvi
za cenu 509 991,26 Kč bez DPH.
RADA MĚSTA DNE 20. 1. 2020
• Souhlasila s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky
malého rozsahu na zajištění úvěru na pokrytí akce „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly v Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“
a vyhlásila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na poskytnutí
dlouhodobého investičního úvěru na pokrytí této akce.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Výběr
pojistitele pro pojištění majetku města Milevska“ v předloženém znění a vyhlásila výběrové řízení na tuto akci.
• Souhlasila s rozšířením ekonomického informačního systému GINIS o licence
k modulům Elektronická podpisová kniha a Smlouvy a schválila objednávku
na moduly Elektronická podpisová kniha a Smlouvy dle nabídky uvedené
v příloze za celkovou cenu 278 000 Kč vč. DPH pro společnost GORDIC spol.
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Čekání na autobus bude ve Velké o trošku příjemnější. V polovině prosince minulého
roku zde byla instalována nová autobusová zastávka, kterou si obyvatelé této
místní části sami vybrali.

Rada města na svém posledním zasedání jednohlasně schválila poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 10 000 Kč pro Český kynologický svaz ZKO Milevsko Spálená 1021 za účelem rekonstrukce kotců a potřeb pro psy, kteří následkem požáru přišli
o střechu nad hlavou a veškeré potřeby k jejich chovu a výchově. Přispět můžete
i vy prostřednictvím transparentního účtu č. 123-1035060227/0100.

I v kalendářním roce 2020 mohou
subjekty, které poskytují občanům
města Milevska sociální a související
služby, žádat o dotaci z dotačního
programu Sociální a související služby 2020. V rozpočtu města je na podporu výše uvedených subjektů na kalendářní rok 2020 vyčleněna částka 360
000 Kč. Žádost o dotaci je možné podat v termínu od 3. do 28. února. Více informací
naleznete na webových stránkách města v sekci Podnikání a rozvoj/Dotační programy/Sociální služby.

Pracovní skupina města.

V závěru roku se v DK Milevsko uskutečnil velice oblíbený Senior ples. Zúčastnili
se ho i zástupci města, ředitelka sociálních služeb a ředitel domu kultury.

VÝSLEDEK ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Občané, kteří přišli diskutovat své návrhy.

Město Milevsko v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 plánovalo hospodařit
se schodkem rozpočtu ve výši 34,4 mil. Kč. V průběhu roku se rozpočet a plánované
saldo několikrát změnil, a to vlivem realizace nových investičních akcí, ať už to
bylo za pomocí dotace nebo z vlastních zdrojů města. Konečný upravený rozpočet
k 31. 12. 2019 přepokládal schodek 45,7 mil. Kč.
Skutečnost je nakonec výrazně pozitivnější, konečný schodek nakonec dosáhl „jen“
24,07 mil.Kč, ato při realizaci investic vcelkovém objemu 91,6 mil. Kč! K této částce
pak přispěly částkou 18,6 mil. Kč přijaté investiční transfery z dotačních titulů.
Zlepšení bylo zaznamenáno v oblasti příjmů, kde se oproti rozpočtu nakonec
obdrželo o 4,7 mil. Kč více. Největší měrou se na tomto výsledku podílely příjmy
z daní. Město v tomto sektoru vyinkasovalo celkem přes 134 mil. Kč.
Druhým faktorem, který ovlivnil celkový výsledek hospodaření, jsou úspory dosažené v oblasti běžných výdajů. V porovnání s upraveným rozpočtem se uspořilo
skoro 15 mil. Kč.
Rok 2019 byl velmi proinvestiční, tento výsledek je nejlepší za posledních deset
let, a to vše bez pomoci úvěrového ﬁnancování. Po ukončení hospodaření za rok
2019 a po odečtu splátek úvěrů z předchozích let ve výši 5,7 mil. Kč na účtech města
zůstalo 38 mil. Kč. Tato zásoba pak umožní městu realizovat další nutné výdaje pro
chod apřípadný rozvoj města. Přehled největších investic uplynulého roku je popsán
v tomto čísle Milevské zpravodaje v článku Investice 2019 na straně 4.
Ing. Hana Jánová, odbor ﬁnanční

Setkání proběhlo za účasti pracovní skupiny města, která se přípravou participativního rozpočtu zabývá, v čele s garantem projektu, místostarostou města
Michalem Horkem, a dále zástupkyní ﬁrmy Agora Central Europe, která projekt
pro město připravuje.
Jednalo se o další fázi právě probíhající informační kampaně, jejímž cílem byla
diskuze s občany o jejich návrzích a potřebách týkajících se zlepšení života v našem
městě.
V rámci projektu SPOLU, jak jednohlasně pracovní skupina participativní rozpočet
města Milevska nazvala, mají občané možnost rozhodovat o prostředcích ve výši
500 000 Kč z rozpočtu města na rok 2020. Čerpání těchto prostředků má sloužit
především ke zkvalitnění života v Milevsku a místních částech a týká se veřejně
přístupného prostranství. Má samozřejmě i svá pravidla, mezi kterými je například
minimální výše ceny jednoho projektu 30 000 Kč a maximální 150 000 Kč.
Mezi dalšími návrhy, které na setkání zazněly, bylo například doplnění herních
prvků pro větší děti na stávajících hřištích, oprava laviček, pořízení mobiliáře,
hřiště na ping-pong či oprava basketbalového hřiště na Píseckém předměstí. Předložené návrhy byly prodiskutovány a věříme, že některé z nich, a nejen ony,
budou během měsíců února a března podány. Následně budou pracovní skupinou
zpracovány do podoby projektů a dále se budou ucházet o přízeň občanů při hlasování, které proběhne na přelomu června a července.
Veškeré informace o projektu SPOLU najdete na internetových stránkách
https://www.participativni-rozpocet.cz/spolu/ včetně kontaktů na koordinátorku
projektu, Ing. Hanu Pejřilovou, a jejího zástupce, Filipa Stejskala, kteří Vám
budou plně k dispozici a rádi poradí nejen ve fázi podávání návrhů.
Další harmonogram:
Únor–březen: podání návrhů a příprava projektů
Duben–květen: ověření realizovatelnosti projektů
Červen: veřejná prezentace projektů a diskuze s občany
Červen–červenec: hlasování o projektech
Za pracovní skupinu Marek Hradil, informatik

