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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
dovolte mi, abych Vás jménem všech zaměstnanců
městského úřadu a organizací města pozdravil
a popřál hodně zdraví a úspěchů v roce 2020. Jsou
za námi jeho první dva měsíce a zdá se, že jsme začali
dobře. Už na Nový rok se povedl tradiční ohňostroj.
Přišlo hodně lidí a řada z nich jej hodnotila jako zatím
nejvydařenější. Poděkování zaslouží nejen ti, kteří
jej navštívili, ale i ti, kteří jej ﬁnančně podpořili.
Milevské maškary roku 2020 jsou minulostí. Účastníci
průvodu i diváci vytvořili na magické datum 22. 2.
opět skvělou atmosféru. Poděkovat je nutné všem
organizátorům, městským a státním policistům a hasičům. Jsem rád, že držíme tuto krásnou tradici už
158 let, vždyť jsme stejně „staří“ jako Česká obec
sokolská (zal. 16. 2. 1862)!
Jsem rád, že velký úspěch každoročně sklízí Ples města
Milevska. Je to dobře, vždyť téměř každá vesnice
pořádá obecní či hasičský bál. Považoval bych za ostudu našeho města, které si říká kulturní, že to nedokáže. Dobrou zprávou je, že byl opět vyprodán.
V minulém vydání Milevského zpravodaje jste si mohli
přečíst o provedených investicích minulého roku.
Autorem rozsáhlého článku (jinak to nešlo, protože
i investice byly rozsáhlé) byl Ing. Bc. David Lukeš,
bývalý vedoucí odboru investic a správy majetku. Od
počátku tohoto roku už pracuje pro Milevsko v jiné
pozici – jako vítěz výběrového řízení se stal jednatelem Služeb Města Milevska (SMM). Rád bych mu za
jeho práci poděkoval. Udělali jsme dobře, když jsme
mu před pěti lety jako 26letému mladíkovi dali důvěru.
Nezklamal ji a teď naše očekávání jistě naplní i v SMM.
Na uvolněné místo vedoucího odboru investic a majet-
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ku nastupuje Bc. Eva Kotrbová. Vyhrála výběrové řízení a všichni pevně věříme, že bude úspěšná jako její
předchůdce. Její fotograﬁi a článek o plánovaných
investicích na letošní rok najdete v tomto čísle.
Kolegové Kotrbová a Lukeš Vám podali zprávy o uskutečněných i plánovaných investicích města. Rád bych
je doplnil o informaci, že se nám za pět let podařilo
investovat zhruba 250 miliónů korun. To je pro města
naší velikosti a ﬁnančních možností hodně. Nezbývá
nám však nic jiného, než v tomto tempu pokračovat.
Stav našeho majetku, ať už nemovitostí, komunikací
nebo infrastruktury, si to vyžaduje. Máme velikou
starost s Milevským potokem, těšíme se na rekonstrukci přízemních prostor městské knihovny. Dotváří
se územní plán města, tak důležitý pro jeho další rozvoj. Jednáme o možnosti rekonstrukce vlakového
a autobusového nádraží, kulturního domu, navýšení
kapacity domova pro seniory a výstavbě podnikatelského parku.
Milí čtenáři, život v Milevsku ale nejsou jenom ﬁnance,
investice a opravy. Je zapotřebí nadále podporovat
dobré sportovní, kulturní a vzdělávací aktivity.
Nesmím zapomenout na aktivní občany – pro ty jsou
určeny projekty Živé Milevsko a SPOLU. A kdykoliv
máte možnost nám napsat nebo za námi přijít na radnici, od toho jsme přece tady. Brblat a kritizovat doma
nepomůže ani vám, ani nám. Na základě různých
nedorozumění a nepříliš objektivních článků v Milevských novinách hledáme cestu, jak Vás častěji, otevřeně a pravdivěji informovat o všem důležitém nebo
sporném, co se v Milevsku děje. Věřím, že ji brzy najdeme.

Dámy a pánové, děkuji Vám za podporu, kterou nám
projevujete, a přeji Vám šťastný rok 2020.
Ing. Ivan Radosta, starosta města

SIMULACE VÝBUCHU

Ve středu 19. února proběhlo v Milevsku cvičení
42. mechanizovaného praporu z Tábora, jež je součástí pozemních sil AČR a je organizačně začleněn do
struktury 4. brigády rychlého nasazení. Cílem výcviku
bylo prověřit zdravotní připravenost jednotky při
ošetření vyššího počtu raněných. Došlo k simulaci
výbuchu v průmyslovém komplexu, kde bylo postiženo
civilní obyvatelstvo. Jednotka společně se vstupní
četou musely vyhledat raněné, ošetřit je a připravit
na přesun do zdravotnického zařízení. Cvičné akce
se zúčastnilo 70 vojáků a 30 ﬁgurantů, který mi se
stali studenti Střední zdravotnické školy Tábor. Akce
proběhla hladce a ukázala dobrou připravenost i organizovanost vojenského praporu.
vk
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Zápis do prvních tříd
1. ZŠ TGM MILEVSKO
2. ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
MILEVSKO
pátek 3. 4. od 14 do 17 hodin
sobota 4. 4. od 9 do 11 hodin

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 3. 2. 2020
• Schválila poskytnutí ﬁnančního daru z rozpočtu města Milevska na rok 2020
ve výši 10 tis. Kč pro Český kynologický svaz ZKO Milevsko Spálená – 1021.
• Vzala na vědomí přehled žádostí a návrh kulturní komise na přidělení dotací
z dotačního programu KULTURA 2020 a schválila poskytnutí dotací
z tohoto dotačního programu jednotlivým žadatelům. Podrobný rozpis najdete
na webových stránkách města.
• Schválila dohodu o ukončení smlouvy o zajištění činnosti a služeb Sml
0392/2018 s Milevským krajem o. p. s. týkající se provozu turistického informačního centra v Milevsku a zajištění provozu Muzea milevských maškar.
Správa těchto činností nově přešla pod příspěvkovou organizaci města Dům
kultury Milevsko.
• Rozhodla navyšovat nájemné o 2,8 % úředně vyhlášené míry inﬂace za rok
2019 pro nájemce nebytových prostor, nemovitých věcí – pozemků ve vlastnictví
města Milevska.
• Schválila vyhlášení záměru na pronájem pozemkové parcely č. 589 o výměře
6387 m2, v k. ú. Milevsko, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Milevsko. Cena pronajímané pozemkové parcely je 1 Kč za m2, tj. 6 387 Kč
za rok. Uzavření nájemní smlouvy od 1. 4. 2020 na dobu určitou do 31. 12.
2028.
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Údržba hřbitovní zdi v Milevsku
– západní část“ 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
tuto veřejnou zakázku s ﬁrmou Služby Města Milevska, spol. s r. o. za cenu
413 003 Kč včetně DPH.
• Vzala na vědomí výsledek vyhlášeného záměru na prodej dřeva lesů města
Milevska a rozhodla uzavřít smlouvu na prodej dřeva se společností ALCEDO
MC s. r. o. Podrobný rozpis cen jednotlivých sortimentů dřeva naleznete na
webových stránkách města.
RADA MĚSTA DNE 17. 2. 2020
• Schválila předložený návrh řešení problematiky toulavých a opuštěných koček
v Milevsku a rozhodla o podpisu smlouvy o zajištění péče o nalezené a opuštěné
kočky.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
„Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky, v ul. Pod Stadionem a před 2. ZŠ Milevsko“.
Současně vyhlásila výběrové řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.
• Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě MM 209/2008 ze dne 29. 5. 2008 pro Českou
spořitelnu a. s. o nájmu nebytových prostor č. 102 v čp. 6 nám. E. Beneše.
• Vzala na vědomí informace o realizaci akce „Rekonstrukce kavárny čp. 1“ 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 tuto veřejnou zakázku
s ﬁrmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., za nabídkovou cenu 860 000 Kč
bez DPH.
• Schválila pronájem movitých věcí umístěných v provozovnách a sportovištích
společnosti SPOS Milevsko s. r. o. na dobu určitou, a to od 1. 3. 2020 do
28. 2. 2021 za nájemné ve výši 29 726 Kč bez DPH za rok.
• Vzala na vědomí provedené výběrové řízení na „Výběr pojistitele pro pojištění
majetku města Milevska“ vyhlášené usnesením č. 30/20 ze dne 20. 1. 2020
a souhlasila s výběrem pojišťovny Kooperativa, a. s. pro pojištění majetku
města Milevska, Milevského muzea, Domu kultury Milevsko a SPOS Milevsko s. r. o. v hodnotě ročního pojistného 1 195 975 Kč. Dále vzala na vědomí
poptávkové řízení pro pojištění majetku a odpovědnosti škol a školek města
Milevska a souhlasila s uzavřením pojistné smlouvy s Generali Česká pojišťovna, a. s. na pojištění majetku a odpovědnosti škol a školek města Milevska
v hodnotě ročního pojistného 182 863 Kč.
• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora chytrých měst a obcí 1. výzva pro rok 2020 na akci s názvem
„Pořízení samoobslužného platebního automatu s navazující integrací do ekonomického systému úřadu“ a souhlasila s ﬁnanční spoluúčastí města ve výši
minimálně 30 % uznatelných nákladů na akci.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Snížení ener-
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getické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“ a vyhlásila zadávací
řízení – zjednodušené podlimitní řízení – na tuto veřejnou zakázku.
• Souhlasila s časově omezenou výpůjčkou sbírkového předmětu, gotického
kalichu z I. poloviny 14. století, Prácheňskému muzeu v Písku za účelem uspořádání výstavy „Sudoměř 1420 – Radikální husitské hnutí z pohledu historie
a archeologie“.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 12. 2. 2020
• Schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na období
2020–2022.
• Schválilo poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Milevska z dotačního programu „Sport 2020“ na rok 2020 pro jednotlivé žadatele v celkové
výši 4 600 000 Kč. Konkrétně byly podpořeny tři oblasti. Na systematické sportování mládeže bylo vyčleněno celkem 4 315 000 Kč, na podporu sportovních
akcí 165 000 Kč a na nákup sportovního vybavení pro mládež bylo vyčleněno
120 000 Kč. Schválené rozdělení ﬁnančních prostředků bude v nejbližší době
zveřejněno na webových stránkách města.
• Schválilo zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 789/24, včetně podílu
na společných částech domu čp. 789 na parcele č. st. 770, Karla Čapka v Milevsku
a bytovou jednotku č. 789/23, včetně podílu na společných částech domu čp.
789 na parcele č. st. 770, Karla Čapka v Milevsku (bývalý obchod potravin na
Hradčanech).

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

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 16. března až 3. dubna bude z technických důvodů uzavřena
evidence vozidel.
Během této doby budou vyřizovány pouze žádosti o vyjmutí registračních značek z depozitu. Ostatní úkony bude možné vyřizovat na
jiných obecních úřadech s rozšířenou působností (Písek, Tábor…).
Děkujeme za pochopení.

NOVÁ VEDOUCÍ OISM
Od 1. března byla na pozici vedoucí odboru investic a správy
majetku města jmenována Bc. Eva Kotrbová, doposud
zastávající pozici investičního technika. Nahradila
Ing. Bc. Davida Lukeše, který od 1. ledna zastává funkci
jednatele Služeb Města Milevska spol. s r. o. Oběma
přejeme hodně úspěchů v nové práci.
Ing. Vladimíra Štorková

Město Milevsko přijme:
Investičního technika
na odbor investic a správy majetku Městského úřadu Milevsko.
Na dobu neurčitou.
Nástup dle dohody, 10. platová třída.
Referenta na úseku vodního hospodářství
na odbor životního prostředí Městského úřadu Milevsko
na dobu určitou 3 roky.
Nástup dle dohody, 10. platová třída.
Více informací o uvedených volných pozicích na
http://www.milevsko-mesto.cz
nebo na úřední desce.

