
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA 

se koná ve středu 16. března 
od 17 hodin 

ve velkém sále domu kultury.

MILEVSKÝ
zpravodajBŘEZEN | 2022

Informační měsíčník pro občany Milevska | vydává Dům kultury Milevsko zdarma | Ročník XXX

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
buďte vítáni u březnového vydání Milevského zpra-
vodaje. Vzpomínám si, jakými slovy jsme začínali
před rokem: „Je mi líto, že ani pořádný mrazivec,
který nás až do půlky února zlobil, nedokázal spálit
nezvaného hosta, jenž tu s námi žije už rok“. Všem
je jasné, že oním hostem byl myšlen koronavirus,
který tu s námi vydržel i rok následující. Nyní se
zdá, že by nás konečně po dvou letech mohl opustit
– kdyby tak navždy! V této souvislosti se nabízí
zvláštní paralela se španělskou chřipkou, která trá-
pila celý svět přesně před 102 lety. Také se jako
první objevila v Číně, měla 4 vlny a skončila po 2
letech v dubnu roku 1920. Tak doufejme, že to bude
stejné a na Velikonoce už budeme mít klid!  
My ten klid moc potřebujeme, abychom se mohli
po rozvolnění vládních opatření zase pořádně
nadechnout čerstvého vzduchu, zasportovat si,
vyrazit za kulturou nebo třeba na pivo! Ale nejen
to – musíme se pustit do práce a důsledně plnit
úkoly, které jsme si pro letošek předsevzali. A začne
to už na druhém zasedání zastupitelstva 16. března,
kde bychom měli schvalovat smlouvu s další firmou
mířící do nového podnikatelského parku. Pokud se
to podaří, znamenalo by to, že s pětiletým předsti-
hem jej téměř obsadíme. Nejprve ho ovšem musíme
dobudovat. Očekáváme, že počátkem dubna dojde
k vyasfaltování komunikace a následnému frontál-
nímu útoku od firmy Uniko, která má realizaci na
starost.

Zdárně pokračuje nástavba domova pro seniory
v ulici 5. května. Padesátimilionová investice pro-
bíhá přesně podle plánu a já se těším na to, až Vás
pozveme na prohlídku nových prostor a představíme
práci všech, kteří se náročného projektu účastní.
V průběhu května by měla do Milevska nastoupit
stavební firma Colas, která bude provádět výměnu
povrchů v ulici Čs. legií v úseku od „Broučka“ až nad
„Suchaňák“. Na vrub města půjdou rekonstrukce
kanalizačních šachet, opravy přípojek a chodníků.
Celá akce by měla trvat kolem dvou měsíců a my
musíme důkladně promyslet, zda přibližně 650
metrů dlouhou trasu raději nerozdělit na dva úseky
tak, aby Vám objížďka komplikovala život co nejmé-
ně.
Koncem června začneme stavět parkoviště u 2.
základní školy v Komenského ulici. Postará se o to
f irma Uniko a hotovo musí být do konce srpna.
Vznikne přes dvacet nových parkovacích míst, která
v této lokalitě zoufale chybí. 
Kromě výše uvedených akcí nás čekají desítky dal-
ších. Možná ne tak objemných, ale jistě potřebných.
O většině z nich Vás budeme rádi a včas informovat.
Dámy a pánové, právě ve chvíli, kdy čtete náš zpra-
vodaj, je tomu již 30 let, co byla založena Městská
policie Milevsko. Jako její velitel vím, že přes občas-
nou kritiku, kterou si mnohdy nezaslouží, odvádí
dobrou práci a důsledně dbá na pořádek. I díky
tomu je Milevsko nejen pěkným, ale i bezpečným

městem – to bychom měli umět ocenit a přát si, aby
tomu tak bylo i nadále.
Přeji Vám, ať si ve zdraví a dobré náladě užijete pří-
chodu jara!