SETKÁNÍ K PARTICIPATIVNÍMU ROZPOČTU
Přírodní tělocvična, oprava chodníku či
hřiště pro psy. I tyto návrhy zazněly z řad
občanů, kteří se zúčastnili prvního veřejného setkání k participativnímu rozpočtu,
které město zorganizovalo pro širokou veřejnost v pondělí 13. ledna od 17 hodin
v prostorách Domu kultury v Milevsku.
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INVESTICE 2019
V loňském roce proběhlo opravdu velké množství náročných akcí, ať celkovým
počtem, celkovou sumou nebo náročností na koordinaci dodavatelů.
Celá stavební sezona začala ihned s novým rokem dokončením úprav v budově
radnice, konkrétně pravé části prvního podlaží čp. 420 a kompletní rekonstrukcí
prvního patra čp. 95. Došlo zde ke změně dispozic prostor, kompletní výměně
elektroinstalace a datové sítě. Na celé budově čp. 95 byl změněn otopný systém
na modernější a úspornější a celá budova je dnes vybavena klimatizačním systémem. Celá akce stála 4,46 mil. Kč, stavbu prováděla společnost ROBRO.
Ihned po jaru, jak dovolily klimatické podmínky, byla zbudována část chodníku
a doplněno veřejné osvětlení v ulici Dukelská u stavebnin, která poslouží bezpečnosti v tomto málo přehledném místě. Akce stála 650 tis. Kč a provedla ji společnost Služby Města Milevska (dále jen „SMM“).
Počátkem jara také započaly práce na hřbitově na budování drenážního systému
a dešťové kanalizace. Tato akce byla vyvolána legislativní nutností zpracování
nového řádu veřejného pohřebiště a provedením hydrogeologického průzkumu,
který zjistil vyšší hladinu spodní vody, než je přípustná. Akce stála 10,2 mil. Kč
a provedla ji společnost EUROGAS. Mimo tuto zakázku byla obnovena část stávající
dešťové kanalizace, kterou provedla společnost Swietelsky za cenu 570 tis. Kč.
Poslední akce provedená na hřbitově se týkala zbudování místnosti pro úpravu
těl zemřelých, což bylo opět vyvoláno legislativou. S těmito úpravami došlo i ke
zbudování nové domovní čistírny odpadních vod pro celou budovu správy hřbitova.
Akce stála 430 tis. Kč a provedla ji společnost SMM.
Na sklonku roku 2018 byla vypsána možnost získání dotačních prostředků na
obnovu místních komunikací, oproti minulým letům byla tato možnost otevřena
i pro města velikosti Milevska. Na tuto akci jsme se ihned začali připravovat
a podali žádost o dotaci na obnovu povrchu v ul. Dukelská. Nechtěli jsme však
obnovit pouze povrch bez další návaznosti, proto jsme na odboru souběžně připravili obnovu vodovodu v úseku ulic E. Destinové – Sibiřská, kterou v květnu provedla společnost Jiří Hrůza za cenu 3,2 mil. Kč. Povrch byl provizorně zapraven
asfaltovým recyklátem, aby byla výkopová rýha provozem maximálně utažena.
Bohužel z důvodu velkého přetlaku v žádostech o dotaci město úspěšné nebylo,
zastupitelé rozhodli akci přesto realizovat z vlastních prostředků a souběžně
obnovit i nezbytnou část chodníků, která původně nebyla dotačně uznatelná.
Obnovu komunikace provedla společnost Strabag za cenu 5,6 mil. Kč a obnovu
chodníku společnost SMM za cenu 1,36 mil. Kč.
V průběhu roku bylo také rozhodnuto o obnově teplovodu, a to z důvodu velké
poruchovosti, která se v průběhu zimy 2018/2019 začala projevovat. Obnovovaná
trasa vedla od výměníku v ul. J. A. Komenského do ul. Nádražní a na konci trasy
křižovala i ul. Dukelskou. Akci provedla společnost Erding ve spolupráci s ﬁrmou
Jiří Hrůza za cenu 12,4 mil. Kč.
Velkou proměnou prošla i sportoviště města. Byla provedena výměna oken a dveří
na tribuně letního stadionu a výměna vnitřních spojovacích dveří v hotelu Stadion.
Akci provedla společnost Oknostyl group za cenu 660 tis. Kč, tato akce byla podpořena z dotačních prostředků Jihočeského kraje ve výši 366 tis. Kč. Dále byla
provedena rekonstrukce všech koupelen v ubytovací části hotelu Sport za cenu
1,9 mil. Kč a úprava vstupního vestibulu a společenských prostor ubytovací části
ve výši 600 tis. Kč, obojí provedla společnost SMM. Úpravy pokojů a jejich vybavení
provedl provozovatel areálu, městská společnost SPOS, vlastním nákladem. Pro
potřeby zimního stadionu byla zakoupena nová elektrická rolba za cenu 3,7 mil. Kč,
dále nákup nového podlahového mycího stroje do sportovní haly za 87 tis. Kč,
jehož nákup byl podpořen prostředky z Jihočeského kraje ve výši 57 tis. Kč. Velkou
akcí v areálu sportovišť bylo zbudování areálové dešťové kanalizace a nádrže na
zadržování dešťových vod, které budou následně využívány k zálivce trávníku
fotbalového stadionu. Akci provedla společnost Swietelsky za cenu 4,9 mil. Kč
a akce byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí ve výši 4 mil. Kč.
Organizačně nejnáročnější akcí minulého roku byla obnova chodníků a osvětlení
přechodů pro chodce v ulicích Nádražní a Sažinova. Nejednalo se čistě o jednu
akci, ale soubor několika staveb jak města, tak dalších investorů a dodavatelských
společností. Celá akce byla zahájena u Suchanova rybníka v ul. Čs. legií akcí společnosti E.ON, a to pokládkou vzdušného vedení nízkého napětí do chodníků,
kterou pro E.ON prováděla společnost Elektrostav a současně s touto pokládkou
prováděla společnost SMM rekonstrukci veřejného osvětlení. Souběžně začala
společnost Swietelsky provádět rekonstrukci chodníků v ul. Sažinova. Po dokončení
prací v ul. Čs. legií a Sažinova se práce přenesly do ulice Nádražní na křižovatku
s ul. Blechova, kde již veškeré práce probíhaly souběžně, a ještě se přidali další
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investoři, konkrétně společnost NejCZ s rekonstrukcí své datové sítě a společnost
T-Mobile s pokládkou chrániček pro svojí zamýšlenou datovou síť. Nejtěžší situace
nastala v křižovatce s ul. Dukelská, kde bylo nutné zkoordinovat práce s obnovou
komunikace a chodníku s obnovou teplovodu. Zde je na místě všem zainteresovaným společnostem poděkovat za jejich vstřícný a konstruktivní přístup, bez
kterého mohlo docházet k nepříjemným zdržením. Společnosti Elektrostav a SMM
dále pokračovaly ul. Nádražní až k vlakovému nádraží, kde došlo ze strany města
rovněž k rekonstrukci veřejného osvětlení. Rekonstrukce chodníků stála 11,55
mil. Kč a byla podpořena prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury
ve výši 8,7 mil. Kč Obnova veřejného osvětlení stála 5,8 mil. Kč a byla částečně
podpořena dotačním programem Efekt na energetické úspory ve výši 463 tis. Kč.
Akcí menšího rozsahu byla úprava prostoru za budovou spořitelny, nákup sochy
s maškarním motivem od Alexandry Koláčkové a nákup audiovizuálních prvků do
Muzea Milevských maškar. Stavební úpravy prostoru provedla společnost SMM za
cenu 780 tis. Kč, nákup sochy byl za 530 tis. Kč a nákup audiovizuálních prvků
podpořila nadace ČEZ ve výši 450 tis. Kč. Do prostoru byl rovněž namontován
nový digitální informační kiosek v hodnotě 520 tis. Kč, jehož nákup podpořil
Jihočeský kraj dotací ve výši 306 tis. Kč
V průběhu prázdnin byla také zahájena rekonstrukce školního hřiště u 1. základní
školy, zde došlo ke kompletní rekonstrukci atletického oválu, dvou hřišť pro
míčové hry, k obnově trávníku fotbalového hřiště a opravě budovy zázemí hřiště.
Akci provedla společnost Tubeko sport za cenu 8,1 mil. Kč. Akce byla podpořena
z dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4,8 mil. Kč.
V průběhu roku byly prováděny i drobnější akce jako obnovy chodníků zejména
v návaznosti na rekonstrukci teplovodu. Celková délka obnovených chodníků
v letošním roce, včetně velkých investic, je zhruba 3 km. Proběhly úpravy koupelen
v 17 bytech, zejména v čp. 737 a DSP Libušina čp. 1401. Bylo vyměněno strojní
vybavení dosazovací nádrže na čistírně odpadních vod v hodnotě 1,1 mil. Kč a provedena výměna oken správní budovy ČOV v hodnotě 320 tis. Kč. Dále byla provedena
oprava střechy v MŠ Klubíčko v hodnotě 200 tis. Kč, oprava kašny a její elektroinstalace včetně doplnění osvětlení v souhrnné hodnotě 250 tis. Kč. Ve spolupráci
s novým nájemcem a provozovatelem Tankovny Na Růžku, který hradil úpravu
prostor, město hradilo nové výkladce v hodnotě 570 tis. Kč.
Odborem životního prostředí byl realizován nákup třídící a drtící lopaty (ke stávajícímu traktoru) do areálu kompostárny pro konečnou úpravu vyrobeného kompostu v ceně 514 tis. Kč, úprava přepadu návesního rybníka ve Velké v ceně 85,5
tis. Kč nebo odbahnění návesního rybníka v Klisíně v ceně 43 tis. Kč.
Odborem kanceláře úřadu byl realizován nákup věcného vybavení a oprava cisterny
jednotky sboru dobrovolných hasičů Milevsko v celkové hodnotě 143 tis. Kč, podpořený ﬁnancemi Jihočeského kraje v hodnotě 65 tis. Kč.
Veškeré práce loňského roku se podařilo zdárně dotáhnou do konce za velikého
úsilí kolegů z OISM a samozřejmě i ostatních odborů městského úřadu a dalších
organizací, podpory vedení města, profesionality prováděcích ﬁrem, trpělivosti
řidičů a schovívavosti občanů. Těmto všem bych chtěl tímto velice poděkovat.
Ing. Bc. David Lukeš

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

80 LET

90 LET

Marie Pipková
Marie Řežábková
Josef Kofroň
Jaroslava Jandová
František Klíma
Libuše Baštýřová, Něžovice

Jiřina Čepešová
Miloslava Imbrová
František Malý

85 LET

Vladimír Sedláček

91 LET
Emilie Janušková

96 LET

Vladimír Polodna

DIAMANTOVÁ SVATBA
Ve čtvrtek 16. ledna oslavili manželé Josef a Marie Soldátovi diamantovou svatbu.
Toto své krásné výročí si připomněli v kruhu rodiny a přátel na milevské radnici
v sobotu 18. ledna. Srdečně gratulujeme.
Bc. Anna Randová

POŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO KIOSKU

Během vánočních svátků přibyl mezi stávajícími úředními deskami vedle spořitelny informační kiosek, který je přístupný 24 hodin denně a váže se k projektu
„Pořízení informačního kiosku pro turisty s integrovanou elektronickou úřední
deskou“, jež byl podpořen dotací z Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora chytrých měst a obcí, 1. výzva pro rok 2019 částkou ve výši 306 000 Kč
z celkových výdajů ve výši 504 823 Kč. V kiosku jsou dostupné služby jako
např. webové stránky města, infocentra, jízdní řády, mapy ad. Další funkcí je
náhrada stávající úřední desky za elektronickou. Mezi hlavní klady této akce
patří možnost nepřetržité elektronické komunikace s občany, snadný přístup
k informacím aj. Realizace tohoto projektu je přínosná zejména z hlediska
zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb směrem k cílovým skupinám
(občanům a turistům) a elektronizace veřejné správy, což bylo také hlavním
cílem tohoto projektu. Pořízením kiosku bylo cíle dosaženo. V následujícím
období dojde k demontáži zbývajících vývěsek původní úřední desky z budovy
spořitelny.
Bc. Diana Trubková, odbor investic a správy majetku