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE PRO ROK 2020
Začátek nového roku se jako vždy nese ve znamení plánování investic. Tou
největší letos bude „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly
v Milevsku“, která je podpořena z Operačního programu životního prostředí.
Městu byla přiznána dotace v celkové výši 4,9 mil. Kč. Stavební práce zahrnují
zateplení objektu sportovní haly, výměnu vzduchotechniky a přístavbu nářaďovny.
Rozpočet na letošní rok počítá i s opravou střechy budovy spořitelny na nám.
E. Beneše čp. 1, která není v dobrém technickém stavu. Stavební práce spočívají
ve výměně krovu, střešní krytiny, střešních klempířských prvků, opravě komínů
v půdní a nadstřešní části. Je podána žádost o dotaci s podporou v maximální
výši 500 tis. Kč. Vzhledem ke stavu objektu dojde k realizaci i v případě, že
městu nebude poskytnuta dotace.
Podaří-li se nám vysoutěžit dodavatele s přijatelnou cenovou nabídkou, mohli
bychom vybudovat 2 nebo dokonce 3 parkoviště v ulici J. A. Komenského.
Jedná se o parkoviště před 2. ZŠ, v ulici Pod Stadionem a v ulici Kpt. Nálepky.
O případné realizaci parkovišť rozhodnou zastupitelé počátkem dubna.
Plánovaná je také oprava hřbitovní zdi – západní část, kde byla podána žádost
o dotaci s maximální výší dotace 100 tis. Kč. Rekonstrukce spočívá v otlučení
omítek, vyškrábání spár, očištění stávajících cihelných tvarovek a jejich natření
zpevňujícím nátěrem, vyspárování tvarovek, nahození maltou, natření vápenným nátěrem v odstínu lomené bílé, vyspravení spár kamenného soklu u hřbitovní zdi a odstranění nesoudržných částí omítek. Tato akce bude realizována
i v případě, že městu nebude přiznána dotace.
Celkem je na investice v tuto chvíli rozděleno skoro 38 milionů korun, další
stavební akce budou přibývat v návaznosti na to, jak se městu bude dařit
zapojovat externí zdroje financování. Velmi blízko je například zisk dotace
na zateplení a výměnu střešní krytiny fotbalových šaten, rekonstrukci
výtahu v budově DPS v ulici Libušina a vybavení pro volnočasové sportoviště
v Milevsku.
O harmonogramu stavebních prací na výše uvedených akcích i dalších investicích, kterých bude během roku s určitostí přibývat, Vás budeme s dostatečným
předstihem informovat.
Bc. Eva Kotrbová, vedoucí odboru investic a správy majetku

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Od 1. února můžou občané města Milevska podávat své návrhy v rámci projektu
SPOLU. Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 31. března.
Více na https://www.participativni-rozpocet.cz/spolu/podej-navrh/.
Michal Horek

jejichž poplatek činí více než 600 Kč ročně, mohou zaplatit ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. března a do 31. srpna 2020.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební kartou na pokladnách obou
budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). Dále lze poplatek
uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města
Milevska číslo 19-0640992319/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy
jako identifikaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl přidělen
správcem poplatku. Informace podá P. Zděnková, tel. 382 504 132, e-mail:
pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Pokladní hodiny: Pondělí 8:00–11:30
12:15–17:00
Úterý
8:00–11:30
Středa
8:00–11:30
12:15–17:00
Čtvrtek
Zavřeno
Pátek
8:00–11:30
12:15–13:00
Pavlína Zděnková, odbor ﬁnanční

V MĚSÍCI LEDNU 2020 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
Miluška Procházková
Jaroslav Houska
Marie Justýnová
Jan Urban

Anežka Kolínová
Anežka Čunátová

90 LET
Jarmila Štrubínská

85 LET
Marie Volková
Libuše Zabloudilová

94 LET
Olga Urbanová

PODĚKOVÁNÍ
V měsíci únoru dostala příspěvková organizace Sociální služby
Města Milevska darem lůžkoviny, tj. polštáře a deky od ﬁrmy
„Kamýk Daumen“. Věcný dar je dárcem (ﬁrmou „Kamýk Daumen“)
určen pro potřebné osoby. Organizace tento dar využije jak pro
klienty pobytových sociální služeb domov pro seniory a odlehčovací služby, tak i pro další potřebné (klienty pečovatelské služby případně další
osoby nacházející se v krizi). Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování ﬁrmě
„Kamýk Daumen“ za předaný dar a popřála jí hodně spokojených odběratelů
i zákazníků.
Marie Jarošová

ZMĚNY U POPLATKU ZE PSŮ

Od 1. ledna je v platnosti nová obecně závazná vyhláška města Milevska
č. 4/2019 o místním poplatku ze psů. Do vyhlášky byly zapracovány změny uvedené
vnovele zákona omístních poplatcích. Sníženou sazbu, kterou dříve platili poživatelé
důchodů, budou nově platit osoby starší 65 let. Dle stanoviska Ministerstva ﬁnancí
mají tito poplatníci nárok na sníženou sazbu až v kalendářním roce, který následuje
po roce, ve kterém dovršili věku 65 let. Dále se změnila část osvobození a úlev mimo jiné se rozšířilo zákonné osvobození oosoby, které jsou považovány za závislé
na pomoci jiné osoby podle zákona upravujícího sociální služby, dále o osoby, které
jsou držitelem průkazu ZTP a ZTP/P a osoby provozující útulek pro zvířata.
Zároveň došlo k úpravě výše poplatku u některých sazeb. Sazba za psa, jehož
držitel je osoba starší 65 let a žije v rodinném domě, se zvýšila z 50 Kč na
100 Kč. Sazba za psa určeného k hlídání objektů v rámci podnikatelské činnosti
se zvýšila z 300 Kč na 500 Kč. Sazba za druhého a dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba žijící v rodinném domě, se naopak snížila z 1 000 Kč na 500 Kč.
Přehled všech sazeb naleznete na internetových stránkách města Milevska
www.milevsko-mesto.cz.
Dále se zrušilo osvobození pro osoby žijící v částech města Velká, Rukáveč,
Dmýštice, Něžovice, Klisín a zavedly se tyto sazby za kalendářní rok: za jednoho
psa 100 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč. Pro osoby starší 65 let
žijící v těchto částech byla stanovena sazba za jednoho psa na 50 Kč a za každého
dalšího psa téhož držitele 75 Kč.
Termín splatnosti místního poplatku ze psů zůstává stejný, tj. 31. března. Poplatníci,

HUBNEME S ROZUMEM
Tříměsíční kurz snižování nadváhy – kombinace jídelníčku
a cvičení.
DK MILEVSKO – od 24. března každé úterý od 17:30 do
20 hodin.
• pro každého, kdo se chce cítit ve svém těle dobře
• nové stravovací návyky
• žádné zakázané potraviny
• rozumné cvičení bez stresu
• lekce nordic walkingu
• individuální přístup v kolektivu
• možný příspěvek zdravotní pojišťovny
• cena 3400 Kč
• lektorka STOBu Dana Žáčková
Informace a přihlášky (do 19. 3.) na telefonu 774 040 499 nebo
e-mailu zackovastudiod@seznam.cz.
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ROZHOVOR SE ZÁSTUPCI MĚSTSKÉ POLICIE
Jak hodnotíte činnost Městské police v Milevsku?
Městská policie v Milevsku se
za 28 let svého působení stala
nedílnou součástí místní
samosprávy a drtivá většina
občanů jí začala vnímat jako
složku, na kterou se mohou
kdykoliv a v jakoukoliv denní
nebo noční dobu obracet se
svými podněty, stížnostmi, žádostmi nebo prosbami. O tomto svědčí i ta skutečnost,
že jen za minulý kalendářní rok 2019 bylo na městské policii od občanů přijato
702 oznámení. V 369 případech poskytovali strážníci občanům přímou pomoc
a v šesti případech první zdravotnickou pomoc a to vždy, až do doby příjezdu
záchranné služby.
Jaké jsou vaše priority v řízení Městské policie v Milevsku?
Naší prioritou je poskytovat občanům rychlou a kvalitní pomoc a být jim kdykoliv
budou potřebovat po ruce.
Jakým způsobem s vámi mohou lidé komunikovat?
Lidé s námi mohou komunikovat jako s jakoukoliv jinou institucí, osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Jako nejlepší variantu bych ale volil telefon
anebo ještě lépe osobní kontakt.
Strážníci mnohdy zachraňují životy a zdraví lidí. Vyzdvihl byste nějaké podobné
činy z poslední doby?
Naposledy se strážníkům podařilo vytáhnout z bazénu topícího se muže. Jeho
sousedka telefonicky upozornila hlídku, že z prostoru zahrady jejího souseda se
ozývá nějaké zoufalé volání a ona neví odkud to jde. Na místo se ihned dostavili
strážníci, přelezli plot do zahrady a pod ochrannou fólií na bazénu našli bezvládně
splývajícího muže, který ležel na hladině bez jakýchkoliv známek života a jeho
hlava se chvílemi potápěla pod vodu. Muže z bazénu vytáhli a okamžitě jej začali
resuscitovat, a to až do příjezdu záchranné služby. Díky všímavosti jeho sousedky
a rychlosti hlídky se muže podařilo zachránit.
Součástí činnosti městské police jsou různé preventivní besedy, praktické
ukázky, akce ve školách a školkách či účast na akcích pořádaných městem.
Mohly byste tuto činnost blíže popsat?
Jedním z hlavních úkolů městské policie je podílet se na prevenci kriminality
v obci. Tato povinnost je městské policii přímo uložena v § 2 písm. f) zákona
č. 553/1991 Sb. o obecní policii. V kalendářním roce 2019 se proto v oblasti prevence kriminality Městská policie Milevsko zaměřila především na dvě v našich
očích nejzranitelnější skupiny osob. První skupinou byli malé děti předškolního
věku a malí školáci prvního stupně základních škol. Druhou skupinou byli senioři.
Na tyto skupiny jsme se zaměřili cíleně, a to na základě osobních poznatků a zkušeností, neboť se jedná o dvě nejrizikovější skupiny osob, se kterými se velice
často setkáváme při řešení nejrůznějších událostí, ať už se jedná o přestupky
v oblasti dopravy, veřejného pořádku, občanského soužití nebo majetku, ale
i v případech, kdy se například dostávají do nejrůznějších svízelných situací a sami
si s nimi neumí poradit. U dětí se dosti často jedná o nebezpečné formy zábavy,
při které vymýšlejí a poté i provádějí nejrůznější činnosti, kterými bezprostředně
ohrožují své zdraví, životy, okolí a majetek. U dětí jsme navázali v preventivní
činnosti z minulých let a pokračujeme v projektu „Bezpečně do školy a ze školy“,
kdy se u předškoláků formou hry zaměřujeme především na povědomí, jak se mají
chovat v silničním provozu, k neznámým zvířatům a cizím lidem. U malých školáků
se potom jedná o přednášky v rámci BESIPU, což obsahuje výuku základních
dopravních předpisů, jako je rozeznávání dopravních značek, přecházení vozovky,
základní výbavy jízdního kola a cyklisty, včetně jeho pohybu v silničním provozu.
Po absolvování těchto přednášek následují praktické jízdy malých cyklistů na dětském dopravním hřišti. S vedením příslušných škol a školek máme navázanou
dlouholetou spolupráci zaměřenou na uvedené preventivní činnosti.
U seniorů pokračujeme v projektu „Pozor kdo je za dveřmi“. Formou besed pořádaných například „Klubem seniorek“ upozorňujeme na nejrůznější nebezpečí
a rizika týkající se podomních prodejců, pouštění neznámých osob do bytů,
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zajištění si svého majetku včetně peněženek při nákupech, důvěřivosti k citově
vydírajícím lidem atd. U této skupiny se rovněž zaměřujeme na prevenci v oblasti
dopravy, a to po několika dopravních nehodách seniorů chodců a cyklistů, při
kterých v nedávné době ve městě došlo. Zde klademe důraz na jejich dobrou viditelnost, přeceňování jejich schopností a uvědomování si, že jako chodci a cyklisté
jsou nejzranitelnější a v silničním provozu nemají vždy přednost.
Pro tyto zájmové skupiny bylo v roce 2019 uspořádáno celkem 11 akcí s celkovou
účastí 576 osob. Městská policie rovněž zajišťovala 11 akcí pořádaných pod záštitou
města Milevska. V rámci odborné přípravy a výcviku se zúčastnila 18 akcí a rovněž
byla přítomna na 12 jednání nejrůznějších komisí.
Jaký je zájem o vaše ukázkové činnosti ze stran subjektů?
Zájem o ukázky z činnosti městské policie je obrovský. Vzhledem k počtu strážníků
a jejich pracovnímu vytížení není ale možno všem žádostem vyhovět a některé
musíme odříkat. Zde bych podotkl i tu skutečnost, že strážníci se těchto akcí
účastní i ve svém osobním volnu. S místními školami a školkami máme navázanou
dlouholetou spolupráci a jim se vždy snažíme vycházet vstříc. Kromě besed a ukázek
na základních a v mateřských školkách jezdíme i na letní a příměstské tábory, kde
naši psovodi předvádí ukázky ze své činnosti, stejně jako odchyt zvířat. Toto má
hlavně u malých dětí obrovský úspěch. V neposlední řadě také pořádáme i akce
pro seniory.
Na otázky odpovídali Jan Krlín a Václav Barda. Děkujeme za rozhovor