Ing. Ivan Radosta, starosta města

INFOCENTRUM A JEHO NÁVŠTĚVNOST
Turistické informační
centrum Milevsko
v roce 2021 mohlo
vzhledem k situaci
kolem covidu otevřít
pro veřejnost až
10. května. Ze začát-
ku byli lidé dost
opatrní a moc necho-

dili, ale s blížícími se letními prázdninami návštěvnost
infocentra rostla. Jako každý rok máme největší
návštěvnost v letních měsících, a to od června do
září. Poslední větší kulturní akcí, a dalo by se říct
i turistickou atrakcí, bylo Bartolomějské posvícení,
tzv. Milevské městské slavnosti. Ty proběhly od 26.
do 29. srpna 2021.
Infocentrum Milevsko na náměstí E. Beneše navštívilo
od května do prosince loňského roku skoro 10 tisíc
turistů, celková návštěvnost milevského turistického

informačního centra byla tedy cca o 25 % vyšší než
v roce 2020. Vzhledem k situaci, že se infocentrum
otevřelo až od května, byla návštěvnost vysoká. 
V roce 2020 byla otevírací doba infocentra bohužel
také omezena, a to v měsících duben a listopad a čás-
tečně i v březnu, říjnu a prosinci. Infocentrum přesto
navštívilo 7 500 tisíc turistů. Zatím nejvyšší návštěv-
nost jsme zaznamenali v roce 2019, bylo to úžasných
12 800 tisíc turistů za celý rok. 
Rekordní denní návštěvnost v roce 2021 byla ve
čtvrtek 5. srpna, kdy přišlo 154 návštěvníků. Druhá
největší denní návštěvnost byla hned následující den,
kdy si cestu do infocentra našlo 132 turistů. Co se
týká zahraničních turistů, tak těch k nám moc v posled-
ních čtyřech letech nezavítalo. Infocentrum navštívilo
134 návštěvníků z ciziny. Z 60 % se jedná většinou
onaše nejbližší sousedy z Rakouska aNěmecka, zbytek
tvoří turisté z Francie, rusky aanglicky mluvících zemí.

Pokračování na straně 2 Nový informační kiosek u vlakového nádraží.
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INFOCENTRUM A JEHO NÁVŠTĚVNOST
Pokračování ze strany 1

Infocentrum poskytuje kromě své hlavní činnosti (informovat návštěvníka či turistu
o všem zajímavém ve městě a jeho okolí, o ubytování, stravování, kulturních
zážitcích atd.) i další služby. Těmi jsou prodej různých turistických suvenýrů,
nabídka knih a publikací jak o městě samotném, tak i o jeho nejbližším okolí. Zpro-
středkovává prodej přes vstupenkové portály (Colosseum, Ticketstream, Ticketportál
aTicketmaster). Dalšími službami je kopírování, skenování, laminování, internetové
připojení pro veřejnost, drobné grafické práce a výlep plakátů po městě. Navíc TIC
Milevsko funguje zároveň jako pokladna Muzea maškar a také je půjčovnou pro
elektrokola. V současnosti můžeme říci, že informační centrum poskytuje informace
24 hodin denně, a to díky dvěma turistickým informačním kioskům. Jeden je
umístěn přímo před vstupem do infocentra a druhý nově na vlakovém nádraží
v Milevsku.

Nejen po zavírací době infocentra slouží občanům a turistům kiosek hned vedle jeho
vchodových dveří. 

Návštěvníky infocentra nejvíce zajímá, co pěkného či historického je ve městě
k vidění, kam vyrazit v jeho nejbližším okolí, jak se tam dostanou, jak mají otevřeno,
jaké je dopravní spojení. Hodně se zajímají o prospekty o městě a nejbližších zají-
mavostech v jeho dosahu. V letních měsících je velký zájem především o turistické
suvenýry s motivy Milevska. Také je zájem o prohlídky Muzea maškar a půjčovnu
elektrokol.
Jak to bude s cestovním ruchem v roce 2022? Pokud můžeme soudit podle minulých
dvou let, kdy už cestovní ruch ovlivňoval covid, tak o cestování bude opět zájem.
S končící zimou a začátkem jara a hezkým počasím poroste zájem o cestování.
Poté, co lidé nemohli tak dlouho cestovat, si budou chtít nahradit ztracené dovolené.
Cestování a dovolená hraje pro většinu z nás velkou roli v získávání duševní a emo-
cionální pohody. Pokud tedy budou nastaveny dobré podmínky k cestování, tak
se můžeme už jen těšit.