PROJEKT RODINNÉ PASY
Projekt „Rodinné pasy“, finančně podporovaný Jihočeským krajem, vznikl na
podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi, a to na základě vystavené slevové
karty „Rodinný pas“. Zapojení se do projektu a využívání slev je pro rodiny
s dětmi bezplatné. Podmínkou pro zapojení se do projektu je trvalé bydliště
v Jihočeském kraji, a to, že má rodina (úplná, náhradní, s jedním rodičem či
rodiny tvořené partnerským svazkem) alespoň jedno dítě ve věku do osmnácti
let. Držitelé „Rodinných pasů“ mohou využívat slevy nejen na území celé České
republiky, ale i u vybraných subjektů v Dolním Rakousku nebo na Slovensku,
a to v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, dalších volnočasových aktivit,
ubytování a stravování, zdravotnictví… Hlavní myšlenkou tohoto projektu je
prostřednictvím výhod a slev umožnit rodinám s dětmi větší zapojení se do kulturních, sportovních, zábavních a dalších aktivit, které jinak mohou být pro rodiny
s dětmi finančně náročné.
Bližší informace o projektu s možností on-line registrace najdete na webových
stránkách: www.rodinnepasy.cz. Informace lze získat rovněž na infolince
543 211 254.
Mgr. Jana Krihová, DiS., odbor sociálních věcí

PROJEKT SENIOR PAS
Projekt „Senior Pas“, finančně podporovaný Jihočeským krajem, vznikl na
podporu občanů od 55 let věku s trvalým bydlištěm na území České republiky.
Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších
výhod těmto občanům, a to na základě vystavené slevové karty „Senior Pas“,
která je nepřenosná, platná pouze pro svého držitele. Zapojení se do projektu
a využívání slev je pro občany od 55 let věku bezplatné. Držitelé slevové karty
„Senior Pas“ mohou využívat slevy a výhody podle zapojených poskytovatelů
napříč celou Českou republikou, na Slovensku a také v Rakousku. Slevové karty
„Senior Pas“ přinášejí celoroční slevy v rozsahu od 5 % do 50 % doplněné navíc
o sezónní a bonusové slevy v oblasti zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, návštěv muzeí a galerií, ale i v oblasti
spotřebních nákupů. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je prostřednictvím
výhod a slev umožnit občanům od 55 let věku smysluplné trávení volného času,
ale i sbližování generací.
Bližší informace o projektu s možností on-line registrace najdete na webových stránkách www.seniorpasy.cz. Informace lze získat rovněž na infolince
840 111 122.
Mgr. Jana Krihová, DiS., odbor sociálních věcí

PŘEDSTAVUJEME ODBOR DOPRAVY
A ŽIVNOSTENSKÝ

Zprava:
Bc. Milena Brčáková, vedoucí odboru dopravy a živnostenského
Ing. Jaroslav Bláha, zástupce vedoucí odboru, silniční správní a speciální stavební
úřad
Jaroslava Tomanová, registr vozidel, dovozy, přestavby
Ing. Milan Weber, zástupce vedoucí odboru, živnostenská kontrola
Ing. Milena Ilievová, evidence řidičů, řidičské průkazy
Ivana Nováková, registrace živnostenského podnikání
Alena Suchanová, registrace živnostenského podnikání
Bc. Jiří Fara, zkušební komisař, stanice měření emisí, autoškola
Libuše Čandová, evidence řidičů, řidičské průkazy
Vojtěch Koula, registr vozidel, dovozy, přestavby
Ing. Michal Kovařík, silniční správní a speciální stavební úřad
Odbor dopravy a živnostenský zajišťuje výkon státní správy na úseku silničního
správního úřadu, speciálního stavebního úřadu, silničního hospodářství, dopravního úřadu, centrálního registru vozidel, centrálního registru řidičů, zajišťování
agendy o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel, zajišťování agendy stanic měření emisí, registrace autoškol, registrace
živnostenského podnikání a kontroly živnostenského podnikání.
Bc. Milena Brčáková

PODĚKOVÁNÍ ZA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Město Milevsko děkuje těmto sponzorům za poskytnutí ﬁnančního daru na novoroční ohňostroj v Milevsku:
Tomegas s. r. o., Veba plyn a. s., Čevak a. s., KV2 Audio International, spol. s r. o.,
Acond a. s., Fast kovošrot s. r. o., Arrbo s. r. o., Poliklinika Milevsko, spol. s r. o.,
Potraviny Prima, Radiostav a. s., Milesoft s. r. o., Jednota SD, FPM Becon s. r. o.

MILEVSKO ZÍSKALO ODMĚNU

Město Milevsko se zapojilo do motivačního programu společnosti
ELEKTROWIN a. s., s níž spolupracuje na zpětném odběru vysloužilých
elektrozařízení. Program byl pro město otevřený díky vysokému množství
vytříděného elektra ve 2. a 3. čtvrtletí loňského roku. Poděkování náleží
všem občanům, kteří podporují životní prostředí separací odpadu. Milevsko
z motivačního programu získalo v prosinci celkem 35 000 Kč, které z převážné
části pokryly náklady na vybudování asfaltové plochy ve sběrném dvoře
v Dukelské ulici.
Mgr. Marie Vratislavská, odbor životního prostředí
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – TAJEMSTVÍ MILEVSKÝCH VARHAN
Námětem našeho dnešního vyprávění jsou bývalé varhany z milevského kostela
sv. Bartoloměje. Na tomto místě se čtenář možná zarazí? Proč „bývalé“? Vždyť
varhany v bartolomějském kostele na milevském náměstí jsou a co pamětníci
vzpomínají, i vždycky byly. Jenže řeč tentokrát nebude o současných varhanách,
jež jsou dílem chotusického varhanáře Václava Michaela Mölzera (1830-1899).
Mölzer působil několik let v Berlíně, pak se vrátil a roku 1857 si v Čáslavi založil
vlastní firmu. Roku 1859 se přemístil do Kutné Hory a od roku 1866 krátce žil
v Milevsku. Přestěhoval se pak do Tábora, kde už zůstal natrvalo. V říjnu 1899
zde zemřel, když předtím předal podnik svému zeti Čeňku Škopkovi. Mölzerovy
varhany v milevském městském kostele provázejí bohoslužby až dodnes, měly
však v minulosti svého předchůdce.
Jak je všeobecně známo, na místě dnešního bartolomějského chrámu stával
v minulosti stejnojmenný kostel, ovšem daleko menších rozměrů. Tento bartolomějský kostelík vznikl někdy kolem roku 1520, po velkém požáru Milevska
roku 1513. Zpočátku postačoval pro milevskou farnost, ale jak šel čas, byly
jeho malé prostory čím dál víc těsnější pro vzrůstající počet farníků, navíc
v průběhu let se na kostele projevil zub času a stavba chátrala. V polovině
19. století bylo jasné, že tuto nepříznivou situaci je potřeba nějak řešit. Názorových proudů na milevské radnici existovalo několik, od generální opravy
stávajícího kostela až po jeho zbourání a nahrazení novou a větší stavbou.
Tato poslední varianta nakonec zvítězila a roku 1863 se začalo s demolicí
starého kostelíka.
Památek na bývalý renesanční kostelík se dochovalo vcelku málo. V Milevském
muzeu jsou uloženy dva malé obrázky malované na plechu, zobrazující sv.
Františka Xaverského a sv. Ignáce z Loyoly, v expozici muzea je uložena rozměrnější barokní olejomalba na dřevě s názvem Dobrý pastýř, a je zde také
papírový model, který zachycuje vzhled onoho bývalého kostelíka. Z našeho
pohledu je to nesmírně cenný dokument, protože podoba bývalého kostela
není zachycena fotograficky, a tak kromě modelu známe bartolomějský kostelík
už jen z Müllerovy rytiny Milevska kolem roku 1730, a z kresby člena premonstrátského řádu Václava H. Seykory z roku 1821. Když připočteme ještě železného větrného kohouta ze střechy kostela, zhotoveného roku 1659, je výčet
dochovaných památek z původního bartolomějského kostelíka asi úplný.
Součástí bývalého kostela však byly také původní varhany, které byly roku
1866 nahrazeny novými varhanami od Václava Mölzera. Kdo byl jejich tvůrcem
a co se nimi stalo?
Odpověď na tuto otázku mi poskytl můj někdejší spolužák ze základní školy,
Mgr. Karel Dolista, pražský muzikolog a také překladatel z němčiny, syn nedávno
zesnulého PhDr. Karla Dolisty, významné osobnosti v oblasti zdejší historie.
Karel Dolista v současné době zpracovává hudební fond Milevského muzea,
a přitom přišla řeč také na milevské varhany z bývalého kostelíka sv. Bartoloměje.
Původní varhany ze zbouraného milevského kostelíka sv. Bartoloměje se docho-

