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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
moc bych si přál, aby ve chvíli, kdy budete tento článek
číst, nám už bylo lépe, než je dnes. Vzhledem k uzávěrce zpravodaje Vám totiž píši už ve čtvrtek 19. března. Od rána je v celé zemi nařízeno chodit se zakrytým
obličejem, zoufale chybí roušky, hledají se dobrovolníci, kteří by je šili, zavírají se první podniky. Nedělám
si iluze, že se situace rychle a radikálně zlepší. Stejně
tak si nedělám iluze o vedení našeho státu, které nás
nechalo na holičkách. Na jeho další selhávání jsme
nechtěli čekat, proto jsme včas a úplně zavřeli kulturní
a sportovní zařízení města. Navázali jsme na jarní
prázdniny a jako jedno z mála měst zavřeli i školky.
Vím, že se to některým rodičům nelíbilo, teď by za to
měli být rádi. Dobrým tahem bylo uzavření polikliniky
a radnice pro veřejnost. Ohromně nám pomohlo využi-

tí téměř osmi tisíc roušek, které před lety nakoupilo
bývalé vedení radnice. Byly sice jednorázové, ale i tak
vděčně přijímané. Rozdělili jsme je našim lékařům,
hasičům, policistům, lékárnám, sociálním službám,
charitě, poštám, a nakonec i obchodům s potravinami,
masem, drogerií a pohonnými hmotami. Tedy všem,
kteří zkrátka nesmí onemocnět. Zvládneme to, nebojte se. Jenomže teď už se do práce musíme zapojit
všichni. Třeba jenom tím, že budeme nosit roušky.
Někteří, kupodivu většinou starší, občané ochranu
obličeje do poslední chvíle odmítali nosit. Doufám,
že na tento nejapný projev hrdinství už v čase, kdy
budete číst tento článek, nebude nikdo zvědavý.
Milí přátelé, sportovních či kulturních programů
v tomto vydání zpravodaje mnoho nenajdete. Je to

smutné a pokládám si otázku, kdy se to změní? Uskuteční se třeba nějaká hezká akce už v dubnu? Třeba
to ještě nepůjde, ale oslava 150. výročí založení hasičů
by snad 6. června už být měla, nebo ne? Nevím. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli přesunout plánovanou akci Toulava fest na 11. července. Měla by být
spojena s oslavou partnerství Milevska s Hustopečemi
a vystoupení na ní přislíbil Jožka Šmukař. Teď to již
hodně záleží na nás všech, zda dodržováním přísné
disciplíny, zvýšenou měrou ohleduplnosti a solidarity
vůči druhým máme šanci nad tím obludným virem
vyhrát. Pevně věřím, že v Milevsku to dokážeme.
Přeji Vám krásné jaro.
Ing. Ivan Radosta, starosta města

Pokyny k objednání:
– Objednání nákupu i obědů den předem do 11 hodin,
a to pouze telefonicky na tel. čísle: 702 133 122.
– Velikost nákupu jen v obvyklém množství pro běžnou spotřebu, nikoliv pro tvorbu zásob. Jedná se
o nákupy potřebné k zajištění nouzového přežití.
Cena nákupu max. do výše 500 Kč. Nákup se nevztahuje na zakoupení alkoholu a tabákových výrobků.
– Nákupy budou prováděny pouze v obchodech Penny Market a Albert Milevsko (z hygienických důvodů
bude nákup vložen do tašek zakoupených přímo
v obchodě).

– Obědy budou zajištěny pouze z kuchyně ze Střední
odborné školy a učiliště Milevsko do jídlonosičů
organizace. Obyvatelé Milevska mohou využít
i možnost objednání stravy prostřednictvím Jídlo
Go (telefonní číslo 770 171 717, www.jidlogo.cz).
– Platby za nákup a obědy budou vyúčtovávány při
převzetí.
Více informací bude poskytnuto na telefonním čísle
702 133 122.
S klienty, kterým byla nařízena karanténa, budou
podmínky individuálně domluveny po telefonu.
Sociální služby Města Milevska

NABÍDKA POMOCI
Sociální služby Města Milevska
nabízí na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však po dobu
trvání nouzového stavu,
zabezpečení základních životních potřeb občanům starším
65 let a občanům zdravotně
handicapovaným, kteří mají trvalé bydliště nebo
se přechodně nacházejí na území ORP Milevsko.
Jedná se zejména o nákup základních potravin,
hygienických potřeb a léků.

MILEVSKÝ INFOKANÁL
Město Milevsko již řadu let poskytuje
službu rychlého rozesílání SMS
zpráv občanům, tzv. Infokanál
Milevsko. V minulosti byla tato služba několikrát občanům nabízena.
V současné situaci je to jeden z rychlých nástrojů města k předávání informací. Kdo by
měl zájem o registraci v tomto systému, může se přihlásit přes registrační formulář na internetu
(novy.infokanal.cz/reg/MILEVSKO) nebo pomocí SMS
na telefonní číslo +420 382 504 111 ve tvaru: Registruj
Milevsko ulice číslo popisné e-mail, např. Registruj
Milevsko Cechova 224 novak@email.cz, Registruj
Velka 10 novak@email.cz. Velikost písmen nehraje
roli, důležité je oddělit mezerou jednotlivá slova.
E-mail není povinný.
mm

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná
ve středu 8. dubna
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.
Aktuální informace o konání
zastupitelstva najdete na
www.milevsko-mesto.cz.

Děkujeme našim hasičům, kteří na základě žádosti
města Milevska pravidelně vyjíždějí dezinﬁkovat
nákupní košíky v milevských supermarketech.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 2. 3. 2020
• Projednala Závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků města Milevska za rok 2019. Fyzickou
a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než
které jsou v dílčích zprávách uvedeny. V rámci inventur nebyly zjištěny žádné
rozdíly mezi skutečným a účetním stavem.
• Schválila dodatek č. 2 k smlouvě o dílo Sml 0018/2004 ze dne 14. ledna 2004,
uzavřené s Českým kynologickým svazem ZKO Milevsko – 380, o zajištění péče
o nalezené psy pro město Milevsko, který spočívá v navýšení příspěvku
za péči o nalezené psy pro město Milevsko ze současných 55 Kč/den/1 psa
na 70 Kč/den/1 psa.
• Vzala na vědomí rozšíření pozemků dotčených stavbou obchodního centra MY
BOX o část pozemku parc. č. 943/33 v k. ú. Milevsko a schválila dodatek č. 1
ke smlouvě o právu provést stavbu č. 0191/2018 ze dne 27. června 2018 mezi
městem Milevskem a společností EYEMAXX Jablonec nad Nisou s. r. o.
• Rozhodla zařadit záměr INP-409 „Dětské hřiště v areálu 1. ZŠ“ v Trvalém zásobníku investičních projektů do fáze 3A – připravované a rozhodla zahájit přípravné práce včetně vypracování projektové dokumentace. Současně souhlasila
s podáním žádosti o nadační příspěvek z grantového řízení Oranžové hřiště
2020 Nadace ČEZ na akci s názvem „Dětské hřiště u 1. ZŠ Milevsko“ s ﬁnanční
spoluúčastí města ve výši minimálně 10% uznatelných nákladů na tuto akci.
RADA MĚSTA DNE 16. 3. 2020
• Schválila poskytnutí ﬁnančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2020“. Objem peněžních prostředků vyčleněných pro
tento program je celkem 110 000 Kč, z toho 80 000 Kč na podporu práce s dětmi
a mládeží a 30 000 Kč na podporu v oblasti životního prostředí. Podrobný
rozpis schválených žádostí naleznete na webových stránkách města.
• Rozhodla o podpisu smlouvy na realizaci venkovního ﬁtparku s ﬁrmou
COLMEX s. r. o. a to za nejvýhodnější nabídku 210 286 Kč vč. DPH. Venkovní
ﬁtpark bude umístěn v prostoru vedle stávajícího workoutového hřiště a bude
se skládat ze šesti cvičebních prvků.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
„Oprava krovu a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny) v Milevsku“ a vyhlásila výběrové řízení na tuto akci.
• Vzala na vědomí informace o projektu „Energetický plán města Milevska“ a souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského kraje
„Podpora chytrých měst a obcí“.
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Úklid místních komunikací“ 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 1 187 530 Kč bez DPH.