PŘEDSTAVENÍ MĚSTSKÉ POLICIE MILEVSKO
Městská policie Milevsko je výkonným orgánem místní samosprávy, který zřídilo
v roce 1992 Zastupitelstvo města Milevska obecně závaznou vyhláškou č. 5, o městské policii. Městská policie je tu proto, aby zabezpečovala místní záležitosti veřejného pořádku na území našeho města. Naším společným cílem je, aby sloužila
všem občanům. Slušné ochraňovala a narušitele pořádku trestala. K tomu, abychom
mohli své úkoly plnit co nejlépe, potřebujeme vaši spolupráci a pomoc. Každý
z vás má právo se na strážníky obrátit se žádostí o pomoc a naši strážníci vám
rádi požadovanou pomoc poskytnou – podají nejrůznější informace, kde se nacházejí instituce města nebo jiné hledané adresy, přivolají odbornou pomoc, zneškodní
útočníka nebo zadrží pachatele, pomohou zajistit klid, odchytnou toulavé zvíře, ...
Chceme dělat maximum pro to, abyste s našimi službami byli spokojeni. Jsme
tady pro vás.
V současné době u Městské policie v Milevsku pracuje celkem 11 strážníků. Pro
řádný výkon služby jsou strážníci pravidelně každé 3 roky přezkušováni komisí
Ministerstva vnitra. K výcviku městské policie také patří účast na nejrůznějších
seminářích a školeních, zaměřených na právo a další problematiku týkající se přímého výkonu služby. Mezi ně například patří zdravotní kurz, výcvik sebeobrany,
školení práce s motorovou pilou, záchrana tonoucích, psychologická školení,
psovodské zkoušky, odchyt toulavých zvířat atd. Každý strážník musí pravidelně
absolvovat dvakrát za rok cvičné střelby ze služební zbraně.
Služby
Městská policie Milevsko je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně. Strážníci městské
policie pracují ve dvanáctihodinových směnách, které se dělí na denní a noční
službu. Denní směna začíná v 6 hodin a to většinou administrativní činností, která
je třeba z předchozí noční služby nebo z víkendu vyřídit. Následuje dohled na bezpečné přecházení školáků na určených přechodech a poté v 8 hodin mají strážníci
rozděleny úkoly dle momentální potřeby asituace. Hlídky jsou v denní době převážně
dvoučlenné, pouze při mimořádných akcích bývá do služby povoláno více strážníků,
a to dle potřeby a konkrétní situace. Pokud probíhá měření rychlosti, je hlídka
minimálně 4členná. Při denních službách se v nejhojnější míře strážníci věnují
špatnému parkování, drobným krádežím v obchodech, odchytu volně pobíhajících
psů a jsou vysíláni k řešení nejrůznějších oznámení od občanů. Kromě plnění zmiňovaných úkolů se v rámci směny pravidelně pohybují po svých rajonech. Ve všech
případech mohou využívat služebního vozidla, ale důraz je kladen na jejich pěší
obchůzkovou činnost. Noční služba začíná v 18 hodin a dle konkrétního počtu
strážníků je rozdělována na pěší obchůzkovou a autohlídku. Při menším počtu
strážníků se po městě většinou pohybuje autohlídka, a to z důvodu rychlé operativnosti, ohledně výjezdů k objektům, které jsou napojeny na pult centrální ochrany.
V nočních hodinách, a to především o víkendech, bývá hlavní doménou udržování
veřejného pořádku. V této době strážníky nejvíce zaměstnává opilá mládež, která

pod rouškou tmy a v anonymitě davu tropí nejrůznější výtržnosti. Většinou se jedná
o projevy vandalismu, výtržnosti, rvačky, rušení nočního klidu, buzení veřejného
pohoršení, přestupky v oblasti občanského soužití a v neposlední řadě poškozování
majetku nebo sprejerství. Hlavní náplní městské policie je udržování veřejného
pořádku. S tím je bohužel spojena celá řada úskalí a problémů, které trápí nejen
strážníky, ale hlavně občany města.
Rajony
Město Milevsko je rozděleno na deset rajonů. Jedenáctým rajonem jsou přilehlé
obce. Jednotliví strážníci mají při výkonu služby na starosti celé město a rajony
jim jsou rozděleny z důvodu konkrétních činností za které si zodpovídá každý
strážník sám. Po nejvíce se většinou týkají doručování písemností, mapování
závad, místní znalosti atd.
Úkoly strážníků
Kukač Vlastimil – nahlašování závad komunikací, zeleně, dopravního značení,
veřejně prospěšného zařízení a černých skládek, odchyt zvířat, zbrojíř
Bc. Lukeš Jaroslav – lustrace vozidel a řidičů, výzvy k podání vysvětlení, oznamování dopravních a nedořešených doprav. přestupků, údržba odchytových pomůcek, motorové pily a příslušenství, odchyt zvířat, zbrojíř
Pech Jiří – vymáhání nezaplacených blokových pokut Celní správou, radiostanice,
radar Velká, Bernartice, Hrejkovice, odchyt zvířat, zbrojíř
Krlín Jan – vedení a chod MP – rozdělování úkolů, vnitřní předpisy MP, vyřizování
administrativy, stížnosti a porady, člen bezpečnostní rady města, radiostanice,
lustrace vozidel a řidičů, tělesná příprava, odchyt zvířat, zbrojíř
Koblic Miroslav – údržba služebního vozidla a přívěsného vozíku, radar Velká,
Bernartice, Hrejkovice, evidence jízd a PHM, evidence městských vyhlášek a nařízení, odchyt zvířat, zbrojíř
Bolek Roman – počítačová síť, záznamová zařízení, telefony, web MP, datové
schránky, elektronická pošta, radar Velká, Bernartice, Hrejkovice, lustrace vozidel
a řidičů, služební psovod – výcvik služebního psa, odchyt zvířat, zbrojíř
Kubec Václav – mobilní radar – příprava, měření, oznamování bodů a dopravních
přestupků, aktualizace služebních nástěnek a údržba služebny, radar Velká, Bernartice, Hrejkovice, lustrace vozidel a řidičů, odchyt zvířat, zbrojíř
Tomášek Gustav – evidence psů a administrativa s tím spojená, zdravotní příprava
a lékárničky, odchyt zvířat, zbrojíř
Barda Václav – manažer prevence kriminality, oznamování přestupků a trestných
činů, člen sociální komise OSPOD, statistiky činnosti MP
Hrtoň Martin – vraky vozidel – evidence a jejich odstraňování, web MP a tisk –
články, ztráty a nálezy, odchyt zvířat, zbrojíř
Hrudka Vilém – zastupování vedení MP, vnitřní předpisy MP, majetek MP, výstrojní
sklad a jeho evidence, plánování služeb, cvičné střelby, lesy, rybníky, lustrace
vozidel a řidičů, tisk – články, komunikace s médii, služební psovod – výcvik služebního psa, odchyt zvířat, zbrojíř
Jan Krlín a Václav Barda

pravilo Milevské muzeum ve spolupráci se členy milevského Sokola výstavu ke
130. výročí založení místní organizace Sokola v Milevsku roku 1889. Výstava nesla
název 130 let na křídlech Sokola. Poslední, pátou, výstavou roku 2019 byla tradiční
vánoční výstava betlémů, tentokrát s názvem Copak je to v Betlémě…? Bylo zde
vystaveno téměř 30 betlémů ze sbírek Milevského muzea i soukromých sběratelů.
Betlémy byly vyrobeny z různých materiálů, od kukuřičného šustí, přes porcelán,
barevné sklo, dřevo, pískovec a pryskyřici až po stříbro. Výstavu doplnily kresbami
na téma „Vánoce“ děti z I. ZŠ v Milevsku a také žáci Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech.
Na rok 2020 v Milevském muzeu chystáme opět několik zajímavých výstav. Jako
první to bude už od března výstava starých hraček od soukromých sběratelů
z Milevska a okolí, s názvem Hračky pro každý den. Hračky z období 30.–80. let
minulého století jistě mnohým návštěvníkům připomenou časy jejich dětství.
V květnu si pak připomeneme významné výročí 150 let založení Sboru dobrovolných
hasičů v Milevsku. V rámci jižních Čech je tak náš sbor jedním z nejstarších. Na
podzim nás čeká výstava ke 100. výročí milevské kopané a v adventní době opět
výstava s vánočním motivem.
V dubnu chystáme tradiční velikonoční jarmark starých řemesel, v květnu muzejní
noc, později i koncert hudebního souboru Chairé pod uměleckým vedením Josefa
Krčka a řadu dalších akcí. Pracovníci muzea mají už také řadu požadavků na historické přednášky v Milevsku i okolí. Chystáme také pro našeho zřizovatele novou
obrazovou publikaci o Milevsku, která přinese staré i nové pohledy na některá
zajímavá místa našeho města. Měla by vyjít v létě 2020 ve vícejazyčné mutaci.
Vladimír Šindelář, ředitel

Muzeum milevských maškar
Rok 2019 byl pro muzeum maškar velmi úspěšný. Zacílili jsme letos více na děti,
a to nejen na jaře s balíčky školních výletů, novými interaktivními tablety, ale
i tvořivými dílničkami, které se pořádaly průběžně po celý rok. Návštěvnost těchto
dílniček přesáhla 250 lidí. I v březnu na Milevské maškary byla návštěvnost oproti
roku 2018 dvojnásobně větší! A celkem je to naprosto fascinující, jelikož vás k nám
zavítalo o více než 1000 lidí více, než v roce 2018.
Tvořivých dílniček bylo v roce 2019 sedm, letos máme již za sebou první, a to maškarní dílničku, kterou navštívilo více lidí, než jsme čekali. Moc nás potěšilo, že
přijeli i rodiny s dětmi nejen z našeho kraje, ale i ze středních Čech. Následující
dílnička bude velikonoční, pak vytvoříme krásné dárečky pro maminky na Den
matek, nebude chybět ani letní tvoření a samozřejmě z loňského roku velmi
oblíbené vyřezávání dýní. Poslední dílnička bude vánoční, a to opět na první
adventní neděli.
Děkujeme za vaší přízeň, za vaši krásnou a hojnou návštěvu a hlavně za to, že
s námi držíte naši krásnou tradici - letos již 158 let! Jsme tu pro vás po celý rok
a doufáme, že letošní rok 2020 bude ještě úspěšnější než ten předchozí.
Nikola Sýkorová, průvodce muzea

GYMNASTKY SE PŘIPRAVUJÍ NA JARO

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019
Přinášíme krátké ohlédnutí na fungování organizací Milevské muzeum a Muzeum
milevských maškar v uplynulém roce 2019. Jak si organizace vedly co se týče
návštěvnosti, jaké akce zaujaly návštěvníky nejvíce či na co se v letošním roce
mohou lidé těšit objasnili pracovníci jednotlivých organizací.