valy dodnes a jsou umístěny v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dobronicích
u Bechyně. Kostel pochází z časů rané gotiky a první zpráva o něm pochází
z roku 1350. Stojí na okraji obce, nedaleko zříceniny dobronického hradu nad
řekou Lužnicí. Od roku 1958 má statut kulturní památky, je však veřejnosti
nepřístupný.
Právě sem byly po zbourání bývalého milevského kostelíka sv. Bartoloměje
přemístěny zdejší varhany. Pozitiv je zachován s původní rejstříkovou dispozicí:
Copula maior, Copula minor, Principal, Quinta, Sedecima, Mixtura.
Stavitelem těchto bývalých milevských varhan byl Friedrich (Bedřich) Semrád
(1704-1784), varhanář ze Sedlce. Jeho varhany bývají považovány za velmi
kvalitní. Do dnešních časů se dochovalo více než třicet nástrojů z dílny Bedřicha
Semráda, které jsou rozptýleny na poměrně velkém území, od středních Čech
po jižní Čechy a Vysočinu až do dnešních severních Rakous. Semrádovy varhany
byste našli třeba v Počepicích a v Jesenici na Sedlčansku, v Miličíně, v Bezně
u Ml. Boleslavi, v milevské klášterní bazilice, v poutním kostele v Sepekově,
v Týně nad Vltavou, v šumavských Frantolech, v Horním Dvořišti i v Zahájí
u Zlivi. Je ovšem pravda, že mnohé tyto nástroje prošly v 19. a 20. století přestavbou s navýšením počtu rejstříků. O kvalitě Semrádovy práce svědčí skutečnost, že jeho varhany zdobí také kapli sv. Jiří na zámku v Českém Krumlově.
Na tomto nástroji, postaveném roku 1752, se dnes konají koncerty duchovní
hudby. Onen krumlovský pětirejstříkový pozitiv má ještě původní tzv. zlatou
mixturu (terciovou), tyto mixtury se pak později v době romantismu často
nahrazovaly mixturami „stříbrnými“ (kvintovými), což více odpovídalo hudebnímu vkusu té doby. Krumlovský Semrádův pozitiv si však dodnes uchoval svou
původní „zlatou“ mixturu, kvůli níž je často využíván hudebními odborníky
pro interpretaci historické hudby v originálním znění. K Semrádovým nejstarším
pracem patří varhany v prčickém kostele sv. Vavřince, pocházejí z roku 1731.
Jedny z nejlepších varhan z dílny tohoto mistra jsou dodnes k vidění v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Karlově. Pocházejí z let 1733/34 a ve své
době stály poměrně vysokou částku 1 300 zlatých. I tyto varhany však prošly
celou řadou úprav, jen v 19. století to bylo minimálně osmkrát.
Se jménem varhanáře Bedřicha Semráda se poprvé setkáváme už roku 1730,
tehdy pracoval jako pomocník pražského varhanáře Jana Krásného, u něhož
se zřejmě učil. Krátce poté se osamostatnil a pracoval pak ve své sedlecké
dílně. Už brzy se projevil jako zdatný manažer, který dokázal zejména uspokojit
poptávku po menších jednomanuálových varhanách, vhodných do malých venkovských kostelů. Někdy mezi lety 1750–55 zhotovil také varhany do milevského
kostelíka sv. Bartoloměje. Do svého umění pak Bedřich Semrád zasvětil i svého
syna Bedřicha Jáchyma Semráda (1743–1816), který dosáhl v Sedlci takové
vážnosti, že se posléze stal zdejším purkmistrem. Jeho otec Bedřich Semrád
se dožil na svou dobu úctyhodného věku 80 let a zemřel roku 1784 v Sedlci.
Varhany rodiny Semrádů slouží v mnoha českých kostelích dodnes.
Vladimír Šindelář, Milevské muzeum

Papírový model bývalého renesančního kostelíka sv. Bartoloměje v Milevsku, zbouraného
roku 1863.
Foto Lukáš Panec – Milevské muzeum.

Semrádovy varhany z bartolomějského kostelíka v Milevsku, dnes umístěné v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Dobronicích.
Foto Martina Pelicha z jeho připravované
monograﬁe o kostele sv. Bartoloměje
v Milevsku.
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Pohled na zadní část Semrádových varhan
v dobronickém kostele. Foto M. Pelich.

KULTURA A SPORT – ÚNOR 2020
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

herečka, která se již od útlého věku stává miláčkem
celé Ameriky.
TITULKY
118 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

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

BIO SENIOR – ŽENSKÁ NA VRCHOLU
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
sobota 1. 2.
20:00
neděle 2. 2.
17:30 a 20:00
ČR, SR – Komedie – Natálie je svobodná třicátnice.
Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší
kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama.
ČESKÉ ZNĚNÍ
107 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

BIO SENIOR – VLASTNÍCI
čtvrtek 6. 2.
15:00
ČR, SR – Komedie, drama – Komedie pro ty, kdo to
nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí.
ČESKÉ ZNĚNÍ
96 min.
vstupné: 50 Kč

BIRDS OF PREY
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
čtvrtek 6. 2., pátek 7. 2.
20:00
USA – Akční, krimi, dobrodružný – Po rozchodu sJokerem se Harley Quinn spojí s dalšími super hrdinkami,
aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask.
Správná psychoušská jízda může začít!
DABING
109 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

SUPER MAZLÍČCI
pátek 7. 2., sobota 8. 2., neděle 9. 2.
17:30
Německo – animovaný – Starosta města se zbláznil.
Rozhodl se vyhnat všechny živé obyvatele a z jejich
domova udělat město robotů.
DABING
89 min.
vstupné: 120 Kč

MODELÁŘ
sobota 8. 2., neděle 9. 2.
20:00
ČR – Psychologický, thriller – Hrdiny snímku Modelář
jsou dva mladí muži, kteří provozují malou firmu:
létají s dronem. Poté, co se jeden z nich zraní, vstoupí do hry jako náhrada spolužák z gymnázia. Nová
spolupráce funguje na jedničku, jenže spolužák je
poněkud divný a má originální představy o nápravě
světa.
ČESKÉ ZNĚNÍ
109 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU
čtvrtek 13. 2., pátek 14. 2., sobota 15. 2. 20:00
ČR – Komedie – Patnáct let vdaná Zuzana jednoho
dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr
s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční
návrh.
ČESKÉ ZNĚNÍ
112 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

JUDY
neděle 16. 2.
20:00
VB – Životopisný, drama, hudební – Renée Zellweger
v roli jedné z největších hollywoodských legend všech
dob. Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná

čtvrtek 20. 2.
15:00
ČR – Komedie – Romantická zimní komedie s Annou
Polívkovou, Martinem Dejdarem, Markem Němcem,
Bolkem Polívkou, Janou Preissovou a Janou Krausovou.
ČESKÉ ZNĚNÍ
105 min.
vstupné: 50 Kč

FANTASY ISLAND
čtvrtek 20. 2., pátek 21. 2.
20:00
USA – Horor, mysteriózní, dobrodružný – Pan Roarke
mění v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu tajné sny svých šťastných hostů ve skutečnost. Když se
však fantazie stanou noční můrou, musí hosté záhadu
ostrova vyřešit, aby si útěkem zachránili život.
TITULKY
109 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

JEŽEK SONIC
pátek 21. 2., sobota 22. 2., neděle 23. 2. 17:30
Kanada, Japonsko, USA – Komedie – Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním
legendám. A protože o legendách se obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho
nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným
pronásledovatelem Doktorem Robotnikem.
DABING
100 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

MODELÁŘ
sobota 22. 2., neděle 23. 2.
20:00
ČR – Psychologický, thriller – Hrdiny snímku Modelář
jsou dva mladí muži, kteří provozují malou firmu:
létají s dronem. Poté, co se jeden z nich zraní, vstoupí
do hry jako náhrada spolužák z gymnázia. Nová spolupráce funguje na jedničku, jenže spolužák je poněkud divný a má originální představy o nápravě světa.
ČESKÉ ZNĚNÍ
109 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

1917
čtvrtek 27. 2., pátek 28. 2.
20:00
USA, VB – Drama, válečný – Držitel Oscara Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre a filmu Americká krása, natočil jedinečný epický příběh z první
světové války.
TITULKY
119 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

V SÍTI
sobota 29. 2., neděle 1. 3.
20:00
ČR – Dokument – 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458
sexuálních predátorů. Experiment, který naléhavým
způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí
na internetu. Nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka obrací predátorské taktiky proti
jejich strůjcům.
ČESKÉ ZNĚNÍ
100 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

TRABLE S PRINCEZNOU
neděle 2. 2.
14:00 a 15:30
Milevští loutkaři připravili pro naše nejmenší diváky
zbrusu novou pohádku. Rezervace a prodej vstupenek
v kanceláři DK.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

JÓGA PRO DĚTI
pondělí 3. 2.
16:00-16:45
Jóga pro děti je jiná, než jakou ji znají dospělí. Bývá
často provázena dětských smíchem, říkankami, písničkami… Určeno pro děti od 6 let, rádi přivítáme
nové zájemce.
hudební sál
vstupné: 20 Kč

KURZ AJ – ZAČÁTEČNÍCI – ZAHÁJENÍ VÝUKY
2. POLOLETÍ
pondělí 3. 2.
16:30-19:35
Více informací a přihlášky na telefonu 383 809 200
nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
učebna 2

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – BESEDA SENEGAL
úterý 4. 2.
Promítá a vypráví Šárka Kašparová.
loutkový sál