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

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Vzhledem k nastalé situaci se Mirotická pekárna rozhodla rozvážet pečivo (ZDARMA) až k Vašim domovům,
aby např. starší lidé nemuseli denně do obchodu.
Zatím tedy v Milevsku a na trase Mirotice - Milevsko.
Podmínka je nákup za minimální částku 50 Kč (tj.
třeba 1 chleba a 10 rohlíků). Nabídka je omezená pouze na chléb, rohlíky, housky,
loupáky, vánočky, koláče, šátečky a české buchty.
Objednávejte den předem do 15 hodin na telefonním čísle 601 155 827.
Věříme, že se nenajdou žádní vtipálci, kteří budou zneužívat našeho úsilí. Chceme
jen pomoci.
Z hygienických důvodů se do odvolání uzavírá areál sběrného dvora
v ul. Dukelská, v nutných případech
prosím využijte služeb areálu skládky
Jenišovice.
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Z hygienických důvodů a dodržení bezkontaktního styku se do odvolání poskytují
služby veřejných WC na autobusovém nádraží zdarma. Návštěvníky WC žádáme
o maximální dodržování hygienických zásad.

Po konzultaci s bezpečnostní radou města zavádí Služby Města Milevska tyto opatření:
Z hygienických důvodů se do odvolání uzavírá areál kompostárny v ul. Sažinova.
Z hygienických důvodů se do odvolání omezuje provoz areálu skládky a sběrného
dvora Jenišovice takto:
Pracovní dny: 08:00-14:00
Sobota:
zavřeno
Neděle:
zavřeno
V návaznosti na nařízení vlády Městský úřad Milevsko oznamuje, že po
dobu krizového stavu omezuje provoz pro veřejnost. Úřední hodiny
budou v pondělí a středu od 9 do
10:30 hodin a od 14 do 15:30 hodin.
Vstup občanů do budovy úřadu je
možný pouze v neodkladných záležitostech a po konzultaci s vyřizujícím zaměstnancem. Používejte zvonek u hlavních vchodů do budov úřadu. Prosíme občany, aby pro styk s úřadem přednostně využívali elektronickou komunikaci
(telefon, e-mail) a bezhotovostní platební styk. Kontakty na zaměstnance jsou
k dispozici na webových stránkách a na budovách úřadu. Děkujeme za pochopení.
V souvislosti se zabráněním dalšího
šíření onemocnění COVID – 19 je Poliklinika Milevsko s.r.onucena uzavřít
budovu polikliniky od pondělí
16.března do odvolání. Lékaři budou
přítomni na telefonu pro akutní případy. Telefonní seznam do jednotlivých ordinací je vyvěšen na hlavním
vstupu polikliniky. Jakékoliv respirační onemocnění je povinnost řešit pouze
z domova telefonem se svým praktickým lékařem nebo s Krajskou hygienickou
stanici na telefonech 387 712 130, 387 712 160, 387 712 812.

Od pondělí 16. března jsou až do
odvolání uzavřeny všechny mateřské
školy zřizované městem Milevskem.
Toto opatření jsme učinili na základě
doporučení Krajské hygienické stanice v souvislosti s prevencí šíření
nákazy koronavirem. Jsme si vědomi
problémů, které některým lidem
uzavření MŠ přineslo, avšak zdraví
občanů musí být vždy na prvním místě. O dalších změnách vás budeme informovat.
Rodiče v tomto případě mají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu
uzavření dětského výchovného zařízení. Potvrzení vydává ředitel školy.

UPOZORNĚNÍ O SPLATNOSTI POPLATKŮ
Přejete si dostávat upozornění o splatnosti místních poplatků e-mailem? Potom
tiskopis (viz níže), prosím, vyplňte a doručte osobně nebo oskenovaný e-mailem
přímo správci poplatku – Pavlína Zděnková, budova MěÚ Milevsko, nám. E. Beneše 420, č. dveří 108, e-mail: pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz nebo do podatelny MěÚ Milevsko.

✁

Městský úřad Milevsko
odbor ﬁnanční
nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

Ohlášení kontaktního údaje
Ohlášení kontaktního údaje pro účely komunikace u místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a u místního poplatku ze psů:
Příjmení a jméno:
Datum narození:
e-mail:

Z důvodu vyhlášení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se do odvolání ruší tradiční čtvrteční trhy na náměstí E. Beneše.
Česká pošta Milevsko oznamuje, že s platností od
19. března do odvolání bude mít ve všední dny (pondělí
až pátek) otevřeno pouze do 16 hodin a v sobotu bude
zcela uzavřena.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o
ochraně osobních údajů 2016/679. Informace o zpracování osobních
údajů ve smyslu čl. 13 uvedeného nařízení zveřejňujeme způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Tyto informace jsou k dispozici ve formě
Oznámení o zpracování osobních údajů na webových stránkách města
Milevska v sekci Městský úřad/struktura úřadu/odbor ﬁnanční.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Od 1. ledna je v platnosti Obecně závazná vyhláška
města Milevska č. 3/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Sazba poplatku na rok 2020 se mírně zvýšila a činí
492 Kč za osobu za kalendářní rok. Splatnost
poplatku pro osoby přihlášené k pobytu v Milevsku je 30. dubna. Sazba poplatku
pro vlastníky rekreačních objektů a objektů bez trvale hlášených osob je rovněž
492 Kč se splatností do 31. května.
Úleva od placení poplatku se poskytuje studentům do 26 let ubytovaným mimo
město, občanům pobývajícím déle jak 6 měsíců v zahraničí, osobám ve výkonu
trestu odnětí svobody, důchodcům pobývajícím část roku v rekreačních objektech,
osobám zdržujícím se ve zdravotnických zařízeních déle jak 3 měsíce a osobám
umístěným v některých typech sociálních zařízení (např. v dětském domově,
domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením).
Upřednostňujte, prosím, platbu bankovním převodem na účet města Milevska
číslo 19-0640992319/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identiﬁkaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám přiřadíme. Pokud budete
platit jednou bezhotovostní platbou za více osob, je třeba nahlásit správci poplatku
jména, data narození a bydliště všech osob, za které je poplatek odváděn. K tomu
je určen formulář pro vyžádání variabilního symbolu na internetových stránkách
http://www.milevsko-mesto.cz/aktuality/poplatek-za-komunalni-odpad-prorok-2020 nebo se informujte u správce poplatku P. Zděnkové (e-mail: pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132).
Pavlína Zděnková, odbor ﬁnanční

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 6. až 17. dubna bude z technických důvodů uzavřena evidence řidičských průkazů. Během této doby budou vyřizovány pouze žádosti o vrácení
řidičských průkazů (ŘP) a oprávnění po výkonu zákazu řízení motorových
vozidel a dále převzetí ŘP a karty do digitálního tachografu u již podaných
žádostí. Ostatní úkony bude možné vyřizovat na jiných obecních úřadech
s rozšířenou působností (Písek, Tábor…). Děkujeme za pochopení.

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

80 LET

Anna Trčková
Anastázie Petráková
MUDr. Věra Lívancová

Blažena Dlouhá
František Hejný
Valentina Polesná
Ludmila Pisingerová
Josef Falada

93 LET
Vlasta Čunátová

85 LET

96 LET

Marie Holubová (v lednu)