Milevské muzeum
V roce 2019 Milevské muzeum navštívilo 4 840 platících návštěvníků, což je oproti
roku 2018 mírný vzestup. V tomto počtu nejsou zahrnuti posluchači přednášek,
které přednesli pracovníci Milevského muzea. Jedná se o 468 posluchačů.
V roce 2019 v Milevském muzeu jsme připravili 5 výstav, které se týkaly hned několika zajímavých milevských výročí. První z nich připomněla 100. výročí narození
pilota RAF Jana Jeřábka, nesla název Jan Jeřábek, věčně usměvavý nebeský
jezdec. V souvislosti s tímto výročím vyšla také kniha Martina Strouhala o osobě
Jana Jeřábka a jeho životě. Druhá výstava roku 2019 se týkala 130. výročí příjezdu
prvního vlaku do Milevska a nesla název Po kolejích až domů… Spolu s touto
výstavou jsme si připomněli také 100. výročí vzniku pobočky Klubu českých turistů.
Tato výstava se jmenovala Toulavé boty aneb Sto let milevské turistiky a na její
přípravě se podíleli členové zdejší odbočky Klubu českých turistů. Na podzim při-

V sobotu 8. února se vydala pětice nejstarších děvčat v doprovodu dvou trenérek
na seminář do Českých Budějovic. Členky oddílu moderní gymnastiky milevského
Sokola se tak poctivě připravují na jarní závodní sezonu. V jihočeské metropoli
se pod vedením lektorky zdokonalovaly v technice cvičení.
Mgr. Jana Plavcová
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – ARCHEOLOGIE V MILEVSKÉM MUZEU ZA ROK 2019
Archeologické pracoviště Milevského muzea provedlo za rok 2019 celkem 32
archeologických akcí. Přestože v porovnání s rokem 2018 jejich počet klesl,
v terénu jsme strávili srovnatelnou dobu, protože řada akcí loňského roku měla
dlouhodobý charakter. Muzejní archeologie se zabývá především záchrannou
archeologií. Milevské muzeum má oprávnění provádět archeologické výzkumy,
a tím potažmo vykonávat archeologickou památkovou péči téměř na polovině
okresu Písek. Naprostá většina prováděných archeologických výzkumů je způsobena zpravidla stavební činností. V našem regionu se často jedná o stavby
rodinných domů, jejich přístavby, přípojky sítí, případně jejich opravy, méně
často pak o investiční stavby většího rozsahu. Cílem archeologie je především
záchrana informací a nálezů, kterým hrozí nenávratné zničení.
Rozsáhlejší akce probíhaly v Milevsku v souvislosti s rekonstrukcí elektrického
vedení v ulicích Nádražní a Čs. legií, při kterém bylo dokumentováno velké
množství keramických zlomků z novověku. Nálezy se kumulovaly před čp. 51
až 54 v ul. Československých legií, v těchto místech se nacházely dílny milevských
hrnčířů. Tyto nálezy tedy můžeme spojit se strategiemi nakládání s odpadem
milevských hrnčířů vrcholného novověku. V minulých letech byla v těchto místech prozkoumána jedna z odpadních jam, související s činností jednoho
z posledních milevských hrnčířů. Od jara téměř do podzimu byl sledován prostor
milevského hřbitova v souvislosti s budováním drenážního systému a opravou
kanalizace. Zachyceno bylo několik struktur v různých částech hřbitova včetně
zahloubeného objektu (obrázek vlevo), nacházejícího se těsně za hřbitovní
zdí. Tento objekt můžeme na základě keramických zlomků datovat do 13. století,
jeho funkci je možné spojit s pálením vápna. Můžeme tedy předpokládat, že
fungoval v době výstavby premonstrátského kláštera. Na pálení vápna se též
druhotně využívaly původně cihlářské pece, které se nacházely na opačné
straně kláštera. Poslední větší akcí na katastru Milevska byla obnova hřiště
u 1. ZŠ, při kterém, kromě recentních nálezů, byly zjištěny rybniční sedimenty
potvrzující existenci rybníka, jež je však známý z map z 19. století (obrázek

vpravo nahoře). V okolních vesnicích byly dále prováděné akce spojené s výměnou elektrického napětí či se stavbou rodinných domů, které byly vesměs
z archeologického hlediska negativní, a nebylo tedy třeba přikročit k záchrannému archeologickému výzkumu.
V uplynulém roce pokračovala také spolupráce jak s archeology z jiných jihočeských
institucí – především s Prácheňským muzeem a Jihočeskou univerzitou, tak
s místními amatérskými archeology. V rámci této spolupráce byl proveden výzkum
depotu měděných žeber. Výzkum na katastru Branic proběhl během dvou listopadových dní. V lesním terénu byla vytyčena sonda v místě předpokládaného
výskytu depotu. Postupně byla odkrývána jednotlivá žebra. Shluk žeber, který
se snad nacházel v primární poloze, byl odebrán v bloku a převezen do laboratoře
k preparaci (obrázek vpravo dole). Řada dalších žeber byla dohledána v okolí
sondy pomocí detektoru kovů. Celkově byl depot rozptýlen na ploše cca 4x4 m.
Na základě nálezové situace můžeme předpokládat, že již v minulosti došlo
k narušení původního uložení. Měděná žebra jsou pruty se zahrocenými či zaoblenými konci, které bývají v různé míře stočené do tvaru písmene „C“. Pravděpodobně se jedná o surovinové polotovary, které můžeme datovat na přelom starší
a střední doby bronzové. Depoty (hromadné nálezy) žeber jsou nalézány v alpských
regionech, v jižním Německu, Horním Rakousku a v jižních Čechách. Měděná
žebra byly pravděpodobně polotovary, kterými se transportovala měď v době
bronzové. V současné době se předpokládá, že se měď do českého prostředí
dostávala z poalpských těžebních revírů v povodí Salzachu. K roku 2018 bylo
v jižních Čechách známo 39 depotů žeber. Žebra bývají ukládána do přírodní
nebo uměle vytvořené dutiny ve skále či mezi kameny nebo do jamky vyhloubené
do země. Někdy mohou být vyskládána po skupinkách (Kučeř) nebo může být
svázáno několik kusů provázkem (Purkarec). Z okolí Milevska známe tyto depoty
z Bernartic, Kučeře a z Veselíčka. Deponování těchto artefaktů je významným
fenoménem doby bronzové v jižních Čechách. Soubor je v současnosti konzervován
na Jihočeské univerzitě a následně bude podroben dalším analýzám. Po odborném
ošetření by se mohl stát součástí stálé expozice o pravěku na milevsku.
Kamila Pokorná, Milevské muzeum

Výřez z Císařského povinného otisku map stabilního katastru Čech, z roku 1830 (zdroj:
https://archivnimapy.cuzk.cz/).

Zahloubený objekt, který snad sloužil k pálení vápna. Černá vrstva obsahovala keramické
zlomky a uhlíky (foto K. Pokorná).
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Fotograﬁe části depotu žeber při preparaci v laboratoři Archeologického ústavu Filozoﬁcké
fakulty Jihočeské univerzity (foto K. Pokorná).

KULTURA A SPORT – BŘEZEN 2020
MILEVSKÉ KINO

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II.
čtvrtek 19. 3., pátek 20. 3.
20:00
USA – Horor, thriller – Svět, kde zvuk znamená rozsudek smrti.
TITULKY
98 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

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

BIO SENIOR – ŠPINDL 2
čtvrtek 5. 3.
15:00
ČR – Komedie – Pokračování zimní komedie ze zasněženého Špindlu.
ČESKÉ ZNĚNÍ
107 min.
vstupné: 50 Kč

FRČÍME

3D A 2D

čtvrtek 5. 3. 2D, pátek 6. 3. 2D, sobota 7. 3. 3D,
neděle 8. 3. 3D
17:30
USA – Animovaný – Snímek nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři,
kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu.
DABING
112 min.
vstupné: 3D: 150 Kč, děti 130 Kč vstupné 2D: 130 Kč,
děti 110 Kč

NEVIDITELNÝ
čtvrtek 5. 3.
20:00
USA – Thriller - „Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to
bolet.“ Zlověstný vzkaz bývalého milence by se dal
interpretovat různě. Jenže ten pravý význam je děsivý.
TITULKY
124 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU
pátek 6. 3., sobota 7. 3., neděle 8. 3.
20:00
ČR – Komedie – Patnáct let vdaná Zuzana jednoho
dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr
s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou
sokyni Lenku navštívit.
ČESKÉ ZNĚNÍ
112 min.
12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ZAKLETÉ PÍRKO
středa 11. 3.
09:00
ČR – Pohádka – Přijďte strávit příjemné prázdninové
dopoledne s dílničkou a pohádkou.
ČESKÉ ZNĚNÍ
94 min.
vstupné: 60 Kč

BLOODSHOT
čtvrtek 12. 3., pátek 13. 3.
20:00
USA – Akční, drama, fantasy – Bloodshot je mutant
s podobnými schopnostmi jako má Magneto ze série
X-Men.
TITULKY
110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

3 BOBULE
sobota 14. 3., neděle 15. 3.
20:00
ČR – Komedie – Volné pokračování komedie z prostředí prosluněných moravských vinic.
ČESKÉ ZNĚNÍ
103 min.
vstupné: 130 Kč

BIO SENIOR – ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
čtvrtek 19. 3.
15:00
ČR, SR – Komedie, romantický – Romantická komedie
nejen o tom, že láska hory přenáší.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
vstupné: 50 Kč

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
pátek 20. 3., sobota 21. 3., neděle 22. 3. 17:30
USA – Animovaný – Lední medvěd a polární lumíci
v exotické džungli? Proč ne!
DABING
90 min.
vstupné: 120 Kč

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
sobota 21. 3., neděle 22. 3.
20:00
ČR – Muzikál, hudební, rodinný – Deváťačka Nikola
se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich otcem
stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy
a hledání si nových kamarádů.
ČESKÉ ZNĚNÍ
103 min.
vstupné: 120 Kč

AFRIKOU NA PIONÝRU
čtvrtek 26. 3.
20:00
SR – Dokument – Pět jezdců strávilo v sedle Jawy Pionýr pět měsíců, ze střední Evropy ke Kapskému městu
ujelo přes 15 000 kilometrů.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
104 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

MULAN

3D

pátek 27. 3., sobota 28. 3., neděle 29. 3. 17:30
USA – Rodinný, dobrodružný – Když císař Číny vydá
nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v armádě, nejstarší dcera ctěného bojovníka zaujme místo
nemocného otce.
DABING
106 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
pátek 27. 3.
20:00
Německo – Komedie – Na společné večeři se několik
párů rozhodne, že telefony položí na stůl a všechny
zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet.
DABING
111 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ŠARLATÁN
sobota 28. 3., neděle 29. 3.
20:00
ČR, SR, PL, Irsko – Životopisný, drama – Příběh je
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška,
na kterého se obracely s prosbou o pomoc statisíce
lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života.
ČESKÉ ZNĚNÍ
118 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

DŮM KULTURY
NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200

VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
úterý 3. 3.
16:00–18:00
Přijďte se naučit kreslit anebo si jen zdokonalit své
výtvarné schopnosti a odpočinout si od každodenních
starostí. Vyzkoušíte si kresbu tužkou, uhlem, pastely,
perokresbu a malbu vodovými barvami, temperami
anebo akrylovými barvami. Lektorka Ing. Renáta
Provázková 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.
učebna 4

TOULKY ZA POZNÁNÍM – KANADA –
MULTIKULTURNÍ ZEMĚ LEDNÍHO HOKEJE
úterý 3. 3.
18:00
Tradiční cyklus naučných pořadů Toulky za poznáním
přivádí každoročně do velkého sálu domu kultury
cestovatele Agentury Pohodáři Michala Poulíčka
a Vratislava Kratochvíla.
velký sál
vstupné: 60 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ZDRAVÍ
PODLE PENTAGRAMU: JARO – ELEMENT DŘEVO
čtvrtek 5. 3.
18:00
Na dalším diskusně vzdělávacím večeru se dozvíme
vše o zdraví podle pentagramu, konkrétně si probereme jaro, element dřevo. Večerem nás provede Petra
Zvonková, konzultantka východní medicíny a lektorka
pilates.
výuková učebna
vstupné: 30 Kč

SVĚTOVÝ DEN OBEZITY + INFORMAČNÍ
SCHŮZKA KE KURZU HUBNEME S ROZUMEM
pátek 6. 3.
14:00–18:00
Zjistěte zdarma složení svého těla a využijte krátké
konzultace u odborníka společnosti STOB. Odnesete
si nejen výsledky analýzy složení těla, ale i první úkol,
na kterém začnete pracovat, a edukační materiál.
Nutná rezervace předem na telefonu 774 040 499.
Od 17 hodin se můžete přijít zeptat na bližší informace
o kurzu Hubneme s rozumem, který bude v DK Milevsko probíhat od 24. března.
učebna 1
vstupné: zdarma

ZIMNÍ TANEČNÍ VEČER
pátek 6. 3.
18:00-23:00
Pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci s DK Milevsko.
velký sál
vstupné: 100 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA

www.milevskem.cz

VÝROČNÍ SCHŮZE ČRS
neděle 1. 3.
velký sál

loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

08:30

úterý 10. 3.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny – každé druhé
úterý v měsíci.
učebna 2

PŘEDNÁŠKA – POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – BESEDA BRETAŇ

úterý 3. 3.
10:00
Pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci s DK Milevsko.