Dům kultury Milevsko, provozovatel TIC Milevsko

ROK OTEVŘENO DNÍ V ROCE CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST TIC MILEVSKO

2018 316 8724

2019 323 12715

2020 249 7434

2021 213 9927

INFORMACE Z RADY MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 24. 1. 2022
• Vzala na vědomí ukončení zveřejněného adresného záměru pronajmout prostor

sloužící k podnikání č. 101 v čp. 1 na nám. E. Beneše s podlahovou plochou
36,80 m2 společnosti GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s. r. o., Písek
a schválila uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní dobou
šestiměsíční, s měsíčním nájemným ve výši 3054 Kč.

• Rozhodla navyšovat nájemné o 3,8 % úředně vyhlášené míry inflace za rok
2021 pro nájemce nebytových prostor, nemovitých věcí - pozemků ve vlastnictví
města Milevska.

• Schválila smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Chodníky
na hřbitově - fáze II“ se Službami Města Milevska za cenu 1 706 604,72 Kč
včetně DPH v předloženém znění.

RADA MĚSTA DNE 7. 2. 2022
• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu „Neinvestiční

dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“ na
akci s názvem „Servis dýchací techniky pro JSDH Milevsko“ a souhlasila s finanční
spoluúčastí města ve výši minimálně 30 % uznatelných nákladů na akci.

• Na základě doporučení Komise životního prostředí schválila:
– pokácení smrku na pozemku parc. č. 462/1 u garáží „Pod Májovinou“ 
– odstranění 4 jehličnanů na rozptylové loučce u kolumbária na pozemku parc.

č. 1722/2
• Vzala na vědomí žádost o pokračování nájmu bytové jednotky č. 1 v čp. 1044

pro Dětský domov, Zvíkovské Podhradí a schválila změnu nájemní smlouvy
č. MM 812/2007 ze dne 5. 11. 2007 dodatkem č. 1, který spočívá ve změně
délky nájmu na dobu neurčitou. Ostatní ustanovení smluvního vztahu se nemě-
ní.

• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Krajského investičního fondu na spo-
lufinancování akce „Modernizace budovy Domu kultury Milevsko“ ve výši
4 214 531 Kč.

• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky „Roz-
šíření Domova pro seniory Milevsko – dodávka nábytku“ a vyhlásila zjedno-
dušené podlimitní řízení na tuto veřejnou zakázku.

• Vzala na vědomí provedené výběrové řízení na „Výběr pojistitele pro pojištění
majetku města Milevska“ vyhlášené usnesením č. 08/22 ze dne 10. 1. 2022
a souhlasila s výběrem ČSOB pojišťovny, a. s., pro pojištění majetku a odpo-
vědnosti města Milevska, Milevského muzea, Domu kultury Milevsko, škol
a školek města Milevska a SPOS Milevsko s. r. o. na období od 1. 3. 2022 do
28. 2. 2023 v hodnotě ročního pojistného 1 331 432 Kč.

• Schválila od 1. 3. 2022 opětovné zahájení přijímání žádostí na prodej pozemků
v Podnikatelském parku Milevsko.

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

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

V závěru ledna došlo k výpadku funkce veřejného osvětlení v ulicích Sokolovská, Jarlochova
a J. Kytky. Důvodem byla dopravní nehoda a přeražený sloup veřejného osvětlení v dolní
části Dukelské ulice. Bohužel, dotyčný z místa nehody ujel, jednalo se pravděpodobně
o vůz Citroën. Věc byla předána Policii ČR.

V Riegrově ulici proběhla obměna starých plastových odpadkových košů za nové.