Jan Klicman

Město Milevsko oznamuje, že po dobu trvání nouzového stavu jsou zrušeny gratulace
jubilantům (80, 85, 90 a více let) spojené s osobní návštěvou. Děkujeme za pochopení.
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ROZHOVOR S PETROU BURDOVOU
NA TÉMA RADARY
Městský úřad v Milevsku se zabývá úsekovým měřením
rychlosti už od roku 2012, kdy bylo měřící zařízení instalováno v místní části Velká. V roce 2019 se začali stejným
způsobem postihovat neukáznění řidiči i v obci Bernartice a Hrejkovice. Na to, jakým způsobem toto měření
rychlosti funguje, zda plní svůj účel a další jsme se zeptali
Mgr. Petry Burdové, vedoucí odboru právních služeb,
přestupků a kontroly.
Ve Velké se měří už dlouho, dochází k poklesu spáchaných přestupků?
Ano, jednoznačně tento způsob měření plní svůj účel. Například v roce 2016 zde
bylo zachyceno přes 10 000 přestupků, o rok později 5600 a v roce 2018 byl počet
přestupků spáchaných v této lokalitě 4467. V loňském roce byl počet přestupků
7278. Standardně má instalace úsekového měření rychlosti vliv na klesající tendenci páchaných přestupků. Je ale třeba si uvědomit, že číslo také ovlivňuje
aktuální dopravní situace. Například v loňském roce se do počtu určitě promítla
objížďka vedená přes Velkou pro nákladní vozidla z důvodu uzavírky mostu u Nerestců. Na počty má vliv také roční období. V letních měsících jsou čísla vysoká a naopak
v zimě dochází k poklesu.
Další úseková měření rychlosti přibyla v loňském roce v Bernarticích a Hrejkovicích. Můžete nám k tomu něco říci?
V městysi Bernartice jsme začali s úsekovým měřením rychlosti v dubnu 2019
a v obci Hrejkovice v červenci 2019. Dlouhodobě se v těchto lokalitách nedařilo
jiným způsobem zklidnit provoz a tento způsob opravdu zabírá, doprava se
zklidňuje a je to velice dobře kvitováno ze strany občanů. Během prvních tří
měsíců počet přestupků klesl o téměř padesát procent. Podle posledních statistik
průměrná rychlost ve všech třech měřených úsecích klesla na 51 kilometrů v hodině.
Nemají o tento způsob zklidnění dopravy zájem i jiné obce?
Zájem by určitě byl, ale není tak jednoduché úsekové měření zrealizovat. Musela
by proběhnout kontrolní měření, ze kterých by bylo patrné, že skutečně dochází
ve velké míře k překračování rychlosti v obci. V případě, že by se nejednalo o místní
část, musela by být dále uzavřena veřejnoprávní smlouva, kterou schvaluje krajský
úřad. Slovo má také dopravní inspektorát, který posuzuje, zda je tu veřejný zájem
pro zřízení úsekového měření rychlosti. Může to být blízkost školy, školky nebo
jiného zařízení, které si žádá zohlednění.
Jak celý proces měření rychlosti od zachycení vozidla kamerou funguje?
Záznam vozidla s překročenou rychlostí nejprve putuje na Městskou policii v Milevsku, protože pouze státní a městská policie je oprávněna měřit rychlost. Městská
policie si stáhne záznamy a v systému ztotožní provozovatele vozidel. Záznamy
poté zašle na odbor právních služeb, přestupků a kontroly Městského úřadu
v Milevsku. Úřednice záznamy znovu překontrolují a následně provozovatelům
vozidel, s nimiž byl spáchán přestupek překročení nejvyšší dovolené rychlosti
v obci, zasílají výzvu k zaplacení určené částky. Systém spisové služby vyhodnotí,
který provozovatel má datovou schránku a v tom případě se přednostně doručí
do datové schránky, ostatním se doručuje klasicky poštou. Na zaplacení výzvy
má provozovatel 15 dní od doručení. Je-li určená částka připsána na náš účet
jakýkoliv pozdější den, zákon nám ukládá určenou částku vrátit a pokračovat
s provozovatelem ve správním řízení.
Jak vysoké pokuty ukládáte ve výzvách?
Záleží na rychlosti. Když je rychlost překročena o méně než 20 kilometrů v hodině,
lze výzvou uložit pokutu až do tisíce korun. U nás se ukládá minimum 600 Kč a pak
podle naměřených kilometrů po stokoruně nahoru. Při překročení rychlosti
o 20 kilometrů v hodině a více můžeme uložit pokutu ve výzvě až do 2500 Kč.
Jsou obeslaní provozovatelé vozidel v placení disciplinovaní?
Výzvu zaplatí kolem 70 procent všech obeslaných. Pokud nezaplatí nebo zaplatí
pozdě, jejich přestupek putuje do správního řízení. Tam už jim v závislosti na překročení rychlosti může být udělena pokuta od 1500Kč do 10 000Kč. Pro provozovatele
je tedy nejvýhodnější, když zaplatí určenou částku ve lhůtě. Tím je celá věc vyřešena
a přestupek je odložen a nedochází ani k zápisu do evidenční karty řidiče.
Víte, k jakému nejvyššímu překroční rychlosti v obci došlo?
V jednom případě to bylo 98 kilometrů v hodině. Překročení průměrné rychlosti
v obci o tolik kilometrů v hodině je skutečně výjimečné. Nutno zmínit, že v případě,
že řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 kilometrů v hodině
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a více přestupek už nelze řešit výzvou, ale putuje rovnou do správního řízení, tam
už řidiči hrozí kromě pokuty i odnětí řidičského oprávnění na šest měsíců až jeden
rok.
A co vozidla integrovaného záchranného systému? Ta musí překračovat rychlost
neustále.
Pokud jedou s majákem, tak se automaticky vyjímají.
O kolik bodů řidiči přicházejí?
Ve fázi výzvy o žádné body nepřichází. V případě správního řízení může řidič přijít
o dva až pět bodů.
Je nějaký rozdíl mezi úsekovým měřením rychlosti a přenosným radarem,
který používá policie?
Značný. Úsekové měření funguje tak, že se změří rychlost projíždějícího vozidla
na začátku měřeného úseku a na konci měřeného úseku a systémem je vypočítána
průměrná rychlost. Řidič, který rychleji vjede do měřeného úseku, včas si to uvědomí a šlápne na brzdu, má možnost se spáchání přestupku ještě vyvarovat. Tento
způsob měření rychlosti je tedy dle mého názoru milosrdnější než měření přenosným radarem, který zaznamenává okamžitou rychlost.
Má měření nějakou toleranci?
Zařízení je kalibrováno na toleranci tři kilometry v hodině. Takže od naměřené
rychlosti se vždy tři kilometry odečítají.
Máte nějaké novinky v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti?
Relativně nedávno jsme začali s postihováním cizinců, kteří projíždějí vyšší než
povolenou rychlostí některou z našich měřených lokalit. Je to díky tomu, že
městská policie má možnost lustrace v systému CBE, takže může ztotožnit provozovatele vozidel ze všech států EU. Pro tento účel jsme si na odboru právních
služeb, přestupků a kontroly nechali od tlumočníků přeložit výzvy do angličtiny,
němčiny a polštiny. Tím, že výzvě porozumí, se zvyšuje šance na zaplacení určené
částky. Přesto nás překvapilo, že cizinci jsou v tomto směru disciplinovaní. Není
divu, naše pokuty jsou nic proti pokutám třeba v Německu nebo ve Francii.
Dále se chystáme v dohledné době realizovat hybridní poštu. Je to služba České
pošty, díky které by se našim pracovnicím ušetřil čas v souvislosti s tiskem, který
již provádí příslušné pracoviště pošty, a rozvázaly by se jim tak ruce pro jiné
důležité činnosti.
Jezdí do Milevska sbírat zkušenosti v souvislosti s radary i jiná města?
Ano, byli se u nás podívat zástupci z Vimperka, Prachatic a Lomnice nad Lužnicí.
Do nedávna byly jižní Čechy v tomto směru pole neorané, ale jak to tak vypadá,
brzy se to změní. Samozřejmě, že se to řidičům nelíbí, ale v současné době je úsekové měření rychlosti jedním z nejefektivnějších způsobů zklidnění dopravy
a nejde o nic jiného, než aby řidiči ctili zákon. Je nutné se na to podívat i ze strany
občanů, kteří v dané obci žijí a vychovávají tam své děti. Pokud by tento systém
měl v dané lokalitě zachránit jeden lidský život, má smysl.
Děkujeme za rozhovor

NOVÁ ŽIVNOST REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
V úterý 3. března nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).
Nově je zaváděna vázaná živnost s předmětem podnikání „Realitní zprostředkování“.
Realitním zprostředkovatelům zákon ukládá mj. tyto povinnosti:
• Podnikatelé, kteří byli přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“ a hodlají v poskytování realitního zprostředkování pokračovat,
musí nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, tj. nejpozději
do 3. září 2020, ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu
vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující
splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti. Uplynutím uvedené doby jejich oprávnění k poskytování realitního
zprostředkování zaniká. Ohlášení nepodléhá správnímu poplatku.
• Nejpozději do 2 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 3. května 2020, uzavřít
pojištění pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem
realitního zprostředkování. Do 10 dnů od uzavření pojištění předložit stejnopis nebo ověřenou kopii smlouvy ministerstvu pro místní rozvoj.
• Nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti zákona, tj. do 3. března 2022, zajistit

výkon činnosti pouze fyzickými osobami splňujícími požadovanou odbornou
způsobilost, která je uvedena pro tuto živnost v příloze č. 5 živnostenského
zákona (zákon č. 455/1991 Sb.) a není zcela shodná s odbornou způsobilostí
pro získání živnostenského oprávnění.
Odborná způsobilost pro získání živnostenského oprávnění:
a) vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti
vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, ﬁnance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví
se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné
vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
a 1 rok praxe v oboru,
c) profesní kvaliﬁkace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání*),
d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
e) doklad o uznání odborné kvaliﬁkace podle zvláštního právního předpisu**)
*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Doporučujeme všem realitním zprostředkovatelům seznámit se se zněním zákona
a v záležitosti nově zřizovaného živnostenského oprávnění se obrátit na obecní
živnostenský úřad.
Ivana Nováková, odbor dopravy a živnostenský