úterý 10. 3.
loutkový sál

18:00
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PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI + PROMÍTÁNÍ
POHÁDKY ZAKLETÉ PÍRKO
středa 11. 3.
09:00
Na další prázdninové dílničce si vyrobíme jarní kvítí
a pak si pustíme novou českou pohádku Zdeňka Trošky, která vypráví příběh o odvážné dívce, která se
vydá do světa vysvobodit zakletého prince. Vstupenky
si můžete zakoupit na www.milevskem.cz.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

háček na háčkování příze (střední) a jehlu s verzatilkou.
výuková učebna
vstupné: 70 Kč

MALÝ PRINC – DIVADÉLKO BEZ OPONY

18:00-20:00

čtvrtek 19. 3.
09:00, 10:30 a 18:00
Divadelní představení s písničkami sehraje dramatický kroužek 2. ZŠ Milevsko. Dopoledne se hraje pro
žáky školy. Večerní představení je určeno pro veřejnost, rodiče a přátele.
velký sál
vstupné: dobrovolné

neděle 15. 3.
14:00
Pro veliký zájem opakujeme loutkovou pohádku
o neposlušné princezně, se kterou si nevěděl rady
ani pan král. Pomůžou mu dvě čarodějnice se svými
zvířátky? Hraje Loutkový soubor při DK Milevsko.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

sobota 21. 3.
19:00
Oblíbená travesti show přijíždí s novým zábavným
pořadem. Na své si přijdou milovníci nejen tance,
ale také dobré zábavy a legrace. Přijďte se přesvědčit,
jak snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky a Alexandra stanou známé zpěvačky.
velký sál
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 11. 3.
loutkový sál

TRAVESTI SHOW – TANČÍRNA

TRABLE S PRINCEZNOU

ZÁJEZD – MUZIKÁL KVÍTEK MANDRAGORY

KŠANDA – DIVADELNÍ KOMEDIE NABITÁ
DĚJEM A ORIGINÁLNÍM HUMOREM
neděle 15. 3.
19:00
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují
společný život, ale ještě předtím se snaží získat hodně
peněz, a přitom zůstat čistí. Vymyslí ďábelský plán.
K jeho realizaci zneužijí manžela Olezlé – Huberta
Kšandu. Jejich růžové sny obohatství se začínají plnit.
Ale všechno je nakonec úplně jinak. Ne náhodou se
hra Kšanda zařadila mezi nejlepší české komedie roku
2014. Hrají: Heidi Janků, Jaroslav Sypal, Martin Maxa,
Eva Hráská, Kateřina Kornová, Milan Pitkin, Petr Jančařík/Milan Petrovský, Michal Gulváš/Evžen Hájek.
velký sál
vstupné: 290 Kč

BŘIŠNÍ TANCE PRO VŠECHNY GENERACE
pondělí 16. 3.
19:00–20:30
Přivítáme začínající, pokročilé i maminky s dětmi.
Kurz obsahuje 11 lekcí a potrvá do 1. června. Více
informací u lektorky na telefonu 603 536 966 nebo
v kanceláři DK Milevsko.
hudební sál
kurzovné: 770 Kč

odjezd od DK v 10:00

HUBNEME S ROZUMEM – ZAHÁJENÍ KURZU
úterý 24. 3.
17:30–20:00
Tříměsíční kurz snižování nadváhy pod vedením lektorky STOBu Dany Žáčkové. Nové stravovací návyky,
žádné zakázané potraviny, rozumné cvičení bez stresu,
lekce nordic walkingu, individuální přístup v kolektivu.
Možný příspěvek zdravotní pojišťovny. Přihlášky podávejte do 19. března na telefonu 774 040 499 nebo
e-mailu zackovastudiod@seznam.cz.
učebna 2 + hudební sál
cena: 3400 Kč

ZPÍVÁME OPĚT S KYTAROU A HARMONIKOU
úterý 24. 3.
Restaurace V Klubu
vstupné: 30 Kč, členové SK ZVVZ zdarma

18:00

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 25. 3.
loutkový sál

15:00

TOULKY ZA POZNÁNÍM – CESTA DO SANTIÁGA
A NA KONEC SVĚTA
úterý 17. 3.
18:00
Cesta z Francie, po Španělsku až k Atlantiku na „konec
světa“ a po svatojakubské poutní cestě do Santiaga
de Compostela. Vypráví Kateřina Soldátová.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

KURZ – VÝROBA PAPÍROVÉ KRAJKY
středa 18. 3.
17:30
Na březnovém tvořivém kurzu se můžete pod vedením
lektorky Marie Roučkové naučit vyrábět krásné papírové krajky. Kurz je vhodný i pro děti od cca 10 let
a je nutno se na něj přihlásit do 12. března na telefonu
383 809 200 nebo na e-mailu kurzy@milevskem.cz.
S sebou si přineste měkkou podložku (např. pod myš),

18:00–20:00
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sobota 28. 3.
10:00–12:00
V rámci burzy vybíráme hračky pro Darovnu, z.s. Milevsko. Podmínky prodeje naleznete na www.milevskem.cz.
prostory DK
vstupné: zdarma

POHÁDKA –
O PRINCEZNĚ, KTERÁ SE NIČEHO NEBÁLA
neděle 29. 3.
15:00
Loutková pohádka, ve které nebojácná princezna zvítězí nad všemi nástrahami, které jí osud přináší. Chybět nebude napětí, legrace a smích. Pohádka je
propojována písničkami a je určena i pro nejmenší
děti. Hraje Divadlo Tondy Novotného. Předprodej na
www.milevskem.cznebo na obvyklých předprodejních
místech.
velký sál
vstupné: 70 Kč

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
úterý 31. 3.

PŘIPRAVUJEME:
JANEK LEDECKÝ
čtvrtek 9. 4.
19:00
Janek Ledecký na jaře 2020 absolvuje turné, kde přehraje své písně v akustických aranžích. Předprodej
na www.milevskem.cz nebo na obvyklých předprodejních místech.
velký sál
vstupné: 450 Kč

STANDUPUJ NA VEČÍRKU
čtvrtek 23. 4.
19:00
Úžasná stand-up comedy v podání komiků Kateřiny
Haškové a Daniela Ference, kteří svým vyprávěním
rozesmějí úplně každého. Předprodej na www.milevskem.cz nebo na obvyklých předprodejních místech.
velký sál
vstupné: 250 Kč

MAJDA Z KOUZELNÉ ŠKOLKY

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ –
SENIOR KLUB ZVVZ
úterý 17. 3.
velký sál

neděle 22. 3.
Divadlo Broadway Praha
vstupné a jízdné: 690 Kč

Zveme všechny šikovné a tvořivě chtivé děti na výtvarné odpoledne, kde si vyrobí několik dekorací, kterými
mohou potěšit sebe nebo své blízké. Cílem odpoledne
je užít si radost z tvorby, společně strávit čas, a přitom
se i naučit něco nového.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

16:00–18:00

neděle 26. 4.
14:00
Majdu zná každý, kdo se někdy díval na televizi a chtěl
se pobavit nebo poučit. Jedná se o komponovaný
program pro kluky, holky i celou rodinu. Těšit se můžete na písničky, zábavné hry i soutěže. Předprodej na
www.milevskem.cznebo na obvyklých předprodejních
místech.
velký sál
vstupné: 220 a 250 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – JAK SE LOVÍ
LEVNÉ LETENKY A CESTUJE LEVNĚ
úterý 28. 4.
18:00
Jak cestovat několikrát do roka, když máte rodinu,
hypotéku nebo auto na leasing? Bez cestovky! Pokud
chcete cestovat a poznávat nová místa a lidi, pak
právě vás chceme inspirovat k novým zážitků, objevování nových míst a nových lidí. Cestujte bez cestovky, lítejte po Evropě za pár stokorun a v hotelech
plaťte méně než v Čechách. Naživo vám ukážeme
postupy, díky kterým se dá cestovat levně. Uvidíte,
jak se loví levné letenky, jak se shání parádní ubytování, jak si správně půjčit auto a řadu cestovatelských
vychytávek. Zjistíte, že cestovat lze i s mizernou
angličtinou… Předprodej na www.milevskem.cz.
vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 150 Kč

ZÁJEZD DO ZOO HLUBOKÁ
sobota 30. 5.
Zájezd pro všechny generace, přihlášky do 22. května
v kanceláři DK, na telefonu 383 809 200 nebo e-mailu
kortanova@milevskem.cz.
cena jízdného: 150 Kč

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

VERNISÁŽ VÝSTAVY – KOLEM DOKOLA
středa 4. 3.
18:00
Výstava Josefa Kašpara (obrazy) a Šárky Kašparové
(fotografie). Výstava potrvá do 27. března.

HUDEBNÍ SKLEPY – VLADIMÍR MIŠÍK & ČDG

BRAIN&BREAKFAST

– vyprodáno v předprodeji
pátek 13. 3.

čtvrtek 19. 3.
08:30–10:00
Brain&Breakfast jsou snídaně, které si daly za cíl propojovat a inspirovat. Snídani podává knihovna a povídání zajímavého hosta se živě přenáší z pražského
Impact Hubu.
studovna

19:30

REPORTÁŽE Z ROZERVANÉHO RÁJE –
BESEDA MATĚJE PTASZKA
čtvrtek 26. 3.
vstupné: 100 Kč

19:00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

KRÁSNÁ PODLE ÁJURVÉDY – KOSMETICKÝ
WORKSHOP TEREZY LINDAUEROVÉ

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231

sobota 21. 3.
09:00–16:00
Workshop zaměřený na sebepéči podle principů nejstaršího medicínského principu světa. Nutná rezervace.
studovna
vstupné: 800 Kč

www.knihmil.cz

BŘEZEN = MĚSÍC ČTENÁŘŮ
První březnový týden odpouštíme upomínky a 6. března je v celé knihovně registrace pro nové čtenáře
zdarma.

PŘEDNÁŠKA – I UMŘÍT SE DÁ HEZKY
čtvrtek 5. 3.
17:30
Mgr. Milada Štojdlová, jedna ze zakladatelek Domácího hospice Athelas, který od ledna letošního roku
otevřel své kontaktní místo v Milevsku, přiblíží fungování domácího hospice a jeho odlišnosti od dalších
terénních zdravotních a sociálních služeb. Přijďte
diskutovat o smrti, která by neměla být tabuizována.
studovna

ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 5. 3.
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

JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
pondělí 9. až neděle 15. 3.
08:00–16:00
Každý den od 9 do11 na děti čeká zajímavý program:
v pondělí jóga, v úterý deskovky, ve středu hlavolamy,
ve čtvrtek macramé a v pátek výroba dekorace z knížek.
dětské oddělení
vtupné: zdarma

LISTOVÁNÍ – DIKTÁTOR
středa 11. 3.
18:15
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vládnout vlastní
zemi? Tato nekorektní příručka by mohla sloužit jako
vtipný návod, jak se stát diktátorem. Inspiraci tu
můžete najít od těch nejúspěšnějších vůdců, Kim
Čong-ila, Muammara Kaddáfího nebo Nicolae
Ceaușesca. Kniha novináře Mikala Hema skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem. Prodej
knihy po představení.
Milevské kino
vstupné: 100 Kč, předprodej v knihovně 90 Kč

STUD – EVA HULEŠOVÁ
pátek 13. 3.
17:30
Další přednáška naší oblíbené psychoterapeutky Evy.
studovna
vstupné 100 Kč

UKÁZKOVÉ HODINY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
středa 18. 3.
09:00, 13:00 a 17:00
V rámci Národního týdne trénování paměti představí
trénování paměti certifikovaná lektorka Markéta
Kotmelová.
pobočka v DK
vstupné: zdarma

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY
A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 26. 3.
17:00
Setkání milovníků knih a kultury, sdílení tipů a zážitků. Otevřeno všem.
studovna

ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY OD 11 DO 15 LET
čtvrtek 26. 3.
15:00–18:00
Pro všechny holky, které mají chuť tvořit a objevovat.
Arte tvoření nabízí cestu k osobnímu rozvoji, tvoříme
bez kritiky a nátlaku na výsledek, povídáme si a hledáme vlastní nové cesty. Tentokrát si vyrobíme strom
života. Nutná rezervace předem na e-mail:
kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna knihovny
vstupné: 50 Kč

NOC S ANDERSENEM
pátek 27. 3.
18:00–09:00
Dvacátý ročník oblíbené knihovnické akce pro děti
bude přespávací.
dětské oddělení

VÝSTAVA SREČO ROVŠEKA
celý březen
„Měj oči stále otevřené“ je název foto výstavy slovinského fotografa Srečo Rovšeka.
vestibul knihovny

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
každé březnové úterý
10:00
Jarní semestr nabídne dvě témata - Leonardo da Vinci
a Křesťanská ikonografie a hagiografie.
studovna

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

KNIŽNÍ PRCEK
každý březnový pátek
10:00–11:00
Setkání pro děti od 0 do 4 let probíhá každý první
pátek v měsíci na pobočce knihovny v DK (6. 3.),
ostatní dny na dětském oddělení ve městě. Poslední
pátek (27. 3.) se můžete těšit na scénické čtení Hanky
a Jitky.