Stavební práce na přístavbě domova pro seniory postupují mílovými kroky.
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V MĚSÍCI LEDNU 2022 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM

ZPRAVODAJI:

80 let
Ludmila Přástková

Růžena Bendová, Velká
Vlasta Jelínková

Václav Šott
Jiří Kortan

85 let
Jarmila Hauserová
Antonín Novotný

Jaroslava Čunátová
Jiří Kazimour

Marie Petříková

90 let
Josef Mendl

Alžběta Píšová
Marie Čalounová

Eva Novotná

91 let
Marie Brčáková
Emilie Pichová

96 let
Olga Urbanová

PŘÍSPĚVEK NA PODPORU RODIČOVSTVÍ
Město Milevsko vyplácí již několik let na základě žádosti
rodičů nově narozeným dětem finanční příspěvek. Dle
Pravidel pro poskytnutí finančního daru na podporu
rodičovství schválenými usnesením RMM č. 456/18 ze
dne 17. prosince 2018 je příspěvek vyplácen na žádost
zákonného zástupce dítěte. Pro přiznání příspěvku jsou
stanoveny tyto podmínky:

• je řádně podána žádost o poskytnutí příspěvku, a to nejpozději do 31. března
roku následujícího po roku narození dítěte Městskému úřadu Milevsko, odboru
vnitřních věcí 

• dítě má v Milevsku trvalý pobyt k 31. prosinci kalendářního roku, v němž je
narozeno

• je zřízen bankovní účet ve prospěch dítěte s dispozičním právem žadatele
• v rozpočtu města jsou ke dni 31. března kalendářního roku vyhrazeny dostatečné

prostředky na výplatu všech příspěvků podle oprávněných žádostí za před-
cházející kalendářní rok.

Tento příspěvek může být na každé dítě vyplacen pouze jedenkrát a na poskytnutí
příspěvku není právní nárok.
Upozorňujeme tímto rodiče dětí narozených v roce 2021 s trvalým pobytem v Milev-
sku, že 31. března 2022 je poslední možný termín podání žádosti o finanční pří-
spěvek na podporu rodičovství. Bližší informace získáte na matrice MěÚ Milev-
sko.

Bc. Anna Randová, odbor vnitřních věcí

PŘEDKLÁDÁNÍ ZELENÉ KARTY
Ministerstvo dopravy, odbor provozu silničních vozidel, informuje o způsobu
předkládání zelené karty vydané dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpo-
vědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších
předpisů, následovně:
Nejen při silniční kontrole, ale i při úkonech spojených s registrem silničních
vozidel, jak předepisuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, prováděných na obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností – ORP, stačí, aby žadatel předložil zelenou
kartu v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu, typicky ve formátu
PDF nebo v mobilní aplikaci některých pojišťoven. Tuto zelenou kartu všechny
pojišťovny posílají klientům e-mailem již od července 2020, kdy mezinárodní
dohoda evropských zemí umožnila, aby si lidé mohli tento dokument vytisknout
i na bílém papíře.
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla výslovně nestanovuje požadavky
na listinnou ani elektronickou podobu zelené karty.

Jaroslava Tomanová, odbor dopravy

JAK ZÍSKAT NÁJEM V MĚSTSKÉM BYTĚ?
Město Milevsko v pří-
padě dispozice
s neobsazeným bytem
ve vlastnictví města
standardně vyhlašuje
výběrové řízení. Mini-
málně po dobu 15 dní
je zveřejněn záměr

NOVÉ OTÁZKY V AUTOŠKOLE
Cílem Ministerstva dopravy, odboru pro-
vozu silničních vozidel, je zavedení nového
moderního způsobu provedení testové čás-
ti zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění.
Tento způsob zkoušky musí po odborné
stránce odpovídat náročnosti současného
silničního provozu, současně musí být uži-
vatelsky srozumitelný, přehledný a jasný.
Změny se týkají zejména testových otázek.

Celá sada nových testových otázek se zaměřuje především na bezpečnost v provozu
a krizové situace. Zatím se jedná o prvních 35 textových otázek a 3 video – otázky,
které zpřehledňují a vysvětlují dopravní situace a nově se věnují i jízdě za snížené
viditelnosti či řešení složitějších, ale zato reálnějších situací na křižovatkách.
Všichni uchazeči i běžní řidiči si mohou otázky vyzkoušet již nyní na webu
https://www.noveotazky.cz/.
Nové otázky byly zahrnuty do testovacího systému 13. února 2022.
Tato aktualizace je součástí projektu „nové generace“ testových otázek. Celkem
se má jednat o 120 nových otázek, přičemž 20 z nich bude tvořeno animacemi
dopravních situací.
Celý proces testování a závěrečných zkoušek se ale jinak nemění a zůstává stejný.
Žadatel o řidičské oprávnění musí nejdříve úspěšně složit teoretickou zkoušku
u počítače, teprve poté je mu umožněno pokračovat v praktických jízdách v pro-
vozu za přítomnosti instruktora a komisaře.