ALEJ V NÁDRAŽNÍ ULICI

Jak již bylo avizováno koncem minulého roku, byli jsme nuceni přistoupit
k pokácení části nejstarších lip v aleji v Nádražní ulici, neboť zdravotní stav
některých stromů byl již tak špatný, že se stávaly potenciálně nebezpečnými.
Mimo tyto stromy bylo pokáceno ještě několik stromů mladých, u kterých se
však projevovala hniloba kmene a z dlouhodobého hlediska šlo o neperspektivní
dřeviny. Všechny pařezy po pokácených stromech byly odfrézovány do hloubky
cca 20 cm, kam bude doplněna zemina, následně dojde k upravení celého
terénu a osetí travním semenem.
U ponechaných stromů v aleji dojde v letošním roce k jejich ošetření. Půjde o úpravu
podjezdné výšky, výchovný, zdravotní a bezpečnostní řez, u stromů se sníženou
stabilitou bude provedena obvodová redukce koruny a v některých případech
bude založena bezpečnostní vazba.
Na uvolněná místa po vykácených stromech budou ještě v letošním roce vysazeny
stromy nové. V současné době se ještě rozhoduje, jaký konkrétní druh dřeviny
zde vysadit. Komise životního prostředí předběžně vybrala platany, které obecně
dobře snášejí městské prostředí – zasolení půdy, omezený prostor pro kořeny,
intenzivní ořezy apod.
Hana Hadrbolcová, odbor životního prostředí

VÝMĚNA ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
V ORP Milevsko je potřeba vyměnit 1749 řidičských průkazů, kterým končí platnost
v letošním roce. Co je zapotřebí doložit k výměně řidičského průkazu (dále jen
ŘP), kterému končí platnost nebo jehož platnost již skončila, k tomu uvádíme
následující informace:
Žádost o výměnu řidičského průkazu se podává pouze osobně, zastoupení není
možné, na kterémkoli pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
s tím, že „kde si požádám, tam si vyzvednu“. Tedy nelze na jednom úřadu požádat
o vydání ŘP a na jiném úřadu jej vyzvednout. V Milevsku najdete registr řidičů
v budově městského úřadu v Sažinově ulici čp. 843.
K podání žádosti o výměnu ŘP potřebujete mít s sebou:
• doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas)
• řidičský průkaz (i v případě, že je neplatný)
Povinná výměna řidičského průkazu je bezplatná, jelikož se jedná o povinnost
z platné právní úpravy. Poplatek 200 Kč za vydání řidičského průkazu se platí
pouze v případě změny, nebo když požádáte o výměnu řidičského průkazu dříve
než tři měsíce před koncem platnosti. Z důvodu změny bydliště se řidičský průkaz
již nemění. Poplatek se též platí z důvodu ztráty, poškození, odcizení nebo zničení.
Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je 20 dnů od podání žádosti. Řidičský průkaz
lze vydat (po úhradě správního poplatku ve výši 700 Kč) i ve zkrácené lhůtě pěti
pracovních dnů od podání žádosti.
Standardní doba platnosti řidičského průkazu je 10 let. Výjimku tvoří skupiny C1,
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Jejich platnost je omezená na 5 let.
Libuše Čandová a Ing. Milena Ilievová, odbor dopravy a živnostenský