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

VÝSTAVA – HRAČKY PRO KAŽDÝ DEN
neděle 1. 3. až neděle 10. 5.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 7. března ve 14
hodin.

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

ZIMNÍ STADION:
01. 3.
07. 3.
15. 3.
21. 3.

10:15
10:15
10:15
10:15
16:00
22. 3. 10:15
28.–29. 3.

HC 3. tř. – Vimperk, Lvi Č. Budějovice
HC 4+5 tř. – Lvi Č. Budějovice
HC ml.+st. ž. – Veselí n/L.
HC 4+5 tř. – Veselí n/L.
HC Olymp Praha – Hokejová show
HC ml. + st. žáci – Třemošná
Memoriál J. Straky

SPORTOVNÍ HALA:
01. 3.
07. 3.
08. 3.
14. 3.
15. 3.
21. 3.
22. 3.
28. 3.

08:00
08:00
07:00
08:00
08:00
07:00
08:00
08:00

Dům dětí a mládeže – házená turnaj
Florbal muži A
Proactive – Jihočeská liga
TUKANI – nohejbalový turnaj
Florbal dorost
Proactive – Milevský pohár
Florbal elevové
Florbal ml. žáci

LETNÍ STADION – VUMT:
07. 3.

08. 3.
14. 3.

21. 3.
29. 3.

10:00
14:00
16:00
10:00
12:00
14:00
16:00
13:00
11:30
13:15
15:00

FC st. dorost – Chyšky
FC muži A – Veselí n/L.
FC junioři – Kovářov
FC st. žáci – SKP Č. Budějovice
FC ml. dorost – Blatná
FC st. dorost – Sepekov
FC junior – Petrovice
FC ml. žáci – Jistebnice
FC st. žáci – Strakonice
FC ml. žáci – Strakonice
FC muži A – SK Čimelice

SAUNA:
Středa: muži
Čtvrtek: ženy
Pátek: muži

16:00–21:00
15:00–21:00
15:00–21:00

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz

PŘEDNÁŠKA – POŽÁRNÍ OCHRANA
A BEZPEČNOST
úterý 3. 3.
10:00
Přednáší Lukáš Kamenský, velitel HZS Milevsko. Pro
členy klubu zdarma.
loutkový sál DK

BIO SENIOR – ŠPINDL 2
čtvrtek 5. 3.
Milevské kino

15:00
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ZIMNÍ TANEČNÍ VEČER

MALOVÁNÍ NA VODNÍ HLADINĚ

pátek 6. 3.
18:00–23:00
Hraje Zelená sedma. Rezervace a prodej vstupenek
v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 201. Pro členy
klubu 50% sleva.
velký sál DK

pátek 13. 3.
Pojďte se ponořit do kouzelného světa „EBRU“. Mramorování je tradiční výtvarnou technikou, která
vznikla na začátku 13. století v Turecku a později se
rozšířila po celé Asii. Jedná se o fascinující způsob
malby, které se často říká „barvy plující na hladině
vody“.

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ –
SENIOR KLUB ZVVZ
úterý 17. 3.
15:00
Setkání v domě kultury se členy, kteří letos oslaví
70, 75, 80, 85, 90 let. Jen pro pozvané.
velký sál DK

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

BIO SENIOR – ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
čtvrtek 19. 3.
Milevské kino

15:00

ZPÍVÁME OPĚT S KYTAROU A HARMONIKOU
úterý 24. 3.
18:00
Nenechte si ujít oblíbený hudební podvečer. Pro členy
klubu zdarma.
Restaurace V Klubu

PRÁVNÍK V PORADNĚ

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

čtvrtek 5. 3. a středa 11. 3.
08:00–16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr.Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem.

www.kctmilevsko.cz

BRETAŇ – TURISTICKÁ BESEDA
úterý 10. 3.
Promítá a vypráví Ing. Jiří Kolda.
loutkový sál

MEDIAČNÍ SLUŽBA
každé úterý v březnu
08:00–16:00
Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvisejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu
zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?
Využijte bezplatnou pomoc mediátora – PhDr.Jaromír
Matoušek. Nutno objednat se předem.

18:00

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

pondělí 9. 3.
Přijďte si vyzkoušet moderní techniku řezání papíru
pomocí stroje BIG SHOT. Dle vlastní fantazie si vytvořte originální fotorámeček, puzzle a mnohé další.

10 | Milevský zpravodaj | březen 2020

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ORLÍK MARINA
Termín: 16.–22. srpna. Marina Orlík je rekreační areál
s možností ubytování v bungalovech (pro 4 osoby)
přímo uprostřed nádherné krajiny orlické přehrady
s bazénem. Ubytování: 7 dní/6 nocí, stravování: plná
penze, cena: 3990 Kč.
Přihlášky na www.centrummilisek.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
JARNÍ VAŘENÍ
úterý 3. 3.

OVOCNÉ DOBROTY
úterý 10. 3.

PREVENTIVNÍ TÉMA – PRVNÍ POMOC
čtvrtek 19. 3.

EXKURZE DO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU
čtvrtek 26. 3.

JARNÍ PRÁZDNINY
pondělí 9. až pátek 13. 3.

PSYCHOLOG V PORADNĚ

BIBLICKÁ HODINA

pátek 13. a 20. 3.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem.

každý čtvrtek

#POKEC_A(R)T
středa 25. 3.
16:00-18:00
Bezpečný prostor pro sdílení, pro děti ve věku
8–12 let.

PŘIPRAVUJEME
TVOŘÍME Z PAPÍRU NA STROJI „BIG SHOT“

vování plná penze, cena 4850 Kč. Přihlášky na
www.centrummilisek.cz.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR HULÍN
Termín: 12.–17. července. Letní tábor v malebném
prostředí areálu resortu Hulín, který se nachází nedaleko města Sedlčany. Ubytování: 6 dní/5 nocí, stra-

10:00-16:00
15:30

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

TEL.:

383 809 253

www.zus-milevsko.cz

KONCERT PRO SENIORY SE SOUBOREM LEGO
středa 25. 3.
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

14:00

ŽÁKOVSKÝ KONCERT SE SOUBOREM LEGO
čtvrtek 26. 3.
sál ZUŠ

17:00

V pátek 7. února se v Galerii M uskutečnila zajímavá přednáška s názvem Access Bars.
Lektorky Marie Divišová (na snímku) a Marie Bardová přítomné seznámily s relaxační
metodou, jež pomáhá zbavovat různých psychických traumatů a bloků. Někteří návštěvníci si mohli i vyzkoušet, jak jemným dotykem 32 bodů na hlavě a jejich různými kombinacemi přichází do těla potřebné uvolnění a dochází tak k postupnému odstraňování
mentálních i fyzických bloků.

V sobotu 8. února se konal již 23. ples Farní charity Milevsko. Každoročně přibývá
hostů, tradičně láká bohatá tombola, kde bylo okolo 450 cen. O hlavní cenu se letos
zasloužila firma Elektrosystémy, která darovala vysavač a poukaz na odběr zboží ve
výši 5000 Kč. Děkujeme i všem ostatním dárcům. Již tradičně se o skvělou zábavu postaralo duo Piňakoláda. Nezklamal ani taneční soubor Farida a mladé moderní gymnastky z Proactive Milevsko. Zisk z plesu bude použit k nákupu auta pro terénní pečovatelskou službu. Důležité ale je pro nás to, že se hosté dobře baví, přišli nás podpořit
i naši páni faráři, P. Mikuláš a P. Pius. Už nyní se těšíme na další ples, který bude
6. února 2021. Na fotografii jsou zaměstnankyně pečovatelské služby.

V sobotu 15. února jarní závodní sezonu zahájily moderní gymnastky oddílu RG
Proactive Milevsko závodem ze série Jihočeské ligy v Humpolci. A dopadlo to výborně.
Zlato si odvezly Andrea Pintová, Karin Králová a Ludmila Korytová. Stříbro získala
Aneta Šimáková, bronz Nikola Permedlová a Tereza Kutišová. Svou závodní premiéru
okusila Sára Kodadová a hned obsadila krásné čtvrté místo. Dále Eliška Filipová
skončila na 5., Karolína Bromová na 7. a Denisa Fořtová na 4. místě.

V kavárně U Soudu by to teď na kávu nebylo, ale vězte, že ve výhledu zhruba tří měsíců,
zde vznikne nově zrekonstruovaný prostor.

DþM KULTURY MILEVSKO
Ve čtvrtek 20. února proběhlo tradiční zvaní milevských maškar. Masky při něm prošly
Milevskem a zvaly obyvatele města k účasti na sobotním maškarním průvodu.

JARNÍ DÜTSKÁ
BURZA A BLEŠÍ TRH
Prodej dÝtského obleÏení, koÏárkı, autosedaÏek, hraÏek,
sportovního vybavení a ostatních potěeb pro dÝti od 0 do 15 let
a ostatních vÝcí vhodných pro bleší trh.

SOBOTA 28. BĚEZNA
OD 10 DO 12 HODIN
Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do Ïtvrtka
26. běezna na telefonu 383 809 200 nebo e-mailu
kurzy@milevskem.cz.
V rámci burzy vybíráme hraÏky pro Darovnu, z. s. Milevsko.
Pro nakupující vstup zdarma!
Více na www.milevskem.cz.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

1. ZŠ MILEVSKO
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V DIDAKTICKÝCH SOUTĚŽÍCH
V pátek 24. ledna se na naší škole konalo okresní kolo Fyzikální olympiády, kde
tradičně mezi úspěšnými řešiteli byli žáci naší školy. V kategorii E (9. ročník)
s náskokem 13 bodů zvítězil Matěj Vaniš, v kategorii F (8. ročník) se umístila
Kristýna Masopustová na 2.–3. místě a Jakub Řežábek obsadil 5. místo.
Kromě Fyzikální olympiády uspěli žáci naší školy i v okresním kole Matematické
olympiády, které proběhlo 29. ledna v Písku pro žáky 5. a 9. ročníku. Kategorii
žáků 9. ročníku vyhrál Matěj Vaniš, v soutěži žáků 5. ročníku obsadil Matěj Tučný
2.–4. místo, Nikola Blažková 5.–7. místo a Jakub Kdolský 11. místo z celkového
počtu 17 soutěžících.
Ve středu 5. února se uskutečnilo okresní kolo Olympiády z anglického jazyka pro
žáky 7. ročníku, ve kterém zvítězil žák naší školy Ondřej Šedivý. Na jeho úspěch
navázal Jiří Janáček z 9. ročníku, který obsadil 3. místo v okresním kole Olympiády
z německého jazyka. Klára Honzíková byla ve stejné soutěži osmá.
Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, a pedagogům, kteří věnovali čas
jejich přípravě na soutěž, děkujeme.
PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

RYTÍŘSKÝ DEN II. B
Děti 2. B se v pátek 14. února proměnily na rytíře a dvorní
dámy. Integrovaná výuka byla tentokrát zaměřena na
vytvoření přátelského prostředí ve třídě bez soutěžení
a rivality. Děti plnily zábavnou formou úkoly z prvouky,
českého jazyka, matematiky a výtvarné výchovy a hlavně
řešily různé situace, v kterých si mohly vyzkoušet vzájemnou pomoc a sounáležitost ve skupině.
Mgr. Hana Wegschmiedová

2. ZŠ MILEVSKO
DIVADLO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve středu 12. února jsme opět po roce ve školní družině přivítali divadelní spolek
Řimbaba z Plzně. Herci přijeli s hudebně-pohybovým programem Ledová párty.
I když to venku připomíná jaro, děti si v učebně s nadšením užily zimní radovánky.
Jitka Kašparová