18:00

KURZ AJ – MÍRNĚ POKROČILÍ A POKROČILÍ –
ZAHÁJENÍ VÝUKY 2. POLOLETÍ
čtvrtek 6. 2.
16:55-20:00
Více informací a přihlášky na telefonu 383 809 200
nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
učebna 2

SPORTOVEC MILEVSKA
pátek 7. 2.
Pořádají: Jihočeské týdeníky
velký sál + balkon

18:00

23. CHARITNÍ PLES
sobota 8. 2.
20:00
Pořádá Farní charita Milevsko, hraje kapela Piňakoláda. Bohatá soutěž o ceny. Předprodej vstupenek
v Klenotech paní Mrzenové v Riegrově ulici.
velký sál

VÝROČNÍ SCHŮZE SK ZVVZ MILEVSKO
úterý 11. 2.
13:30
Předprodej zájezdů od 7:30 hodin, po schůzi taneční
zábava.
velký sál

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA
úterý 11. 2.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny – každé druhé
úterý v měsíci.
učebna 2

ZIMNÍ VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
úterý 11. 2.
16:00-18:00
Zveme všechny šikovné a tvořivě chtivé děti na výtvarné odpoledne, kde si vyrobí několik dekorací, kterými
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mohou potěšit sebe nebo své blízké. Cílem odpoledne
je užít si radost z tvorby, společně strávit čas, a přitom
se naučit i něco nového. Zváni jsou rovněž rodiče,
babičky i dědečkové, tety a další, kteří mohou s tvořením pomoci i těm úplně nejmenším.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 12. 2.
velký sál

17:00

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 12. 2.
loutkový sál

18:00-20:00

KURZ – ŠITÉ ŠPERKY Z KORÁLKŮ
čtvrtek 13. 2.
17:30
Kurz pod vedením lektorky Hany Rejpalové je vhodný
i pro ty, kteří s korálky teprve začínají a také pro děti
od 10 let. Na výběr budete mít zhotovení náramku
nebo náhrdelníku. Na kurz je vhodné se předem přihlásit, materiál je v ceně.
výuková učebna
vstupné: 180 Kč

CAVEWOMAN
neděle 16. 2.
19:00
Mysleli jste si, že vás už nic nedokáže rozesmát?
Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one
man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového
představení o jeskynní ženě.
velký sál
vstupné: 390 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER –
SETKÁNÍ S CHIROPRAKTIKEM
úterý 18. 2.
18:00
Přijďte se dozvědět, jak si odstranit bolesti hlavy,
ramene, kolene i ostatních kloubů bez prášků a injekcí. Dále se dozvíte, jak se léčit obyčejnou chůzí. Přednáší: Ing. Vinci László
výuková učebna
vstupné: 60 Kč

LETEM SVĚTEM – RODINNÝ BALET
úterý 18. 2.
18:00
Baby balet Praha – Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium.
Celovečerní taneční představení o dvou jednáních,
určeno dětem i rodičům. Projekt seznamuje diváky
s taneční a pohybově estetickou kulturou různých
světových etnik prostřednictvím etnické hudby a její
pohybové stylizace.
velký sál
vstupné: 250 Kč, děti, studenti a senioři po předložení
průkazu 100 Kč

JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK
středa 19. 2.
09:00 a 11:00
Baby balet Praha – Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium.
Jedinečný a unikátní vzdělávací program pro základní
a střední školy v podání souboru Baby Balet Praha.
Představení je určeno pro školy, pro veřejnost účast
možná po telefonické domluvě na tel.: 383 809 201.
velký sál
vstupné: 50 Kč
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MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM –
VYPRODÁNO V PŘEDPRODEJI
čtvrtek 20. 2.
velký sál, balkon
vstupné: 290 Kč

PLES MĚSTA MILEVSKA
19:00

MILEVSKÉ MAŠKARY – BAKUSŮV PRŮVOD
pátek 21. 2.
19:00
DK Milevsko a maškarní sdružení zvou na tradiční
Bakusův průvod, při kterém Milevské maškary převezmou po dobu masopustního veselí nadvládu nad
městem. Účinkují: soubor Kovářovská opona a Novus
Origo.
nám. E. Beneše

MILEVSKÉ MAŠKARY 2020
sobota 22. 2.
NÁM. E. BENEŠE – TRHY, VEPŘOVÉ HODY
(od 9 hodin), PROGRAM NA PODIU
PRŮVOD MILEVSKEM 14:00 od domu kultury
Trasa průvodu: DK Milevsko – Nádražní ul. – Tyršovo
nám. – Havlíčkova ul. – Růžová ul. – nám. E. Beneše
– Riegrova ul. – Husovo nám. – Riegrova ul. – nám.
E. Beneše

pátek 28. 2.
19:30
Hraje: Good times Big band, bohatý doprovodný program
prostory DK
vstupné: 250 Kč

KURZ KRESLENÍ
PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
sobota 29. 2. a neděle 1. 3.
09:00-15:00
Kurz Tužka 1 (pro začátečníky od 12 let), kurz Tužka
2 (pro absolventy Tužky 1) a kurz Pastelky (pro absolventy Tužky 1 a 2). Přihlášky na telefonu 725 696 133.
výuková učebna

PŘIPRAVUJEME:
ZIMNÍ TANEČNÍ VEČER
pátek 6. 3.
18:00-23:00
Pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci s DK Milevsko,
k tanci a poslechu hraje Zelená sedma.
velký sál
vstupné: 100 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč

MASOPUSTNÍ REJ PRO VŠECHNY GENERACE

KŠANDA

16:00
velký sál DK
vstupné: v masce zdarma, ostatní 50 Kč

neděle 15. 3.
19:00
Divadelní komedie nabitá dějem a originálním humorem.
velký sál
vstupné: 290 Kč

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
S ANIČKOU SLOVÁČKOVOU
20:00
velký sál DK
vstupné: v masce zdarma, ostatní 100 Kč
Podrobnější informace na plakátech,
www.milevskem.cz, www.milevskemaskary.cz.

PŘEDNÁŠKA –
NEJČASTĚJŠÍ OČNÍ CHOROBY U SENIORŮ
úterý 25. 2.
15:00
Pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci s DK Milevsko.
Šedý zákal a další oční problémy – o tom nám budou
přednášet lékařky z Nemocnice Tábor MUDr. K. Fitlová
a MUDr. P. Svačinová.
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – BESEDA MALAJSIE
úterý 25. 2.
Promítá a vypráví Mgr. Michal Hrazdil.
loutkový sál

18:00

TOULKY ZA POZNÁNÍM – ANTARKTIDA II.
středa 26. 2.
18:00
Z konce světa na konec světa.
Druhá část úspěšného promítání o dobrodružné
plavbě z Ohňové země přes Antarktidu do Kapského
Města. Po stopách polárníka Ernesta Shackletona
navštívíme Sloní ostrov a poplujeme na Jižní Georgii
s rozsáhlými koloniemi tučňáků patagonských,
lachtanů a rypoušů sloních. Vystoupáme na sopečný
kužel ostrova Tristan da Cunha, navštívíme hnízdiště
albatrosů na ostrově Nightingale a kolem mysu Dobré naděje zamíříme do Kapského Města na úpatí
pohoří Table Mountains. Vypráví a promítá Jaromír
Novák.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

TRAVESTI SHOW – TANČÍRNA
sobota 21. 3.
19:00
Oblíbená travesti show přijíždí znovu do našeho města, tentokrát s novým zábavným pořadem.
velký sál
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA A BLEŠÍ TRH
sobota 28. 3.
prostory DK
vstupné: zdarma

10:00-12:00

JANEK LEDECKÝ
čtvrtek 9. 4.
19:00
Janek Ledecký na jaře 2020 absolvuje turné, kde přehraje své písně v akustických aranžích.
velký sál
vstupné: 490 a 450 Kč

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

VÝSTAVA – VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
do pátku 21. 2.
Již 31. ročník tradiční a velice oblíbené výstavy.
vstupné: 10 Kč

ACCESS BARS – NÁVRAT K ROVNOVÁZE
pátek 7. 2.
Přednáší Marie Divišová.
vstupné: 60 Kč

18:00

HUDEBNÍ SKLEPY
pátek 14. 2.