ČINNOST MAS STŘEDNÍ POVLTAVÍ
Místní akční skupina Střední Povltaví z. s. (MAS) je formou místního partnerství
a byla formálně založena v roce 2005 za účelem posílení rozvoje venkova ve Středním Povltaví (území Svazku obcí Milevska). Svoji činnost trvale udržuje na území
26 obcí. K dnešnímu dni má MAS 25 členů.
MAS realizovala projekty a různé aktivity zaměřené na rozvoj regionu nejprve
v programech LEADER+, LEADER ČR 2007 a v projektech spolupráce (např. Stezka
z Týna na Onen Svět, Toulava – turistická oblast). Od roku 2014 MAS připravovala
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro všestranný rozvoj
a obnovu kulturního a přírodního dědictví regionu. Tato strategie byla v roce
2017 schválena a MAS se stala podpořenou. V jejím rámci je v současné době čerpána podpora pro období 2014–2020 a prostřednictvím strategie MAS administruje
tři operační programy: Operační program zaměstnanost (OPZ) cca 13 mil. Kč –
zde byly podpořeny 3 projekty v celkové alokaci 10,5 mil. Kč, Program rozvoje
venkova (PRV) cca 20 mil. – zde bylo doposud podpořeno 33 projektů za téměř
13 mil. Kč a Integrovaný operační program (IROP) cca 24 mil. korun – zde bylo
podpořeno doposud 7 projektů v celkové výši 16 mil. Kč. Ve zbývajícím období do
konce roku 2020 plánuje MAS vyhlásit výzvy na zůstatkovou alokaci. Měla by být
vyhlášena výzva na podávání žádostí pro zemědělské i nezemědělské podnikatele,
výzva pro školy na zlepšení infrastruktury škol.
Dále manažerky MAS SP pomáhají bezplatně všem 18 školám a školkám z území
MAS formou animace školských zařízení s poradenstvím v rámci projektů (tzv.
Šablony II), které zvyšují kvalitu vzdělávání dětí a žáků. Do regionu díky těmto
projektům směřuje ﬁnanční částka téměř 12 mil. Kč. Tyto prostředky slouží školám
k ﬁnancování dalších pracovníků (např. chůvy v MŠ, školní asistenti, školní speciální
pedagogové), ke vzdělávání pedagogů, k pořádání projektových dnů ve škole
i mimo školu, zajištění chodu klubů pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem atd. Vedle pomoci s realizací těchto projektů se díky MAS
realizoval projekt Místní akční plány ORP Milevsko (2016–2018) a nyní se realizuje
navazující projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko II
(2019–2022). Na jeho realizaci MAS získala téměř 9 mil. Kč a tyto ﬁnanční prostředky rovněž podpoří rozvoj vzdělávání dětí a žáků v milevském regionu.
Další činností MAS je pořádání seminářů, infoakcí a exkurzí pro zástupce obcí,
zástupce MAS, z toho některých ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou,
Svazkem obcí Milevska a Celostátní sítí pro venkov. MAS zajišťuje organizaci vzdělávacích seminářů na klíč pro pedagogy ZŠ a MŠ z území. MAS také spolupracuje
na projektu KLIMAGRÜN zaměřeném na klimatické změny.
Manažerky Místní akční skupiny Střední Povltaví z. s.
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – ŠPIČKÁŘSTVÍ NA MILEVSKU
la nevraživost. Ve 30. letech společně špičkáři z Milevska a Bernartic, jmenovitě
Počátkem 19. století bylo Milevsko malým venkovským městem, kde převažovala
pan Braš, Kohn, Jonáš, Diviš a Dvořák, vytvořili Nákupní, prodejní a úvěrní
průmyslová malovýroba. V řadách drobných řemeslníků byli nejvíce zastoupeni
družstvo mistrů soustružnických Milevsko – Bernartice se sídlem v Milevsku,
hrnčíři a tkalci. Zatímco na konci 19. století některá stará řemesla na Milevsku
které pod vedením p. Jonáše uvádělo na trh a propagovalo své výrobky. Po druhé
upadala, objevilo se nové řemeslo – špičkářství.
světové válce se situace milevských špičkářů razantně změnila. Život Jiřího
Za zakladatele milevské tradice výroby kuřáckých potřeb se bývá považován
Kohna a téměř celé jeho rodiny skončil v koncentračním táboře Osvětim a správu
soustružník Václav Zelinka, který se přestěhoval do Milevska z Vídně. Sám
továrny převzal stát. Arnošt Jonáš se pokoušel opět rozjet výrobu, jenže brzy
začal dělat obyčejné cigaretové špičky a doutníky z hruškového dřeva, později
poté přišlo znárodnění.
již zaměstnával dva až tři dělníky a k nim několik učedníků. Zájem o špičky
V březnu 1948 byla na podnik Arnošta Jonáše uvalena národní správa a od
rostl, a tak se postupně rozrostla i původní dílna, kde bylo poté zaměstnáno
27. 6. 1948 byl se svými 56 zaměstnanci začleněn do národního podniku
až třicet kvalifikovaných soustružníků a množství
Koh-i-noor. Po vytvoření národního podniku Centropen sem pak přibyli další
dělníků na další pomocné práce. Výroba kuřácmalí výrobci. Podnik Jiřího Kohna mohl být znárodněn až po administrativním
kých potřeb se rozšiřovala a měnil se vyráběný
přijetí dalších zaměstnanců. Nájemními smlouvami, které byli majitelé nuceni
sortiment i použité materiály, a po roce 1900 se
podepsat, byli ke Kohnově továrně připojeni špičkáři Otto Bauer ze Sepekova,
začaly špičkářské produkty vyvážet také do
Štěpán Brčák z Bernartic a z Milevska Josef Burda, Jaromír Šmelc a František
zahraničí. Objednávek bylo tolik, že kapacita
Vlček, čímž došlo k navýšení zaměstnanců na potřebných 50. Do závodu 06
továrny nestačila a vzrůstala i domácká výroba
Centropen byla zařazena také výroba bernartického Jana Mikoláška, kde bylo
pro Zelinkovu továrnu, která byla vedoucím
opět nutné pro zestátnění uměle zvýšit počet zaměstnanců na 50. Připojeni
výrobcem špičkářského zboží až do první světové
byli dva špičkáři z Veselíčka, Karel Bílek a Václav Kovář a z Bernartic Jan Jíroválky.
vec, Jindřich Kolář a Jindřich Žižka. Z těchto subjektů bylo vytvořena výrobna
Během války zemřel pan Zelinka i jeden z jeho
Bernartice závodu 06 Milevsko. Přičleněním těchto špičkářských továren se
synů a jejich firma přestala existovat. Celou
rozšířil sortiment národního podniku Centropen, jehož produkce byla centovárnu následně převzal Jiří Kohn, který výrobu
tralizovaná do Milevska.
oživil a orientoval se na vývoz do USA. V té době
Generální ředitel Koh-i-nooru nejprve zvažoval úplné ukončení výroby kuřáczaměstnávala firma Kohn kolem tří set dělníků.
kých potřeb, které svým výrobním programem vůbec nezapadalo do školních
Nevyráběly se jen kuřácké potřeby, ale i různé
a kancelářských potřeb. Ukázalo se však, že kuřácké výrobky stále představují
jiné věci – bižuterie z umělých pryskyřic, pečežádaný vývozní artikl. Tuto skutečnost umožnila dlouhá výrobní tradice v případě
títka, stojánky na psací potřeby, držadla k deštníobou druhů výrobků. V roce 1958 byly národní podniky změněny na závody,
kům a holím či ozdobné knoflíky. Ve třicátých
a jejich dřívější závody na provozy a závod Centropen se rozšířil o provoz Proseč,
letech 20. století bylo v Milevsku devět větších
kde se tradičně vyrábí dýmky. Milevský závod 08 a jeho kuřácké potřeby tvořily
špičkářských výroben různých zaměření.
společně s tužkárenskou výrobou a skládacími metry jeden z nejvíce konkuZlatá doba milevských špičkářů však trvala pouze
renceschopných výrobků celého Koh-i-nooru. Svou kvalitou dokonce předčily
krátce mezi léty 1923 až 1928, než se začala hlávětšinu západního zboží.
sit světová hospodářská krize. Omezení dovozu Soubor dobových inzerátů
V roce 1986 došlo v rámci nového organizačního uspořádání Koh-i-nooru
českých výrobků do USA vedlo ke změně sorti- z tisku.
k začlenění milevské výroby do národního podniku GAMA České Budějovice,
mentu a vlastní špičkářství se začalo přeorienčímž došlo i k jeho přejmenování na n. p. GAMA závod 5 Milevsko. Pod názvem
továvat na bižuterii a knoflíky z umělých pryskyřic. Vrcholem odklonu od
GAMA group se v Milevsku zdravotní cigaretové špičky z termoplastické hmoty
kuřáckých výrobků se stala výroba plnicích per. Největším výrobcem se stal
vyrábějí dodnes.
Arnošt Jonáš, bývalý hlavní mistr Kohnovy továrny. Přestože dále vyráběl
Mgr. Petra Kratochvílová – Milevské muzeum
i kuřácké potřeby, plnicí pera se značkou Milevia tvořila největší část jeho
produkce. V dobovém článku z Pražského týdeníku
nazvaném Výroba plnicích per živitelkou kraje popisuje pan Jonáš výrobu takto: „Pracuje se tu moderním a rychlým způsobem. K výrobě se používá surovin,
které jsou odolné vůči vlhkosti, jako celuloidu, bakelitu a tvrdé gumy. V poslední době se používá také
galalitu, jenž se kombinuje s ohnivzdornými hmotami. Vlastní výroba plnicích per je složitá a průměrné
plnicí pero vyžaduje 45 až 48 operací. Tolikrát musí
se vzít do ruky, než je hotové. Je to výroba sériová.
Na plnicím peru koná každý dělník jen jednu práci.
Surovina se opracovává na strojích, zvaných automaty a poloautomaty. Dělníci-řemeslnící sedí
v řadách u strojů, jeden řeže rourky, druhý je soustruhuje, třetí vrtá, jiný dělá vnitřní součástky, a tak
to jde dále. Zajímavá je výroba vrchních součástek
k perům. Zhotovují se vždy po šesti kusech najednou
na zvláštním stroji. K jejich výrobě se používá lisovacího prášku, jenž se odměřuje do malých kalíšků,
ty se seřadí do stroje pod rozžhavené formy a jejich
smáčknutím se prášek zcelí a součástka je hotová.
Taková je výroba. Hroty k perům se kupovaly z Ameriky, nyní se kupují z Říše.“
V období hospodářské krize nebyla situace růžová
pro nikoho, natož pro výrobce takto specifického
sortimentu. Mezi konkurenčními špičkáři však neby- Vstupní brána podniku GAMA Milevsko z 80. let 20. století. Ze sbírek Milevského muzea.
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KULTURA A SPORT – DUBEN 2020
DŮM KULTURY
NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz
PROVOZ STŘEDISEK PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
DŮM KULTURY MILEVSKO (DK Milevsko, Milevské
kino, Galerie M, Muzeum milevských maškar,
Turistické informační centrum) JE DO ODVOLÁNÍ
PŘERUŠEN. Provoz bude obnoven ihned po ukončení mimořádných opatření a program bude zveřejněn na našich tradičních informačních
kanálech – zejména www.milevskem.cz, Facebook DK Milevsko apod. Děkujeme za pochopení.
V případě dotazů nás kontaktujte na tel.
383 809 200 nebo e-mailu info@milevskem.cz.
AKTUÁLNĚ V PŘEDPRODEJI:

MIROSLAV DONUTIL „NA KUS ŘEČI“
úterý 5. 5.
19:00
Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil
navštíví Milevsko se svojí one man show Na kus
řeči. Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám
připomenou, co vše se může přihodit na cestách.
Chybět nebudou vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel či kolegů. Umělec bude nejen
vyprávět své zážitky z natáčení, cest a ze svého
života, ale také bude odpovídat na dotazy diváků.
Předprodej na www.milevskem.cz.
velký sál + balkon
vstupné: 390 a 420 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

TOULAVA FEST
sobota 11. 7.
09:00-22:00
Město Milevsko v letošním roce pořádá první ročník festivalu Toulava fest, jehož cílem je představit
všechny turistické oblasti Toulavy, která se rozkládá na Táborsku, Milevsku a Sedlčansku. Současně s festivalem budou probíhat akce Milevsko
sobě a Den vína a mandlovky z Hustopečí. Spojení
akcí umožní vytvořit nabitější a zábavnější program, během kterého si na své přijde každý
návštěvník. Partnerské město Hustopeče přiveze
do Milevska to nejlepší z jižní Moravy a vůně mandlí a vína se opět proline celým náměstím. Prosíme
všechny milevské umělce, sportovce, sportovní
kluby, tělovýchovné jednoty, tanečníky, zpěváky
či neziskové organizace, jež mají zájem se zúčastnit akce Milevsko sobě, ať se ozvou na e-mail
produkce@milevskem.cz nebo na telefonní číslo
383 809 201.
náměstí E. Beneše
vstupné: zdarma

4TET
neděle 16. 8.
20:30
Již sedmnáct let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady vokální seskupení 4TET. Gentlemani

v cylindrech opět připravili originální podívanou,
která je scénicky a obsahově úplně jiná než verze
minulé. Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, precizní, a přitom osobitý projev vokálního
seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Těšit se
můžete na úžasné výkony, nepřehlédnutelný
design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky,
překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé
harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké až „taneční“ výkony některých aktérů na jevišti. Předprodej na www.milevskem.cz.
1. nádvoří kláštera
vstupné: 490 Kč

NOVÝ TERMÍN – KŠANDA
středa 21. 10.
19:00
Divadelní komedie nabitá dějem a originálním
humorem.
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. Pomůžou mu postupně
vystoupat až na samý vrchol kariéry a pak jimi
nastražená past sklapne. Teď Olezlé s Klíštětem
už nic nebrání k dosažení vytouženého cíle.
Jejich růžové sny o bohatství se začínají plnit.
Ale všechno je nakonec úplně jinak. Příběh o lidské hrabivosti má nečekané rozuzlení. Dialogy
ostré jako bič a strhující tempo nenechají diváky
ani na chvíli vydechnout. 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. Předprodej na www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: 290 Kč