Ing. Josef Hrůza, odbor dopravy

pronajmout konkrétní volný byt se všemi informacemi o velikosti bytu, výši nájmu,
termínu prohlídky, jakou a jak podat přihlášku, včetně kontaktu na pronajímatele.
Vpřípadě zájmu onájem městských bytů je doporučeno absolvovat danou prohlídku
(z důvodu zjištění faktického stavu prostoru) a poté si domluvit osobní návštěvu
v kanceláři kontaktní osoby z odboru investic a správy majetku z důvodu získání
potřebných informací pro podání úplné přihlášky se všemi údaji dle požadavků.
Přihláška na předepsaném formuláři do výběrového řízení musí být vyplněna vždy
na konkrétní volný byt, na který je aktuálně zveřejněn záměr (včetně potvrzeného
příjmu od zaměstnavatele nebo úřadu práce, u OSVČ poslední daňové přiznání,
snabídkou výše nájemného, prohlášení obezdlužnosti, aj.) adále tak, aby splňovala
dané podmínky. Bytová komise, která je poradním orgánem Rady města Milevska,
přihlášky posoudí, doporučí uchazeče a Rada města Milevska rozhodne o uzavření
nájemní smlouvy na nájem předmětného bytu.
Výběrová řízení nejsou vyhlašována v pravidelných intervalech. Záměry, v případě
jejich aktuálního zveřejnění, naleznete na úřední desce Městského úřadu Milevsko
http://edeska.milevsko-mesto.cz:81/eDeska/ nebo přímo na odboru investic
a správy majetku MěÚ, Sažinova 843, Milevsko. Pro získání dalších informací kon-
taktujte Marcelu Heroutovou, referentku pro nájmy bytů a nebytových prostor
(tel.: 382 504 231, mobil: 727 986 735, e-mail: marcela.heroutova@milevsko-
mesto.cz.).

Marcela Heroutová, odbor investic a správy majetku
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PŘEDSTAVUJEME ODBOR DOPRAVY
Městský úřad Milevsko po určitém časovém období a také z důvodu reorganizace
a personálních změn postupně představí činnost, působnost a obsazení jednot-
livých odborů, které zajišťují fungování úřadu v rámci samostatné a přenesené
působnosti.
Jako první z řady představuje svou činnost odbor dopravy, který pomocí 12 zamě-
stnanců vykonává veškerou agendu na úseku evidence řidičů a vozidel, přestup-
kového řízení v oblasti dopravy a působení zkušebního komisaře na samostatných
pracovištích v ul. Sažinova 843 a budově radnice na nám. E. Beneše 420 v Milevsku.
Informace a data prezentuje vedoucí odboru dopravy Ing. Josef Hrůza ve spolupráci
s jednotlivými zaměstnanci.

ÚSEK REGISTRU VOZIDEL
Registr vozidel se nachází v přízemí budovy Sažinova 843. Provádí výkon státní
správy na úseku podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle
zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Náplň úseku:
• vede registr silničních motorových vozidel, přípojných vozidel a zvláštních

vozidel
• poskytuje data z registru vozidel oprávněným osobám
• rozhoduje o zápisu silničního motorového vozidla do registru
• provádí změny a zápisy změn do registru vozidel
• provádí zápisy v technickém průkazu vozidla
• přiděluje silničním vozidlům registrační značku a tabulku s registrační znač-

kou
• vydává technický průkaz silničního vozidla a osvědčení o registraci
• rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru
• na základě předložené žádosti schvaluje technickou způsobilost jednotlivě

vyrobeného, dovezeného nebo přestavěného vozidla
• vyměřuje a vybírá správní poplatky, aj.
Statistika vybraných činností úseku evidence vozidel v roce 2021:

Zdroj: Registr silničních vozidel, ORP Milevsko

Personální obsazení:
• Jaroslava Tomanová, registr vozidel, dovozy, přestavby, zástupce vedoucího

v oblasti dopravně správních agend, tel.: 382 504 215, e-mail: jaroslava.toma-
nova@milevsko-mesto.cz