19:30

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

VERNISÁŽ VÝSTAVY
pondělí 3. 2.
17:00
vestibul knihovny
Slovinský fotograf Srečo Rovšek představí svou fotografickou výstavu „Měj oči stále otevřené“. Výstava
potrvá v knihovně po celý únor.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
úterý 4. 2.
10:00
Zahájení jarního semestru. Nabízíme dvě témata Leonardo da Vinci a Křesťanská ikonografie a hagiografie. Více informací na studovně knihovny nebo
na telefonu 382 521 231.
studovna

ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 6. 2.
17:30-19:30
Relaxace, čas jen pro sebe, prostor bez nátlaku, nalezení nových cest, rozvíjení fantazie. Více informací
a přihlášení na e-mailu: kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna knihovny

VYRÁBÍME VALENTÝNSKÁ PŘÁNÍ
čtvrtek 13. 2.
12:00-16:00
Přáníčka pro ty, co mají rády, si mohou děti vyrobit
zdarma na dětském oddělení.
dětské oddělení

BRAIN&BREAKFAST – LIBOR WINKLER
čtvrtek 20. 2.
08:30-10:00
Brain&Breakfast jsou snídaně, které si daly za cíl propojovat a inspirovat. Snídani podává knihovna a zajímavého hosta dodá projekt Red Button. Tentokrát
se můžete těšit na povídání úspěšného obchodníka
Libora Winklera o své cestě k úspěchu.
studovna

VYRÁBÍME MASOPUSTNÍ MASKY
čtvrtek 20. 2.
12:00-16:00
Tvořivá dílna pro nejmenší zdarma na dětském oddělení po celé čtvrteční odpoledne.
dětské oddělení

OFFLINE AND HAPPY
středa 26. 2.
17:30-19:00
Přednáška Lukáše Bardy o tom, jak se zbavit posedlosti být stále online. Motivace a inspirace, tipy
a triky, jak být více offline. Naučíte se více soustředit
a mít víc času na věci a lidi ve vašem životě.
studovna
vstupné: 100 Kč

ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY OD 11 DO 15 LET
čtvrtek 27. 2.
15:00-18:00
Pro všechny holky, které mají chuť tvořit a objevovat.
Tentokrát si vyrobíme strom života. Nutná rezervace
předem na kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna knihovny
vstupné: 50 Kč

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY
A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 27. 2.
17:00
Setkání milovníků knih a kultury, sdílení tipů a zážitků. Otevřeno všem.
studovna

KNIHOHRÁTKY S JÓGOU
každé úterý
14:30 a 16:00
Pro děti od 3 do 6 let. Vede lektorka jógy pro děti
Hanka Kozáková. Přihlášení na e-mailu:
kozakova@knihmil.cz.
pobočka knihovny

KNIŽNÍ PRCEK
každý pátek
10:00-11:00
Setkání pro děti od 0 do 4 let probíhá každý první
pátek v měsíci na pobočce knihovny v DK (7. 2.),
ostatní dny na dětském oddělení ve městě. Poslední
pátek (28. 2.) se můžete těšit na scénické čtení Hanky
a Jitky.

MUZEUM MILEVSKÝCH MAŠKAR
NÁM. E. BENEŠE 6| TEL.: 383 809 016
ZA VYSVĚDČENÍ DO MUZEA MAŠKAR
čtvrtek 30. 1. až sobota 1. 2.

MAŠKARNÍ DÍLNIČKA
sobota 8. 2.

09:00-12:00

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

Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách www.sposmilevsko.cz.

ZIMNÍ STADION:
01. 2.
08. 2.
16. 2.
22. 2.

10:15
17:00
10:15
10:15
17:00
23. 2. 17:00
29. 2. 09:00
14:45

HC ml. + st. žáci - Střelci J. Hradec
A tým - Vajgar J. Hradec
HC ml. + st. žáci - Slavoj Č. Krumlov
HC 4+5 tř. - Motor Č. Budějovice
HC A tým - Slavoj Č. Krumlov
TJ Božetice – Vajgar J. Hradec
HC 2. tř. - Lvi, Motor České Budějovice
HC ml. žáci - Domažlice

SPORTOVNÍ HALA:
01. 2. 08:00
18:00
02. 2. 12:30
08. 2. 08:00
09. 2. 09:00
15. 2. 09:00
16. 2. 08:00
22. 2. 08:00
16:00
23. 2. 09:00
29. 2. 08:00
16:00

Florbal muži
Handball ženy
Florbal junior
Florbal muži A
FC ZVVZ turnaj st. žáci
FC ZVVZ turnaj ml. žáci
FC ZVVZ st. přípravka
Florbal st. žáci
Florbal - EXTRALIGA ŽEN
FC ZVVZ turnaj ml. přípravka
Turnaj Milevských novin
Handball st. žákyně, ženy

LETNÍ STADION - VUMT:
08. 2.
15. 2.
16. 2.
22. 2.

14:00
13:00
16:00
14:00
16:00
29. 2. 14:00
16:00

FC muži A - Vodňany
FC muži A - Sedlčany
FC dorost - Bernartice
FC muži A - Příbram
FC junior - Planá n. L.
FC muži A - Týn nad Vl.
FC junior - Jistebnice

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

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz

BIO SENIOR - VLASTNÍCI
čtvrtek 6. 2.
15:00
ČR, SR – Komedie, drama – Komedie pro ty, kdo to
nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí.
Milevské kino

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
úterý 11. 2.
13:30
Předprodej zájezdů od 7:30 hodin, schůze od 13:30
hodin, po schůzi taneční zábava.
velký sál DK

MAGICKÁ ESA
sobota 15. 2.
odjezd v 10:30 hodin
Zájezd do Divadla kouzel v Líbeznici, možno vzít
s sebou děti. Začátek představení ve 14:30 hodin.
Jednotná cena 330 Kč, dospělí nečlenové 360 Kč.
Přihlášky u Ing. Lesáka na tel.: 737 232 679.

BIO SENIOR – ŽENSKÁ NA VRCHOLU
čtvrtek 20. 2.
15:00
ČR – Komedie – Romantická zimní komedie s Annou
Polívkovou, Martinem Dejdarem, Markem Němcem,
Bolkem Polívkou, Janou Preissovou a Janou Krausovou.
Milevské kino

NEJČASTĚJŠÍ OČNÍ CHOROBY U SENIORŮ
úterý 25. 2.
15:00
Šedý zákal a další oční problémy – o tom nám budou
přednášet lékařky z Nemocnice Tábor - MUDr. Fitlová
a MUDr. Svačinová. Pro členy klubu zdarma.
loutkový sál DK

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.cz

SENEGAL – TURISTICKÁ BESEDA
úterý 4. 2.
Vypráví a promítá Šárka Kašparová.
loutkový sál DK

18:00

MALAJSIE – TURISTICKÁ BESEDA
úterý 25. 2.
Vypráví a promítá Mgr. Michal Hrazdil.
loutkový sál DK

18:00

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

23. CHARITNÍ PLES
sobota 8. 2.
20:00
Hraje kapela Piňakoláda. Bohatá soutěž o ceny. Předprodej vstupenek v Klenotech paní Mrzenové v Riegrově ulici.
DK Milevsko
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MILEVSKÝ KLÁŠTER

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

ZUŠ MILEVSKO

U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

L IBUŠINA 1217 |

2. ROČNÍK MILEVSKÉHO OSADNÍKOHRANÍ
sobota 8. 2.
09:30
Milevský klášter premonstrátů zve na druhý ročník
Milevského osadníkohraní – kvalifikace na Mistrovství ČR ve hře Osadníci z Katanu. Bližší informace
o turnaji a přihlášky na www.catan.cz a e-mailu
jozef.lesnovsky@seznam.cz. Káva a čaj bude k dispozici, oběd z vlastních zásob.
Latinská škola
Startovné: do 18 let 30 Kč, dospělí 50 Kč

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

PSYCHOLOG V PORADNĚ
pátek 7. 2.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem.

VÍKENDOVÝ KURZ HORMONÁLNÍ JÓGY PRO ŽENY
sobota 15. a neděle 16. 2.
S certifikovanou lektorkou Dagmar Hellerovou. Více
informací: www.jogahormonalni.com nebo
na telefonu 724 624 534.

ZVÍŘATA A PŘÍRODA V ZIMĚ

383 809 253

úterý 4. 2.

KONCERT PRO SENIORY

PREVENTIVNÍ TÉMA – LÁSKA KOLEM NÁS

středa 26. 2.
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

úterý 11. 2.

PEČENÍ ŠTRŮDLU
úterý 18. 2.

POHYB V PŘÍRODĚ
úterý 25. 2.

KAMENÁČ music art pub
www.kamenac.net
BARA
sobota 29. 2.
21:00
Písničkářka Bára Reiterová, původem z Kovářova,
nyní z Lisabonu, hraje vlastní songy na kytaru už
několik let na známých i neznámých místech po celé
ČR. V srpnu nahrála CD s názvem „Ostrov bez oken“,
které bude zanedlouho křtít. Hudební projekt v Portugalsku od EU, kterého se účastnila minulé léto, ji
natolik inspiroval, že se v září odstěhovala do Portugalska a nyní vystupuje v Portu a Lisabonu se svou
tvorbou na nejrůznějších událostech.