NOVÝ TERMÍN – MAJDA ZE ŠKOLKY
neděle 25. 10.
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 a soutěže.
Magdaléna Reifová jako malá hrála v mnoha filmech a seriálech. Mohli jste ji vidět v dětské roli
třeba ve filmu Páni kluci nebo Tajemství proutěného košíku. Určitě ji znáte i z televize, z pořadu
Kouzelná školka, kde vystupuje se skřítkem Františkem a na kterém spolupracuje i jako scénáristka.
Předprodej na www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: 220 a 250 Kč

Málokdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany.
Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod pokličku do nemocnice, která si žije tak
trochu vlastním životem. Zdravotní sestřička Jiřina
je sice od rány, pacienti jí často lezou krkem, ale
i přesto má svoji práci ráda. Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný známých melodií a písniček, s výpravou
více než 70 kostýmů a divadelní scénou – to je nový
pořad nejúspěšnější české travesti skupiny.
Více informací na facebooku Techtle mechtle
revue, na www.techtlemechtlerevue.cz nebo
www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč

DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA
pátek 4. 12.
Dům kultury Milevsko připravuje zájezd do opravdového pekla a nebe, do areálu dolu Marie v Příbrami. Nejprve navštívíme za doprovodu
průvodce svíčkami nasvícenou Mariánskou štolu,
kde se setkáme s bájným vládcem podzemí Permonem, s jeho pomocníky skřítky – permoníky
a hlavně s čerty v čele s jejich panovníkem Luciferem. Poté se navrátíme nasvícenou štolou do
hlavní šachetní budovy, kde nás v patře bude očekávat strážce nebeských bran svatý Petr, andělé
a samozřejmě hlavně svatý Mikuláš, který dětem
nadělí dárečky.

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

VÝSTAVA – HRAČKY PRO KAŽDÝ DEN
do neděle 10. 5.

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
úterý 21. 4.
09:30
Soutěž tříčlenných družstev seniorů, ve které jde
hlavně o radost z pohybu a hezké zážitky. Nutno
vzít s sebou přezůvky a doporučujeme se předem
přihlásit.
Sokolovna

EUROPA THERME BAD FÜSSING
úterý 28. 4.
Koupání v termálních lázních, vstupné cca 12.50 €
- není v ceně. Odjezd v 6:30 hodin.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

NOVÝ TERMÍN – TRAVESTI SHOW – TANČÍRNA
S NOVÝM NÁZVEM
NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY

JARNÍ ŠPEKÁČEK

sobota 14. 11.
19:00
Oblíbená travesti show přijíždí poprvé do našeho
města s novým zábavným pořadem nazvaným
Nemocnice na pokraji zkázy. Každý si už několikrát
za život na vlastní kůži vyzkoušel roli pacienta.

středa 15. 4.
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte
s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny v 13
hodin.
vede: Jaroslav Mácha

www.kctmilevsko.cz
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PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODOU MILEVSKA
A KOVÁŘOVSKA
sobota 18. 4.
start od 7:30 do 9:30 od DK
4. ročník turistického pochodu, trasy – pěší: 6, 10,
16, 26 km, cyklo: 28, 40 km. Další start: Kovářov
od restaurace Na křižovatce 7:30–10:00 hodin.
Skupinový odjezd cyklistů z Milevska v 8 hodin,
vede Ladislav Macháček. Informace na tel.:
737 233 123, 734 735 946.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha, Jindřich
Janouch

CESTA KOLEM SVĚTA
středa 29. 4.
Pěší vycházka po trase Třeboň lázně ČD, Šustův
pomník, po NS kolem Světa, Šustův pomník, Třeboň
lázně. Délka trasy 13 km. Odjezd z nádraží ČD v 4:39
hodin, návrat do Milevska v 14:40 hodin.
vede: Jindřich Janouch

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

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA
čtvrtek 9. 4.
09:00
Tvoříte rádi z papíru? Velikonoční prázdninová dílna je tu právě pro vás. Budeme si hrát se strojem
BIG SHOT a připravíme si velikonoční dekorace
a přání pro radost. Svačinu a přezůvky s sebou.

MEDIAČNÍ SLUŽBA
úterý 7., 14., 21. a 28. 4.
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. Jaromíra Matouška. Nutno objednat se předem.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 8. 4.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich, nutno objednat se předem.

ZÁPIS DĚTÍ – JESLIČKY PŘEŠTĚNICE
středa 22. 4.
14:00-16:00
Jesličky Milísek – Přeštěnice nabízejí zcela bezplatnou profesionální péči o děti od 1 roku do 6
let. Příjemné prostředí, rodinná atmosféra a venkovská pohoda.

neděle 12. až pátek 17. 7.
Letní tábor v malebném prostředí areálu resortu
Hulín, který se nachází nedaleko města Sedlčany.
Ubytování: 6 dní/5 nocí, stravování plná penze,
přihlášky na www.centrummilisek.cz.
cena: 4850 Kč

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ORLÍK MARINA
neděle 16. až sobota 22. 8.
Marina Orlík je rekreační areál s možností ubytování
v bungalovech (pro 4 osoby) přímo uprostřed nádherné krajiny Orlické přehrady s bazénem. Ubytování: 7dní/6 nocí, stravování plná penze,
přihlášky na www.centrummilisek.cz.
cena: 3990 Kč

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
BIBLICKÁ HODINA
každý čtvrtek

15:30

PLETEME POMLÁZKU

#POKEC_A(R)T
středa 22. 4.
16:00-18:00
Bezpečný prostor pro sdílení pro děti ve věku od
8 do 12 let – každou 4. středu v měsíci.

úterý 7. 4.

DUBNOVÉ VAŘENÍ
úterý 14. 4.

PSYCHOLOG V PORADNĚ

PREVENTIVNÍ TÉMA - HYGIENA

pátek 24. 4.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem.

úterý 21. 4.

OPÉKANÍ BUŘTÍKŮ
úterý 28. 4.

ZÁPIS DĚTÍ - JESLIČKY A MIKROJESLE MILÍSEK

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

ROZVODOVÁ PORADNA
úterý a čtvrtek
08:00-16:00
Odborná konzultantka rozvodové poradny Bc. Lada
Šetinová vám poskytne pomoc při řešení obtížných
situací spojených s rozvodem manželství či rozchodem partnerů/rodičů. Nutno objednat se předem.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
pátek 3. 4.

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

08:00-16:00

středa 29. 4.
14:00-16:00
Jesličky - finančně dostupná péče o dítě od 12
měsíců do 4 let. Možnost volby frekvence docházky
ze dvou tarifů.
Mikrojesle - celodenní zařízení péče o dítě od 6
měsíců do 4 let. Školkovné v mikrojeslí je ZDARMA.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 30. 4.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich, nutno objednat se předem.

PŘIPRAVUJEME:
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR HULÍN

1. A 2. ZŠ MILEVSKO
OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává
v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření
k organizaci zápisů k povinné
školní docházce pro školní
rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních
postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1.
dubna do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání
stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).
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O Velikonočních prázdninách 9. 4. otevřeno od 10
do 16 hodin. V pátek 10. 4. a v pondělí 13. 4. zavřeno.

KAMENÁČ music art pub
www.kamenac.net

KLIMEŠ/MATYS/HRUŠKA/KŘÍŽ
- KAMENÁČ BAND
sobota 4. 4.
Unikátní spojení muzikantů pro jediný večer. Cover
verze prověřených hitů vznikajících přímo na podiu.

Veškeré konkrétní informace, které budou potřebné k provedení takto organizovaného zápisu, naleznou rodiče budoucích prvňáčků na stránkách obou základních
milevských škol. Zde se dozví termíny zápisu, náležitosti týkající se přihlášek,
jejich vyplnění a následného doručení řediteli příslušné školy. I když zápis proběhne
tak trochu „netradičně“, věříme, že se novým prvňáčkům bude od září v našich
školách líbit.
PaedDr. Martin Hrych a Mgr. Michal Divíšek, ředitelé základních škol

2. ZŠ MILEVSKO
BYLI JSME NA OZOBOTECH

Co to je? No přece miniaturní roboti. Pro nás vlastně interaktivní hračka. Rodiče
a učitelé by ještě dodali, že nám pomáhá rozvíjet kreativitu a logické myšlení. Učí
nás, jak vlastně takový robot funguje a jak se asi programuje. Pro nás žáky je však
podstatné to, že nás práce s nimi velmi baví.
Za pomoci žáků 5.C jsme ozobotům kreslili černé dráhy, po nichž se robůtci měly
pohybovat. A aby to neměly tak jednoduché, do dráhy jsme jim vkládali různé
úkoly – např. zrychli, obrať, přeskoč atd. Jak se takové příkazy kreslí, to jsme si
museli přečíst na monitoru počítače. Kdo už umí číst, neměl téměř žádný problém