GYMNÁZIUM MILEVSKO
ZABODOVALI JSME NA OLYMPIÁDĚ V ČJ
Ve čtvrtek 13. února proběhlo vítání nových občánků města Milevska, které
v obřadní síni radnice přivítala Mgr. Marie Jarošová. Jsou to od shora zleva Antonín
Fiala, Adéla Máchová, Patrik Doležal, Mia Bártová, Anežka Kortánková, Matěj
Čunát, Elen Šandová, Karolína Vondroušová, Filip Vlk, Petr Šimák, Jolana Tomášková, Antonín Benda, Miloš Bartůšek, Zuzana Farová a Gréta Novotná. Úvodní
báseň recitovali Davídek Mošovský, Nikolka Smrtová a Robík Kaleja z Mateřské
školy Sluníčko.
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Ve středu 22. ledna proběhlo v Písku okresní kolo olympiády v českém jazyce – kategorie středoškoláci. Se zadáním školního kola si na milevském gymnáziu nejlépe poradil Vítek Průša ze sexty a Anna Štofﬂová z kvarty. Ti se
společně vydali změřit síly s konkurencí v našem okrese.
Vítek Průša se zařadil na pěkné, ale nepopulární 4. místo,
Anna Štofﬂová (na snímku) vyřešila jazykové a slohové
úkoly nejlépe a vítězstvím si zajistila postup do krajského
kola. Oběma úspěšným řešitelům blahopřejeme.
Mgr. Jana Plavcová

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILEVSKO – KONTAKTY
www.milevsko-mesto.cz; pevná linka: 382 504 111 (ústředna)
Městský úřad Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

MěÚ Milevsko, pracoviště Sažinova ul.
Sažinova 843
399 01 Milevsko

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00–11:30, 12:15–17:00
Středa: 8:00–11:30, 12:15–17:00
Pátek:
8:00–11:30, 12:15–13:00

Vedení (nám. E. Beneše)
Ing. Ivan Radosta

starosta

382 504 102 602 384 405 ivan.radosta@milevsko-mesto.cz

Michal Horek

místostarosta

382 504 124 702 222 330 michal.horek@milevsko-mesto.cz

Ing. Vladimíra Štorková

tajemnice

382 504 104 602 968 799 vladimira.storkova@milevsko-mesto.cz

Odbor kancelář úřadu
Ing. Bc. Ivana Peterková

vedoucí odboru, personalistka

382 504 151 702 152 608 ivana.peterkova@milevsko-mesto.cz

Iveta Jelínková

referent - administrativní pracovnice, zást. vedoucí odboru

382 504 121 601 085 840 iveta.jelinkova@milevsko-mesto.cz

Bc. Petra Slunečková

referent - administrativní pracovnice

382 504 103 606 212 088 petra.sluneckova@milevsko-mesto.cz

Vendula Černá

mzdová účetní, cestovní náhrady

382 504 128

Bc. Jiří Batysta

referent - obrana, krizové řízení a požární ochrana

382 504 122 724 151 734 jiri.batysta@milevsko-mesto.cz

Marek Hradil

informatik

382 504 135 721 029 733 marek.hradil@milevsko-mesto.cz

Tomáš Přibyl

informatik

382 504 108 702 260 918 tomas.pribyl@milevsko-mesto.cz

vendula.cerna@milevsko-mesto.cz

Odbor vnitřních věcí (nám. E. Beneše)
JUDr. Jana Čunátová

vedoucí odboru

382 504 101 724 180 828 jana.cunatova@milevsko-mesto.cz

Bc. Anna Randová

referent - matrika, zást. vedoucí odboru

382 504 144 605 161 301 anna.randova@milevsko-mesto.cz

Jitka Hrochová

referent - ohlašovna

382 504 114

jitka.hrochova@milevsko-mesto.cz

Vendula Krausová

referent - cestovní doklady

382 504 147

vendula.krausova@milevsko-mesto.cz

Ivana Suchanová

referent - občanské průkazy

382 504 110

ivana.suchanova@milevsko-mesto.cz

Miluše Záhorová

referent - evidence obyvatel

382 504 100

miluse.zahova@milevsko-mesto.cz

Iveta Kolínová, DiS.

referent - centrální podatelna

382 504 117

iveta.kolinova@milevsko-mesto.cz

Drahomíra Fujerová

referent - podatelna a pokladní Sažinova

382 504 219

drahomira.fujerova@milevsko-mesto.cz

Odbor ﬁnanční (nám. E. Beneše)
Ing. Hana Jánová

vedoucí odboru

382 504 105 702 152 606 hana.janova@milevsko-mesto.cz

Bc. Eva Vágnerová

referent - rozpočet, správce rozpočtu

382 504 129

eva.vagnerova@milevsko-mesto.cz

Ing. Dana Kozáková

hlavní účetní - zást. vedoucí odboru

382 504 154

dana.kozakova@milevsko-mesto.cz

Petra Fořtová

referent - účetní (rozpočet-výdaje)

382 504 126

petra.fortova@milevsko-mesto.cz

Pavlína Zděnková

referent - správce poplatků (psi, komunální odpad)

382 504 132

pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz

Bc. Eva Fořtová

referent - účetní (rozpočet-příjmy, poskytnuté dotace)

382 504 127

eva.fortova@milevsko-mesto.cz

Simona Peštová

referent - účetní (rozpočet, fakturace)

382 504 125

simona.pestova@milevsko-mesto.cz

Bc. Lenka Kofroňová

referent - účetní (hospodářská činnost)

382 504 133

lenka.kofronova@milevsko-mesto.cz

Jana Šrámková

referent - pokladní

382 504 112

jana.sramkova@milevsko-mesto.cz

Ing. Monika Brůžková

referent - daně, účetní, cestovní náhrady

382 504 152

monika.bruzkova@milevsko-mesto.cz

Odbor dopravy a živnostenský (Sažinova ul.)
Bc. Milena Brčáková

vedoucí odboru

382 504 210 602 192 072 milena.brcakova@milevsko-mesto.cz

Ing. Jaroslav Bláha

referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad, taxi, MHD, zást. vedoucí odboru

382 504 240 602 440 218 jaroslav.blaha@milevsko-mesto.cz

Ing. Michal Kovařík

referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad, taxi, MHD

382 504 240 722 445 978 michal.kovarik@milevsko-mesto.cz

Jaroslava Tomanová

referent - evidence vozidel, dovozy, přestavby, stavby

382 504 215

jaroslava.tomanova@milevsko-mesto.cz

Ing. Milena Ilievová

referent - řidičské průkazy, profesní průkazy, digitální tachografy,
evidence řidičů a bodového systému

382 504 214

milena.ilievova@milevsko-mesto.cz

Libuše Čandová

referent - řidičské průkazy, profesní průkazy, digitální tachografy,
evidence řidičů a bodového systému

382 504 214

libuse.candova@milevsko-mesto.cz
vojtech.koula@milevsko-mesto.cz

Vojtěch Koula

referent - evidence vozidel, dovozy, přestavby, stavby

382 504 235

Bc. Jiří Fara

referent - zkušební komisař, SME, autoškoly

382 504 242 607 059 564 jiri.fara@milevsko-mesto.cz

Ing. Milan Weber

referent - živnostenská kontrola, zást. vedoucí odboru

382 504 239 606 876 914 milan.weber@milevsko-mesto.cz

Ivana Nováková

referent - evidence podnikatelů

382 504 238

ivana.novakova@milevsko-mesto.cz

Alena Suchanová

referent - evidence podnikatelů

382 504 234

alena.suchanova@milevsko-mesto.cz
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Odbor sociálních věcí (nám. E. Beneše)
Ing. Ladislav Kotalík

vedoucí odboru

382 504 106 602 440 221 ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz

Pavla Jansová, DiS.

referent - sociální pracovník, sociální kurátor, veřejný opatrovník, zást. vedoucího odboru

382 504 141 601 372 637 pavla.jansova@milevsko-mesto.cz

Pavlína Hajská, DiS.

referent - sociální pracovník, domy s pečovatelskou službou, dopravní karty pro seniory,
veřejný opatrovník

382 504 138 607 005 973 pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz

Bc. Ivana Kuntová

referent - sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

382 504 120 601 372 643 ivana.kuntova@milevsko-mesto.cz

Bc. Jana Dvořáková

referent - sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež

382 504 139 601 372 647 jana.dvorakova@milevsko-mesto.cz

Bc. Žaneta Novotná

referent - sociálně-právní ochrana dětí

382 504 130 601 372 646 zaneta.novotna@milevsko-mesto.cz

Mgr. Jana Krihová, DiS.

referent - terénní sociální pracovník se zaměřením na romskou komunitu

382 504 148 725 891 007 jana.krihova@milevsko-mesto.cz

Odbor životního prostředí (Sažinova ul.)
Bc. Marta Bardová

vedoucí odboru

382 504 202 702 232 712 marta.bardova@milevsko-mesto.cz

Ing. Marie Vratislavská

zást. vedoucího odboru, referent - odpadové hospodářství, rybářství,
samospráva ve vodním hospodářství, environmentální výchova

382 504 204 607 005 968 marie.vratislavska@milevsko-mesto.cz

Bc. Bohdana Šimáková

referent - ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání,
veterinární péče, evidence zemědělských podnikatelů, závazná stanoviska odboru

382 504 209 732 250 245 bohdana.simakova@milevsko-mesto.cz

Mgr. Monika Šimečková

referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad )

382 504 203 607 005 967 monika.simeckova@milevsko-mesto.cz

Ing. Kristýna Jirmannová

referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad )

382 504 233 722 065 138 kristyna.jirmannova@milevsko-mesto.cz

Ing. Simona Čiperová

referent - státní správa lesů a myslivosti, přenos genetického materiálu, městské lesy

382 504 205 602 192 071 simona.ciperova@milevsko-mesto.cz

Dana Marie Kroupová

referent - státní správa lesů a myslivosti, přenos genetického materiálu, městské lesy

382 504 205 702 272 939 dana.kroupova@milevsko-mesto.cz

Ing. Ludmila Komárková

referent - ochrana přírody a krajiny, rostlinolékařství, rybářské lístky,
ochrana zvířat proti týrání

382 504 206 602 402 243 ludmila.komarkova@milevsko-mesto.cz

Ing. Hana Hadrbolcová

referent - ochrana ovzduší, městská zeleň, dětská hřiště, péče o nalezené psy a toulavé kočky 382 504 207 607 005 971 hana.hadrbolcova@milevsko-mesto.cz

Odbor regionálního rozvoje (Sažinova ul.)
Ing. Hana Pejřilová

vedoucí odboru

382 504 223 721 029 748 hana.pejrilova@milevsko-mesto.cz

Jaroslav Bolek

referent - stavebního úřadu, zást. vedoucí odboru

382 504 225 721 029 641 jaroslav.bolek@milevsko-mesto.cz

Bc. Martin Hroch

referent - stavebního úřadu

382 504 227 606 347 258 martin.hroch@milevsko-mesto.cz

Ing. Veronika Hřebejková

referent - stavebního úřadu

382 504 228 775 108 922 veronika.hrebejkova@milevsko-mesto.cz

Jana Nečasová, DiS.

referent - úřadu územního plánování

382 504 221 721 029 739 jana.necasova@milevsko-mesto.cz

Ing. Kateřina Nebesová

referent - úřadu územního plánování

382 504 224 722 465 871 katerina.nebesova@milevsko-mesto.cz

Jaroslava Novotná, DiS.

referent - stavebního úřadu

382 504 226 702 152 607 jaroslava.novotna@milevsko-mesto.cz

Ing. Lenka Džermanská

referent - památky

382 504 116 601 122 537 lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz

Odbor investic a správy majetku (Sažinova ul.)
Bc. Eva Kotrbová

vedoucí odboru

382 504 201 725 549 135 eva.kotrbova@milevsko-mesto.cz

Mgr. Gabriela Zemanová

referent - silniční hospodářství, zábory veřejného prostranství, zást. vedoucí odboru

382 504 213 607 005 972 gabriela.zemanova@milevsko-město.cz

Marcela Heroutová

referent - bytové hospodářství

382 504 231 727 986 735 marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz

Bc. Marcela Suchanová

referent - bytové hospodářství

382 504 232 602 479 070 marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz

Kateřina Jarošová, BBus

referent - investice, veřejné zakázky

382 504 200

Filip Stejskal

referent - investice, zábory veřejného prostranství

382 504 208 722 445 981 ﬁlip.stejskal@milevsko-mesto.cz

katerina.jarosova@milevsko-mesto.cz

Jaroslava Procházková

referent - projektový manažer, dotace

382 504 222 724 338 597 jaroslava.prochazkova@milevsko-mesto.cz

Bc. Diana Trubková

referent - projektový manažer, dotace

382 504 218 607 005 969 diana.trubkova@milevsko-mesto.cz

Ing. Michal Kolář

referent - smluvní vztahy, správa hřbitova

382 504 236 724 347 684 michal.kolar@milevsko-mesto.cz

Markéta Stromková, DiS.

referent - správa majetku města

382 504 229 702 125 949 marketa.stromkova@milevsko-mesto.cz

Kateřina Schoníková

referent - správa pozemků

382 504 230 702 294 602 katerina.schornikova@milevsko-mesto.cz

Odbor právních služeb, přestupků a kontroly
Mgr. Petra Burdová

vedoucí odboru, pověřenec GDPR

382 504 109 602 444 324 petra.burdova@milevsko-mesto.cz

Zuzana Šimáková, DiS.

referent - dopravní přestupky, zást. vedoucí odboru

382 504 119

Karel Budera

referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy

382 504 212

karel.budera@milevsko-mesto.cz

Bc. Alena Stejskalová

referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy

382 504 217

alena.stejskalova@milevsko-mesto.cz

Ing. Hana Kozáková

referent - veřejný pořádek, pohledávky

382 504 113

hana.kozakova@milevsko-mesto.cz

JUDr. Jiří Hradil

kontrolor, metodik

382 504 149 606 641 943 jiri.hradil@milevsko-mesto.cz

zuzana.simakova@milevsko-mesto.cz

Věra Tůmová

referent - administrativa

382 504 162

vera.tumova@milevsko-mesto.cz

Jana Kálalová

referent - administrativa

382 504 119

jana.kalalova@milevsko-mesto.cz

Bc. Žaneta Peterková

referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy

382 504 160

zaneta.peterkova@milevsko-mesto.cz
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaných výherci, kteří
správnou odpověď pošlou do úterý 10. března
na telefonní číslo 775 733 552 nebo na e-mail
zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na
divadelní komedii Kšanda, která se bude konat
v neděli 15. března od 19 hodin v Domě kultury
Milevsko. K odpovědi nezapomeňte připojit své
celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Odpočívadlo
u rybníka Boukal
Výherci: Andrea Klozová, Michaela Vokrouhlíková, Alena Kokšteinová, Kristina Urbanová
a Ilona Čapková

DŮM KULTURY MILEVSKO
pořádá

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÉ ODPOLEDNE

Úterý 31. března od 16 do 18 hodin
Zveme všechny děti na tvořivé odpoledne
s velikonoční tématikou, dospěláci jsou vítáni.
Vstupné: 50 Kč

Montážní technik (elektrikář, elektromontér)
v oboru elektro (silnoproud)
Společnost VS elektro komplet s.r.o. nabízí pracovní příležitost
na pozici „Montážní technik v oboru elektro“.
Pracovní náplní je periodická výměna elektroměrů na území
jižních Čech pro společnost E.ON Distribuce, a.s..
Podmínkou je ÚSO nebo SŠ (elektro), kvalifikace § 6 vyhlášky
50/1978 Sb. (§ 7 vyhlášky 50/1978 Sb. výhodou), ŘP skupiny B,
časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení, bezúhonnost
a schopnost profesionálního jednání se zákazníkem.
Výše platu od 20 000,– do 35 000 Kč dle produktivity práce.
Nástup možný ihned či dohodou.
Životopis zasílejte na kubickova@vselektrokomplet.cz
či volejte: 605 920 231.

Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Milevsko,
zve své členy na Výroční členskou schůzi, která se koná
v neděli 1. března od 08:30 hodin v Domě kultury Milevsko.
V průběhu schůze budou vydávány povolenky
a proběhne přednáška člena MO ČRS Milevsko Mirka Horáka
o rybolovných technikách – muškařina (Fly ﬁshing) na moři.
Ukáže vám speciﬁka mořského ﬂy ﬁshingu. Zábavný a přitom
profesionální pohled na muškařské metody lovu, pokud míříte
k moři s muškařským prutem.

ZDRAVÍ PODLE PENTAGRAMU
Na březnovém diskusně vzdělávacím večeru se dozvíme vše o zdraví
podle pentagramu, konkrétně si probereme jaro, element dřevo. Dozvíme
se, jak se na jaře stravovat, jak správně detoxikovat životně důležité
orgány játra a žlučník tak, aby byla zachována harmonizace organismu a člověk
měl pevné zdraví do vysokého věku. Řeč bude také o bylinách, houbách, organické
výživě, turmalínu, pomocnících, jež jsou nápomocny k cestě uzdravení lidské
schránky i duše. Večerem nás provede Petra Zvonková, konzultantka východní
medicíny a lektorka pilates. Pokud vás téma zaujalo, rádi vás přivítáme ve čtvrtek
5. března od 18 hodin ve výukové učebně v prvním patře DK, vstupné je 30 Kč.
mk

KOUZLO ORIENTU V DK
...tajemné tóny orientální hudby se nesou nocí a fantazie kouzlí
neopakovatelné obrazy. Vchází tajemná silueta ženy za závojem,
lehce míjí časoprostor, prostupuje staletími a předává dávná poselství. Síla ženy je v každém jejím pohybu. Mocná touha promlouvá
řečí těla a magie nevysloveného je jejím sdělením. Je svým tancem
Královnou orientu. Královnou svého srdce, vládkyní svého života. Tancem říká
vše... a Ty všemu rozumíš.
Jarní kurz orientálního tance začne v Domě kultury Milevsko v pondělí 16. března
od 19 hodin v hudebním sále a končit bude 1. června. Obsahuje 11 lekcí a stojí
770 Kč. Kouzlem orientu nás bude provázet zkušená lektorka Lída Jindrová.
mk

SVĚTOVÝ DEN OBEZITY
Obezitou trpí více než 2 miliardy lidí
po celém světě. Každý druhý dospělý
a každé páté dítě trpí nadváhou nebo
obezitou a vyhlídky do budoucna
nevypadají růžově.
Jak je problém vážný, upozorňují
významné světové organizace věnující se tématice obezity. Pro letošní
rok se poprvé spojily a vyhlásily Světový den obezity v jeden den, a to ve
středu 4. března.
U nás se problematice léčby a prevence obezity a nadváhy již 30 let
věnují odborníci ze společnosti Stop obezitě (STOB).
Pánové mají mít 10-20 % tuku v těle, dámy 20-30 %. S rostoucím procentem
tukové tkáně stoupá i riziko vzniku řady onemocnění. Jak jste na tom právě vy?
Zjistěte zdarma složení svého těla a využijte krátké konzultace u odborníků společnosti STOB. Odnesete si nejen výsledky analýzy složení těla, ale i edukační
materiál. V Milevsku se měření a konzultace uskuteční v DK Milevsko v pátek
6. března od 14 do 18 hodin v učebně č. 1 v prvním patře. Je nutná rezervace
předem na telefonu 774 04 04 99.
mk
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DRUHÝ ROČNÍK OSADNÍKOHRANÍ
Letošní kvaliﬁkaci na Mistrovství ČR
ve hře Osadníci z Katanu máme
úspěšně za sebou. Jak jste se už částečně dověděli z vysílání milevské
televize, byl to ročník, můžu říct, víc
než úspěšný, Na to, že se konal teprve
druhý ročník, sjelo se na tento kvaliﬁkační turnaj víc než čtyřicet hráčů.
A to se jich ještě několik omluvilo, že kvůli nemoci nedorazí. Pro srovnání loni
jich bylo třicet. To je účast, která se jen tak nevidí. A už vůbec ne na turnajích,
které se teprve rozjíždějí. Velké a kvalitní zastoupení měla Praha, Bechyně, silní
hráči byli, i když v malém počtu, z Tábora, Plzně, Ostravy, Hradce Králového, Vimperku, ... Tak k prvnímu úspěchu mi jako organizátorovi přibude jedna velká
starost. Pro příští rok sehnat adekvátní prostory. Latinská škola je prostor reprezentativní, ale již nedostačující. Druhým úspěchem je, že ačkoli obvod Milevska
byl zastoupený jediným hráčem, mou maličkostí, zůstala na domácí půdě pomyslná
stříbrná medaile. Tu zlatou ukořistil zásluhou lepšího skóre Mihai Anghel z Prahy
a bronz poputoval zásluhou Gabriely Raiser do Hradištka pod Medníkem. Na závěrečný turnaj v Praze se kvaliﬁkovalo osm hráčů. Vítězství v juniorské kategorii
ukořistil Vilém Raiser a spolu se stříbrnou Natálii Jankovičovou si zajistili postup
na Mistrovství ČR v juniorské kategorii, která se bude hrát odděleně od seniorské
kategorie.
Zbývá jenom doufat, že na ﬁnálovém turnaji uhrajeme co nejlepší výsledek a již
nyní se můžeme těšit na třetí ročník Milevského osadníkohraní v roce 2021.
Na fotograﬁi vidíte stupně vítězů: zleva vítěz juniorské kategorie Vilém Raiser,
bronzová paní Gabriela Raiser, vítěz Mihai Anghel z Prahy a stříbrný Jozef Leškovský
z milevského kláštera.
Jozef Leškovský

a oblasti Týna nad Vltavou. Od počátku své činnosti se zaměřil na terminálně
nemocné, kteří si přejí zemřít doma, důstojně a v přítomnosti svých blízkých. Do
dnešních dnů domácí hospic „doprovodil“ přes 150 umírajících.
V lednu tohoto roku otevřel Athelas kontaktní místo také v Milevsku v ulici Za
Krejcárkem 150, kde je k dispozici sociální pracovnice, která vám pomůže s výběrem
vhodné služby pro vás či vašeho blízkého, pomůže vyřídit příspěvek na péči, a to
vše zdarma díky projektu Přímá podpora pečujících na území MAS Střední Povltaví,
který je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.
Přijďte diskutovat o smrti, která by neměla být tabuizována, eutanazii a dalších
tématech, které souvisí s umíráním. Srdečně vás zveme.
Petra Bláhová

REPORTÁŽE Z ROZERVANÉHO RÁJE
Ve čtvrtek 26. března se v Galerii M od 19 hodin uskuteční beseda o Kolumbii
a Ekvádoru, která bude prokládaná fotograﬁemi a unikátními video-reportážemi
z míst neposkvrněných turismem. Vyprávět své zážitky bude Matěj Ptaszek,
fotograf, spisovatel, hudebník a dobrodruh, jenž žil více než tři roky v Jižní
Americe, rok a půl na jihu Ekvádoru v horách na farmě a rok a třičtvrtě v Kolumbii
v Antiockém departamentu v bývalé povstalecké oblasti. Za tři a čtvrt roku v těchto
zemích napsal dvě knihy s názvem „Posekej si ten trávník, nejsou vidět hadi“ (nakladatelství Galén 2016) a „Reportáže z rozervaného ráje“(nakladatelství Galén
2018). Vstupné je 100 Kč. Přijďte si poslechnout dechberoucí vyprávění, jste
srdečně zváni.
Josef Veverka

DŮM KULTURY MILEVSKO
zve děti i dospělé na loutkovou pohádku

I UMŘÍT SE DÁ HEZKY

TRABLE S PRINCEZNOU

Ve čtvrtek 5. března od 17:30 hodin se uskuteční v milevské knihovně přednáška
na téma domácí hospicové péče. Přednášejícím bude Mgr. Milada Štojdlová, která
je jednou ze zakladatelek Domácího hospice Athelas a zároveň od samého počátku
pracuje v přímé péči jako zdravotní sestra. Přiblíží vám fungování domácího
hospice, jeho odlišnosti od dalších terénních zdravotních a sociálních služeb.
Domácí hospic Athelas vznikl v Písku v roce 2014. Působí v okrese Písek, Strakonice

Neděle 15. března od 14 hodin
Vstupné: 30 Kč
Předprodej v kanceláři DK.
Hraje:
Loutkový soubor při DK Milevsko
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