POŠKOZENÍ BETLÉMA
Je už tradicí, že se milevští skauti spolu
s panem Pichem podílejí na stavbě betléma, který zdobí milevské náměstí po
dobu adventního času. Tyto Vánoce však
neznámý vandal poničil ﬁgurky, když
vybíral drobné, které do betléma házejí
lidé ať už pro štěstí nebo na podporu
naší činnosti. Ti, kdo betlém vykradli,
tak získali obnos na koupi vánočních dárků (nebo čehokoliv jiného). Proto skauti
kontaktovali policii, která po vandalech pátrá a tímto bychom chtěli strážníkům
městské policie poděkovat za hlídaní a vstřícný postoj. Je otázkou, zda má smysl
se do takovýchto akcí vůbec pouštět, když jako lidi nejsme schopni vážit si lidské
práce a veřejné činnosti. Vážně budeme muset stavět betlém za skleněnou vitrínou
a se zapečetěnou kasičkou, kterou nebude jednoduché odstranit? Zůstává tak
otázka: bude se stavět betlém i příští advent?
Za milevské skauty Jitka Máchalová

GYMNÁZIUM MILEVSKO
SEDMÁCI A DEVÁŤÁCI, PŘIJĎTE MEZI NÁS!
Právě pro vás otevírá milevské gymnázium dva studijní obory - čtyřleté studium
pro současné deváťáky a šestiletý studijní obor pro současné sedmáky. V obou
typech studia probíhá výuka v menším a vyrovnaném kolektivu a umožňuje individuální přístup. Díky moderně vybaveným laboratořím se přírodovědné předměty
vyučují více prakticky, využití moderních technologií ve výuce vede k rychlejšímu
osobnostnímu rozvoji žáků. Výborné studijní výsledky loňských maturantů ukázaly,
že absolventi milevského gymnázia jsou dobře připraveni do života i na další
pomaturitní studium. Konkrétní informace o možnostech studia na naší škole
získáte během dne otevřených dveří ve čtvrtek 13. února. Těšíme se na vaši návštěvu!
Mgr. Jana Plavcová
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TEL.:

www.zus-milevsko.cz

14:00

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 27. 2.
sál ZUŠ

17:00

DOMEČEK ŠROT
TEL.:

732 542 476

OI OI PIRATOI/YOUTHFUL INDISCRETION
sobota 8. 2.
20:00
Koncert folk punkového písničkáře Oi Oi Piratoi (Kladno) a milevského indie dua Youthful Indiscretion,
který tentokrát předvedou svůj playlist v akustický
podobě.

ACCIDENT INSTANTANÉ/ŠTĚPÁN NEZDVOŘÁK
pátek 21. 2.
20:00
Koncert post-folkového muzikanta Accident Instantané (Tours - Francie) a nadaného kytaristy Štěpána
Nezdvořáka (Vozerovice).

MŠ KYTIČKA
SPOLUPRÁCE RODIČŮ A MŠ

Pomocí vlastních školních projektů, s využitím přírodní školní zahrady i vycházek
do okolní přírody, vedeme děti k vytvoření pozitivního postoje k životnímu prostředí. Cílem našeho snažení je vychovávat k úctě k životu ve všech jeho formách,
ke znalosti a péči o přírodu kolem nás tak, aby se udržela její kvalita i pro budoucí
generace. Na vycházkách s dětmi pozorujeme ptáky a učíme se rozlišovat jednotlivé
druhy, k jejich určení používáme kapesní průvodce přírodou, ve kterých najdeme
i mnoho dalších zajímavostí. Stejně tak i pozorujeme ostatní zvířata či ﬂóru.
Do některých projektů vstupují i rodiče. Doplňují potřebné informace, obrázky,
knihy, fotograﬁe, předávají vlastní zkušenosti. Posledním zajímavým tématem
byla liška obecná. Paní učitelky byly velmi mile překvapeny kolik zajímavých informací, obrázků a krásných fotograﬁí děti nosily. Spolupráce rodiny a školy je jedním
z nejdůležitějších faktorů při vzdělávání dětí. Jsme rádi, že právě v naší mateřské
škole skvěle funguje.
Jarmila Jungbauerová

Školu budou reprezentovat v kategorii III. tito hráči: Karel Čunát, Tomáš Vácha –
7. B, Jakub Kraus, Václav Chvojan – 7. A, Adam Suchan, Adrian Sivák – 7. C, Jan
Pištěk, Jakub Kudrna – 6. A, Oto Hanus, David Koutník, Michal Bejšák, Marcel
Trkovský, Kristian Sivák – 6. B.
Za tým v kategorii IV. se postaví: Adam Hejný – 8. A, Jan Bejšák, Daniel Dolejš,
Šimon Klíma, Jakub Řežábek, Adam Sláma – 8. B, Lukáš Čunát, Martin Schorník,
Patrik Novotný – 8. C, Jakub Čapek, Vít Šobek, Jakub Trojáček – 9. A, Tomáš
Kopáček, Pavel Pištěk, Adam Špánek – 9. B. Do týmu patří ještě Jakub Veselý –
8. A, kterému nemoc překazila účast v krajském kole.
Ať už kvaliﬁkace dopadne jakkoli, už to, že nejlepší krajské školní týmy ve ﬂorbalu
jsou z Milevska, je obrovský úspěch. A postup do republikového ﬁnále by byl třešničkou na dortu, ale jak říkáme klukům, „jedeme si to užít, dáme do toho všechno
a uvidíme“. Tak uvidíme…
Dík patří celému realizačnímu týmu – paním učitelkám Dominice Kutnohorské,
Lence Soldátové, Evě Syrovátkové a panu Lukáši Dolejšovi.
PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

ZÁJEZD DO SKLÍPKU JOŽKY ŠMUKAŘE

1. ZŠ MILEVSKO
POSTUP NA REPUBLIKOVOU KVALIFIKACI

Dům kultury Milevsko pořádá již druhý zájezd do partnerského města Hustopeče,
který se uskuteční v sobotu 18. a v neděli 19. dubna. Tentokrát se účastníci podívají
přímo do sklípku Jožky Šmukaře, proběhne zde řízená degustace vín, večeře
a k tomu všemu zahraje cimbálovka se samotným Jožkou Šmukařem. Před akcí
ve sklípku si účastníci zájezdu prohlédnou město Hustopeče, kde budou i ubytováni,
mandloňové sady, rozhlednu a při zpáteční cestě domů se zastaví v Brně a na
hradu Špilberk. Přihlášky se příjímají v Turistickém informačním centru v Milevsku,
tel.: 383 809 101, e-mail: infocentrum@milevskem.cz.
Lenka Košatková, DiS.
Po úspěšném postupu z okresního kola ani krajské kolo nezastavilo ﬂorbalová
družstva 1. ZŠ ve věkové kategorii III. (žáci 6. a 7. ročníků) a kategorii IV. (žáci
8. a 9. ročníků) v postupu na kvaliﬁkaci na republikové ﬁnále, které se konalo 23.
a 24. ledna v Plzni. Je to poprvé v historii, kdy jsme vyhráli krajské kolo ve dvou
kategoriích, v minulých letech to bylo vždy v jedné kategorii. Na této kvaliﬁkaci,
která určí jednoho postupujícího na republikové ﬁnále, budeme reprezentovat
Jihočeský kraj. Utkáme se s vítězi Západočeského a Středočeského kraje. V loňském
roce naše družstvo žáků 6. a 7. ročníku obsadilo 2. místo za plzeňskými ﬂorbalisty
a před ﬂorbalisty Kladna.

PODĚKOVÁNÍ
Pomoc zdravotně postiženým si zaslouží jistě velké ocenění. Děkuji proto charitativnímu obchůdku Darovna a všem, kteří nákupem v něm přispívají na pořízení
pomůcek pro postižené. Bez vašeho přispění by si mnoho z nás potřebnou pomůcku
jen obtížně pořizovalo. Zvláštní poděkování patří i ochotné paní Mileně Klikové,
která tuto službu v Milevsku provozuje. Velký dík!
Alena Kortanová
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Maturitní a absolventský ples SOŠ a SOU Milevsko se povedl na výbornou. Přejme žákům podobné skóre i u zkoušek!

Vánoční prázdniny se pro sportovně naladěné učně SOŠ a SOU Milevsko protáhly ještě
o několik dní, a to díky lyžařskému výcviku, který společně absolvovali na šumavském
Špičáku.

V lednu proběhla v milevské knihovně vernisáž výstavy fotograﬁí Josefa Luxemburga
„Foto pohledy do rušného Kyjeva a zrušené Pripjati“. Autor se se skupinou přátel vydal
na Ukrajinu a místa, která navštívil, byla ke shlédnutí v knihovně po celý leden.

Ve středu 15. ledna se v aule Zemědělské univerzity v Praze zúčastnili Promoce zimního
semestru studenti, kteří absolvovali kurzy Virtuální univerzity třetího věku při Městské
knihovně v Milevsku. Od 4. února zahajujeme letní semestr, tentokrát si senioři vybrali
téma: Leonardo da Vinci a Křesťanská ikonografie a hagiografie.

Snímek zachycuje výtvarníky, kteří představují svou tvorbu na již 31. ročníku výstavy
Výtvarníci Milevska a okolí. Výstavu, která probíhá v Galerii M až do 21. února, zahájili
místostarosta města Milevska Michal Horek a ředitel DK Milevsko Vít Kratochvíl. O hudební stránku se postarala Eliška Dvořáková, žákyně ZUŠ Milevsko ze třídy paní učitelky
Vanické.

V úterý 21. ledna převzali všichni studenti Virtuální univerzity třetího věku při Městské
knihovně v Milevsku z rukou pana starosty Osvědčení o absolutoriu a Pamětní listy za
úspěšné splnění kurzů VU3V při České zemědělské univerzitě v Praze.