Každým rokem mají studenti milevského gymnázia hodiny tělesné výchovy zpestřené výukou bruslení. A protože probíhá pravidelně v únoru, proběhlo poslední
bruslení tříd 1.A a tercie v maskách. Na zimním stadionu tak byla k vidění krasojízda
Pata a Mata, dámy z benátského karnevalu, která byla v hledáčku zdravotnického
personálu a zabruslit si přišla také spousta zvířecích masek - pandy, tygr, beruška
a řada dalších.
Mgr. Jana Plavcová

ŠIJEME PRO MILEVSKO

a kreslil cestu s příkazy ostošest. Komu čtení ještě moc nejde, tomu pomáhali
starší kamarádi. Také jsme brzy poznali, že musíme být při programování cesty
velmi pečliví. Žádné čmárání a přepisování. To se potom robot zasekl a páťáci měli
co opravovat.
Vyučovací hodina utekla jako voda. Nejraději bychom programovali ještě hodně
dlouho, ale nedalo se nic dělat. Ve škole na nás čekaly další předměty.
Děkujeme paní učitelce Kotrbové a jejím žákům z 5.C, že nám umožnili nakouknout
do budoucnosti, do fungování a programování robůtků. Nevíme, co nás v budoucnosti čeká, ale je jisté, že nás robotické předměty obklopují stále víc a víc. Proto
jsme rádi, že i naše škola nám všem umožňuje podívat se technice budoucnosti
na zoubek již od první třídy.
Za žáky 1.A Mgr. Hana Hynoušová

… tak by se nyní mohl přejmenovat spolek Ženy pro Milevsko,
který se rozhodl pomoci našim
spoluobčanům a zorganizoval
šití roušek. Mimo odběrných míst
v potravinách Prima, Vzor, Billa,
Albert a vestibul knihovny,
dostali roušky také DPS Libušina,
Humanika, Rehabilitační centrum Romany Cihlařové, milevská policie nebo záchranka. Za
fotku děkujeme milevskému hasičskému sboru, pro které speciální kolekci roušek
ušila známá módní návrhářka Petra Brzková.
mk

KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

MAŠKARNÍ REJ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Den před maškarním průvodem v Milevsku jsme ve školní družině oprášili kostýmy
a zkusili promenádu masek nanečisto. Nechyběla diskotéka a spousta dalších
soutěží. Nejkrásnější masku jsme nevybrali, protože všechny by se umístily na
první příčce.
Jitka Kašparová

GYMNÁZIUM MILEVSKO
BRUSLENÍ V MASKÁCH

Taneční skupina EFK připravuje společně s DK Milevsko Kreativní příměstský tábor,
který se uskuteční od 27. do 31. července v prostorách DK Milevsko a okolí. Děti
se na příměstském táboře budou věnovat různým druhům umění (tanec, hudba,
malování, dílničky, herectví) a sportu (hry, parkour, apod.). Lektoři budou rozvíjet
kreativní stránku dětí, jejich talent a fantazii. V ceně jsou 2x denně svačiny,
1x denně teplý oběd, pravidelný pitný režim, výlet, odměny, materiály na vyrábění,
pedagogický dozor (Adéla Kašparová a ostatní lektoři z taneční skupiny EFK)
a speciální hosté (např. Eliška Suková působící v Divadle J. K. Tyla v Plzni). Cena
je stanovena na 1500 Kč.
Přihlášky budou k dostání v kanceláři DK Milevsko nebo v infocentru na nám.
E. Beneše. Nyní si o ně můžete psát na info@efkdancefamily.cz. Pro více
informací nás neváhejte kontaktovat buď na uvedeném e-mailu nebo na telefonu
774 224 114.
Adéla Kašparová
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GYMNASTKY ZAHÁJILY JARNÍ SEZONU

Prvním závodem jarní sezony bylo pro gymnastky 1. kolo Jihočeské ligy, které
uspořádal oddíl moderní gymnastiky milevského Sokola v bernartické tělocvičně
v sobotu 29. února. Na závod se sjelo 130 gymnastek z 5 jihočeských klubů, pro
milevský oddíl zacinkala medaile pětkrát. Premiérově se na tomto závodě představilo také 11 děvčátek z milevské přípravky. Na horním snímku jsou gymnastky
s celým organizačním týmem rodičů. Na druhém snímku je skupina mladších gymnastek, které pod vedením trenérky Hanky Kriklové postoupily z přípravky do
závodní skupiny a v 1. kole Jihočeské ligy se zapojily do soutěže v kombinovaném
programu.
Mgr. Jana Plavcová

O MOZOLOVSKÉHO BLUDIŠŤÁKA

LETNÍ TÁBOR

HRA O MOZOLOVSKÉHO

Termín: 12.-18.7.2020
Cena tábora: 3950,- Kč
Místo: Parkhotel Mozolov u Nadějkova
Ubytovíní: sruby
Stravování: 5x denně
Dotazy a přihlášky:

Kateřina Štolzová, zelene@ddmmilevsko.cz

tel.: 777 339 990

Dům dětí a mládeže v Milevsku připravuje na hlavní prázdniny letní tábor pro
děti. Uskuteční se na Mozolově u Nadějkova. Pokud chceš strávit týden plný her,
je právě tento tábor správnou volbou. V zábavných soutěžích inspirovaných televizním pořadem pro děti a mládež - Bludiště, si zasoutěžíme „O zlatého bludišťáka“. Oddíly bude povzbuzovat týmový maskot bludišťák, kterého si každý tým
vyrobí sám. Nabízíme ubytování ve srubech, stravu 5x denně a koupání v krytém
bazénu.
Kateřina Štolzová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji ﬁrmě Milnet Martina Pouzara za peněžní dar zprostředkovaný
Darovnou Mileny Klikové. Dar použiji na další rehabilitace.
Alena Kortanová
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PRÁZDNINOVÁ DÍLNA V DDM MILEVSKO

V pondělí 9. března proběhla v DDM Milevsko jarní prázdninová dílna pro děti.
Pracovali jsme s pomocí stroje Big-shot. Big-shot je všestranný lisovací přístroj
pro tvoření s papírem, textilem, pěnovkou, kůží, plastovými fóliemi, ﬁlcem a jinými
materiály. Přístroj vyřezává pomocí šablon a vytváří reliéf pomocí embosovacích
kapes. Děti si dle vlastní fantazie vytvořily originální fotorámeček, puzzle a mnohé
další.
Kateřina Štolzová

INFORMACE Z KNIHOVNY
Městská knihovna v Milevsku je až do odvolání uzavřena a pravděpodobně po celý
duben se nebudou pořádat ani plánované akce. Ale naše čtenáře si stále hýčkáme:

 Všechny výpůjčky a rezervace jsme všem prodloužili až do 30. dubna.
 Na našem Facebooku a webových stránkách informujeme o odkazech na
e-knihy či audioknihy zdarma, o vzdělávacích a kreativních stránkách pro malé
školáky či o zajímavých článcích a tipech, jak trávit smysluplně společně čas
v rodině.
 V přízemí knihovny je stálá burza knih za 5 Kč/kus, kterou pravidelně doplňujeme.
 Navýšili jsme službu půjčování e-knih z našeho katalogu Carmen. Nově si
můžete zdarma stáhnout až 6 knih na jeden měsíc. Návod naleznete na našich
webových stránkách www.knihmil.cz/e-knihy.
 A ještě pár tipů na další zdroje e-knih ke stažení zdarma:
• www.knihovny.cz
• www.digitalniknihovna.cz
• www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni
• www.bookport.cz (za 1 Kč na 14 dní)
 A pokud si raději necháte předčítat:
• www.audioknihy-online.cz
• www.radioteka.cz
• temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik (povinná četba)
Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se opět na viděnou v milevské knihovně.
Vaše knihovnice

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ DO SOUTĚŽE
Jihočeská hospodářská komora v Milevsku pod záštitou starosty města Milevska vyhlašuje soutěž ve dvou kategoriích:
VÝZNAMNÁ SPOLEČNOST ROKU – pro právnické osoby
VÝZNAMNÝ ŽIVNOSTNÍK ROKU – pro fyzické osoby
Předmětem soutěže je získání titulu a právo užívat tento titul po dobu jednoho roku od jeho udělení.
Významná společnost a významný živnostník roku
Soutěž se vypisuje pro podnikatelské subjekty bez omezení počtu zaměstnanců či předmětu podnikání, se sídlem nebo provozovnou na území oblasti Milevska. Z účasti
v soutěži je vyloučena fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být
ukončeno a subjekty s daňovými nedoplatky vůči územním ﬁnančním orgánům státu.
Hodnocení navržených subjektů bude posuzováno dle následujících kritérií:
 přínos pro region
 kvalita výrobků a služeb
 dynamický rozvoj ﬁrmy
 ovlivnění životního prostředí
 etika podnikání - závazky vůči státu, věřitelům
zde odstřihněte

Významná společnost roku (pro právnické osoby)
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Významný živnostník roku (pro fyzické osoby)
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Pozn.: Vyplněné hlasovací lístky můžete vložit do schránky u kanceláře ObHK Milevsko, Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko a nebo poslat elektronicky
na e-mail: kuznikova@jhk.cz.
Hlasování bude ukončeno 30. 11. 2020
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S velkou návštěvností se setkala vernisáž výstavy s názvem Hračky pro každý den, která proběhla v sobotu 7. března v Milevském muzeu. S ukončením výstavy se počítá v neděli
10. května, pro aktuální informace sledujte www.muzeumvmilevsku.cz.