Milevští loutkaři, kteří se scházejí každý čtvrtek v domě kultury, v těchto dnech již pilně
docvičují pohádku, kterou pro všechny děti připravují na neděli 2. února. Jmenuje se
Trable s princeznou a můžete se těšit hned na dvě vystoupení za sebou.
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SEBEROZVOJOVÝ KURZ
MILEVSKÉ KNIHOVNY
26. 2. OFFLINE AND HAPPY
13. 3. STUD
22. 4. UDRŽITELNOST A UDRŽITELNÁ MÓDA
Začátky v 17:30 hodin, vstup 100 Kč,
rezervace nutná na dospělém oddělení,
více informací na telefonu 382 521 231.
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PROBĚHNE ODCHYT A KASTRACE KOČEK
Stejně jako v loňském roce provede iletos město
Milevsko odchyt anáslednou kastraci toulavých
koček. Odchyt koček bude prováděn prostřednictvím městské policie během února, a to ve
stejných lokalitách jako v loňském roce – to znamená v ul. J. A. Komenského, B. Němcové
a u veřejných záchodů na autobusovém nádraží, a nově i na starém sídlišti. To jsou
lokality, ve kterých se toulavé kočky opakovaně vyskytují. V této souvislosti apelujeme
na občany, aby na odbor životního prostředí nahlásili případné další lokality, kde
toulavé kočky zaznamenali, aby mohl být odchyt proveden izde. Kastrace toulavých
koček se provádí zejména proto, aby se zabránilo nekontrolovanému množení koček
a eliminovala se tak zdravotní rizika s ním spojená - toulavé kočky mohou přenášet
toxoplazmózu, vzteklinu adalší nemoci. Kočky budou po provedené kastraci aošetření
veterinárním lékařem vráceny na původní místa, kde byly odchyceny.
V souvislosti s plánovaným odchytem toulavých koček vyzýváme majitele koček,
aby si během měsíce února své domácí kočky zajistili takovým způsobem, aby
nedošlo k náhodnému odchytu a vykastrování jejich mazlíčka. Toto je možné
provést například označením kočky barevným obojkem.
Ing. Hana Hadrbolcová, odbor životního prostředí

TRABLE S PRINCEZNOU
Milevští loutkaři připravili pro naše
nejmenší diváky zbrusu novou pohádku.
Můžete se těšit na neposlušnou princeznu, která se nechce nic učit a pan
král si s ní neví rady. Snad mu pomohou
dvě čarodějnice se svými zvířátky.
V čarodějném lese mají baby Jagy i svého miláčka Punťu. Kdo to je můžete
hádat. V pohádkovém příběhu, který
pro vás napsala Marie Polívková a hudbu
složil Ing. Jan Cihlář, se objeví i Kašpárek a zamilovaný koktavý Matěj. Zveme
vás do divadélka na pěkné písničky
v neděli 2. února. Pro velký zájem nabízíme hned dvě představení, a to od 14
a 15:30 hodin. Vstupenky v hodnotě
30 Kč si můžete zarezervovat v kanceláři
DK nebo na telefonu 383 809 200.
mk

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA SOKOLSKOU AKADEMIÍ
Při devětadvacáté tělocvičné akademii milevského Sokola, tentokrát ve stylu RETRO, se na ploše představily tři stovky cvičenců od nejmenších dětiček z kategorie
rodiče a děti přes všechny žákovské kategorie a dorost až po ženy-seniorky. Dvanáct stovek diváků potleskem ocenilo nápaditá retro-vystoupení, náročné gymnastické
prvky i celé sestavy, přesnost společných vystoupení i vystoupení pro pobavení.
Zuzana Sekalová
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla
fotograﬁe pořízena. Pět vylosovaných výherců, kteří správnou odpověď pošlou do pondělí 10. února na
telefonní číslo 775 733 552 nebo na
e-mail zpravodaj@milevskem.cz,
získá dvě čestné vstupenky do Jihočeského divadla na představení dle
vlastního výběru. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: socha na rybníku cestou od hřbitova na
Vášův rybník
Výherci: Dagmar Kottová, Miroslava Tůmová a Karolína Mitísková

MŮŽETE NÁS POTŘEBOVAT
Sociální služby Města Milevska mají pro obyvatele regionu službu Odborné sociální poradenství, které je poskytováno zdarma
a je možné jej poskytovat i anonymně. Každý, kdo potřebuje
podporu nebo pomoc v problematických situacích, kdy neví,
jak dál postupovat, se může na poradnu obrátit ve věci např.
sociálních dávek, dluhové pasti, nestandartních, náročných nebo těžkých
situací ve svém životě nebo v životě svých blízkých, rodinných potíží, pracovně-právních vztahů. Jsme schopni zprostředkovat bezplatné advokátní poradenství a psychologickou konzultaci. Nabízíme tedy pomocnou ruku pro všechny
případy, kdy se člověk cítí nejistý a bezradný.
Neslibujeme, že dokážeme vyřešit všechny problémy, ale každému se budeme
snažit pomoci najít řešení problému a navrhnout způsob, jak dál postupovat.
Poradna sídlí v nové budově městského úřadu, ve druhém nadzemním podlaží,
tj. v 1. patře budovy a lze ji využít v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v úterý
a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Do poradny je bezbariérový přístup prostřednictvím výtahu.
Současně nabízíme zajištění tísňového tlačítka pro seniory SeniAngel, které
funguje jako anděl strážný pro ty klienty, kteří jsou nemocní nebo žijí sami.
V případě potřeby okamžité pomoci je přístroj schopen pomocí pádového
senzoru či tlačítka SOS pomoc zajistit, a to prostřednictvím vyslání SMS zprávy
na mobilní telefon předem zvoleného příjemce. Půjčovné tlačítka je ve výši
50 Kč, podmínkou je zakoupení dobíjecího kuponu (kreditu) na půl roku. Jeho
cena je 2 400 Kč, tj. 400 Kč měsíčně. Ačkoliv se cena může zdát vysoká, tak za
jistotu, že v případě nouze bude pro osobu, využívající krizové tlačítko, dostupná
pomoc, to určitě stojí! Je zcela nezbytné, aby každý, kdo tlačítko využívá, jej
měl trvale u sebe.
Dále nabízíme individuální dopravu seniorů nad 70 let věku, a to v Milevsku
a místních částech Dmýšticích, Klisíně, Něžovicích, Rukávči a Velké. V návaznosti
na uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, odbor sociálních věcí MěÚ
vydá kupony, po jejichž předložení lze individuální dopravu využívat bezplatně.
Více informací získáte u Mgr. Věry Křížové na telefonu 702 133 122 nebo na
e-mailu poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz.
Sociální pracovnice, Sociální služby Města Milevska

VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Od března připravujeme v DK Milevsko výtvarné kurzy pro dospělé. Přijďte se
naučit kreslit anebo si jen zdokonalit své výtvarné schopnosti a odpočinout
si od každodenních starostí. Kurzem vás bude provázet Ing. Renáta Provázková
každé úterý od 16 do 18 hodin. Vyzkoušíte si kresbu tužkou, uhlem, pastely,
perokresbu a malbu vodovými barvami, temperami anebo akrylovými barvami.
Lektorka nabízí individuální přístup, přihlášky a více informací získáte na telefonu 737 474 340 nebo e-mailu provazkova.renata@seznam.cz. Cena je stanovena na 600 Kč měsíčně, pomůcky jsou částečně v ceně.
mk
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PÁTEK 21. 2. 2020 – BAKUSŮV PRŮVOD
•
•
•
•
•

Náměstí E. Beneše – 19:00 hod.
Převzetí nadvlády maškarního sdružení nad městem Milevskem
NOVUS ORIGO – velkolepá ohňová show
KOVÁŘOVSKÁ OPONA
Oslava získání nadvlády nad městem v restauraci U Broučka, v Tankovně a Sportbaru

SOBOTA 22. 2. 2020 – NÁM. E. BENEŠE
• 09:00
• 09:30
•
•
•
•
•
•
•

10:40
11:15
12:00
13:30
15:30
16:00
16:15

Zahájení jarmarku – vepřové hody
Zahájení programu na pódiu
KOVAČKA – tradiční milevská dechová kapela
SILVER BAND – swingový milevský orchestr základní umělecké školy
BUBENÍCI LÍŠAMANI ze spolku Líšeňáček
FUSKY DUS – rocková kapela z Milevska a Hrejkovic hrající vlastní tvorbu
POULIČNÍCI – staropražské-jarmareční-vojenské písničky z 19. a počátku 20. století
Příchod masopustního průvodu
Usmrcení Bakuse, závěrečná ceremonie na pódiu
ŠOUFLŠOU – Mládkovsko-Šlitrovsko-Sucháčsko-Plíhalovská bandička polabských kumštýřů

Celodenní vstupné na sobotní venkovní program po celém městě 50 Kč.

SOBOTA 22. 2. 2020 – DŮM KULTURY MILEVSKO
•
•
•
•

12:30
13:30
14:00
16:00

Sraz masek
Řazení průvodu
Start masopustního průvodu
Masopustní rej pro všechny generace
Výdej občerstvení pro masky zúčastněné v průvodu
Vstup: 50 Kč, účastníci průvodu a v maskách ZDARMA
• 20:00 Masopustní zábava s ANIČKOU SLOVÁČKOVOU
DJ Pásler
Vstup: 100 Kč, účastníci průvodu a v maskách ZDARMA
Uvedené časy jsou pouze orientační.

Akce se koná pod záštitou
ministra kultury ČR

Moderuje: VÁCLAV ŽMOLÍK

www.milevskemaskary.cz
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