Ve středu o jarních prázdninách proběhla v Milevském kině tvořivá dílnička spojená s promítáním pohádky Zdeňka Trošky Zakleté pírko.

Ve středu 11. března pořádala Městská knihovna v Milevsku další z oblíbených Listování, tentokrát o knize Jak se stát diktátorem. Herci zapojili do děje i odvážné publikum.

I děti z 1. ZŠ Milevsko si hodiny tělesné výchovy zpestřily zimními sporty. Například žáci IV. B a IV. C prověřili své bruslařské dovednosti na zimním stadionu. O pády a modřiny
nebyla nouze, ale přesto zažili spoustu legrace.
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Více než stovka návštěvníků si v podvečer 4. března našla cestu do Galerie M, kde se
uskutečnila vernisáž výstavy. Expozice s názvem Kolem dokola nabídla ke zhlédnutí
obrazy výtvarníka, hudebníka a pedagoga Josefa Kašpara a fotografie jeho dcery
Šárky, zachycující krásy exotických krajin a jejich obyvatele.

V pátek 6. března se v Domě kultury Milevsko uskutečnil Zimní taneční večer. K tanci
i poslechu hrála kapela Zelená sedma a téměř stovka návštěvníku si večer náramně
užila, o čemž svědčil linoucí se zpěv a smích celým domem kultury.

V neděli 8. března se ve sportovní hale uskutečnil již třetí závod série Jihočeské ligy,
který pořádal oddíl RG Proactive Milevsko. Místní gymnastky se neztratily a vybojovaly
celkem 8 cenných kovů. Zlato získala Kateřina Staňková, Andrea Pintová, Karin Králová
a Ludmila Korytová. Stříbrnou medaili obdržela Aneta Šimáková, bronzové pak vybojovaly Amálie Kukačová, Nikola Permedlová a Denisa Fořtová. Na fotografii jsou dále
Sára Kodadová, Eliška Jakešová, Karolína a Klára Bromová, Adéla Škochová, Tereza
Kutišová, Linda Houdová a Veronika Šimáková.

Poslední únorový večer se v domě kultury uskutečnil Ples města Milevska. Večer slavnostně
zahájil starosta města Ivan Radosta přípitkem a přáním, aby si návštěvníci ples krásně
užili. Dále pokračoval nabitý program, při kterém se představila závodní skupina dětí
z oddílu moderní gymnastiky RG Proactive Milevsko, taneční skupina EFK dance family,
skupina Novus Origo se svou světelnou show a skupina Jungle Fiction. Nechyběla ani
tombola, ve které výherci vyhráli řadu cenných výher. Po celý večer hrála kapela Good
Times Big band z Tábora. Děkujeme všem sponzorům za pomoc s přípravou plesu.

SOŠ a SOU Milevsko slavilo velký úspěch. Samuel Doubrava, učeň 3. ročníku, získal
stříbro v krajské soutěži strojních mechaniků KOVO JUNIOR 2020 a postupuje do celostátního kola.

Ve čtvrtek 12. března se milevské krasobruslařky sešly na posledním tréninku na ledě.
Již teď se těší, až pominou nařízená opatření a budou se moci opět začít věnovat tréninkům, které jim moc chybí.

Každý pátek v 10 hodin se v knihovně, pokud není uzavřena, schází malí knižní prckové
se svými rodiči a prarodiči. Těší se na ně dobrovolnice Blanka s malou Zoi, Klára s Maruškou, knihovnice Zdeňka s Matyáškem, a lektorky Hanka a Jitka, které si v březnu připravily povídání o moři.

V březnu začal v amfiteátru domu kultury jarní úklid. Všichni doufáme, že nastávající
sezona začne co nejdříve a zase se zde budou konat vaše oblíbené akce.
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FOTOOHLÉDNUTÍ ZA MILEVSKÝMI MAŠKARAMI

Organizátoři Milevských maškar děkují všem účastníkům 158. masopustního průvodu. Poděkování patří také všem návštěvníkům akce, organizátorům, sponzorům
a partnerům:
Město Milevsko, Dům kultury Milevsko, Jihočeský kraj, Muzeum milevských maškar,
Milevskem s. r. o., KV2 audio International spol. s. r. o, Tomegas s. r. o., Autobaterie
Tollinger s. r. o., ČUM - Českomoravská unie maškarní, Uniko Písek s. r. o., Pivnice
U Broučka, Restaurace V Klubu, ZVVZ GROUP, a. s., Zemědělské družstvo Milevsko,
Čevak a. s., Václavák s. r. o., Služby Města Milevska, spol. s r. o., ČSAD Autobusy
České Budějovice a. s., Milnet.cz, Radek Weber – zednické práce, JUB a. s., Sano,
spol. s r. o., Lidovka – David Pejša, Vladimír Charypar – stavební práce a stavebniny,
Efaﬂex CZ s. r. o., Comett Plus spol. s r. o., Toulava o. p. s., Robro s. r. o., CK Nean
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tour, Pavel Burda lesní školky, Fast kovošrot s. r. o., Ladislav Štván – Truhlářství,
Ekoklima a. s., Jihočeské týdeníky s. r. o., Acond a. s., Autoll s. r. o., Autoservis
Pešička Milevsko, Boma Milevsko s. r. o., Calta Elektro, Elektro Vachta, IKK Milevsko
s. r. o., Ing. Jan Bartošek, Ing. Stanislav Kázecký, Jiří Hrůza - Stavební a zemní
práce, Karel Procházka ml. malířství a natěračství, Luwex, a. s., Malířství Lhota
a Mlčkovský, Marie Tomečková spodní prádlo, Mgr. Jaroslav Větrovský, Microcomp
spol. s r. o. Milevsko, Milesoft s. r. o., Miroslav Mrzena - Klenoty - Hodiny,
MUDr. Hana Kuchtová, Ordinace Kompas s. r. o., Ing. Václav Šmejkal – PARK+,
Pizzeria Gianno, Poliklinika Milevsko, spol. s. r. o., Potraviny Prima Flop – Václav
Hejný, Procházka Pavel – Komerc vzduchotechnika, Radiostav, a. s., SWISS-METAL
a. s., Uniblock Trade s. r. o., Zlatnictví Robin Vlček, Vranko Oslič

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do středy 15. dubna na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na představení Majda
ze školky, které se uskuteční v DK Milevsko v neděli 25. října od 14 hodin. K odpovědi
nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Průchod mezi prvním a druhým nádvořím
v areálu Milevského kláštera
Výherci: Marie Čunátová, Zdeněk Doubrava a Helena Máchová
Vyhrané vstupenky na divadelní hru Kšanda, která se měla konat 15. března, zůstávají v platnosti, náhradní termín představení je ve středu 21. října od 19 hodin
v DK Milevsko.

TvoĢíte rádi z papíru? VelikonoĀní prázdninová dílna
je právĒ pro vás. Budeme si hrát se strojem BIG
SHOT a pĢipravíme si velikonoĀní dekorace a pĢání
pro radost. SvaĀinu a pĢezĪvky s sebou.

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

v sobotu 25. 4. v 17.00 hodin

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.
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DČM KULTURY MILEVSKO
POþÁDÁ

ZÁJEZD DO
ZOO HLUBOKÁ
ZÁJEZD PRO VŠECHNY GENERACE
PþIHLÁŠKY DO 22. KVØTNA:
KANCELÁþ DK, TEL.: 383 809 200
E-MAIL: KORTANOVA@MILEVSKEM.CZ

SOBOTA 30. KVÜTNA
ODJEZD V 8:30 HODIN
CENA JÍZDNÉHO:
150 KÌ

21.10.|19:00
MAJ
DA
ZE Š
KOL
KY
25. 1
0.|

TRAVESTI SHOW

14:0
0

Techtle Mechtle a KoËky v poýadu
velký sál
DK Milevsko
www.milevskem.cz

NEMOCNICE NA
POKRAJI ZKÁZY
14. 11.|19:00|velký sál
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