• Bc. Lada Šetinová, registr vozidel, dovozy, přestavby, tel.: 382 504 235, 
e-mail: lada.setinova@milevsko-mesto.cz

ÚSEK REGISTRU ŘIDIČŮ
Registr řidičů se nachází v přízemí budovy Sažinova 843. Provádí výkon státní
správy na úseku evidence řidičů a vydávání řidičských průkazů. Při své činnosti
se řídí především zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), vyhláškou č. 31/2001
Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, vyhláškou č. 277/2004 Sb., o sta-
novení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákonem č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími zákony, směrnicemi,
vyhláškami a nařízeními.
Náplň úseku:
• vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a jejich

duplikáty
• eviduje došlé řidičské průkazy z STC do evidenčních karet řidičů
• eviduje došlé žádosti z jiných ORP a zároveň odesílá žádosti na příslušná ORP
• vydává řidičské průkazy po udělení řidičského oprávnění
• vydává řidičské průkazy při změně údajů
• vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození a zničení řidičského

průkazu
• vydává a vyměňuje digitální karty do tachografů a přijímá odevzdané karty
• vyměňuje řidičské průkazy členských států EU a řidičské průkazy vydané cizím

státem
• vydává profesní průkazy řidičů cizincům
• vede registr řidičů a vydává data z registru oprávněným osobám
• vede spisy řidičů
• uděluje a rozšiřuje řidičská oprávnění
• eviduje školení řidičů podle § 48 zákona č. 247/2000 Sb.
• eviduje dopravně-psychologické vyšetření řidičů
• provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém

hodnocení
• zadává do registru řidičů přestupky, rozhodnutí správních orgánů, rozsudky

soudů a exekuční příkazy k pozastavení řidičského oprávnění
• nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
• podmiňuje, odnímá, vrací a přijímá vzdání se řidičského oprávnění, aj.
Statistika vybraných činností úseku evidence řidičů v roce 2021:

Zdroj: Registr evidence řidičů, ORP Milevsko
Personální obsazení:
• Libuše Čandová, evidence řidičů, řidičské průkazy, tel.: 382 504 214, e-mail:

libuse.candova@milevsko-mesto.cz
• Zuzana Halušková, DiS., evidence řidičů, řidičské průkazy, tel.: 382 504 214,

e-mail: zuzana.haluskova@milevsko-mesto.cz

ÚSEK ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE
Agenda zkušebního komisaře řidičů se nachází v přízemí budovy Sažinova 843.
Provádí výkon státní správy a územní samosprávy na úseku dopravy ORP především
dle podmínek stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákonem č. 361/2000 Sb.,

ÚKON POČET
První registrace (nové vozidlo, dovoz) 925
Dědictví 116
Odeslání údajů o vozidle do místa registrace 1 198
Opravy chybějících údajů v registru 1 014
Vyjmutí vozidla z depozitu 146
Vyřazení vozidla z provozu (uložení do depozitu) 312
Výměna ORV (osvědčení o registraci) 422
Výměna RZ (registrační značky) 124
Výměna TP (technického průkazu) 146
Vývoz vozidla do zahraničí 32
Zánik vozidla (likvidace) 543
Změna barvy vozidla 8
Změna registračního místa vozidla 80
Změna vlastníka, provozovatele vozidla (převody) 1 734
Změna vybavení vozidla (LPG, tažné zařízení, aj.) 236
Ostatní úkony v agendě registru silničních vozidel 7 360
Statistika činností za rok 2021 celkem: 14 396

ÚKON POČET
Výpisy z registru řidičů 269
Vklad přestupků a ostatních případů do registru 1 521
Výměna cizích řidičských průkazů 47
Záznam školení profesní způsobilosti 746
Dopravně-psychologické vyšetření 43
Udělení řidičského oprávnění 782
Vydávání karet do tachografu 74
Počet žádostí o řidičský průkaz 1 265
Počet vložených řidičských průkazů do skartace 2 025
Vložení nového řidičského průkazu 2 655
Ostatní transakce na evidenci řidičů 7 377
Transakce za rok 2021 celkem: 16 804
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o provozu na pozemních komunikacích a zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Náplň úseku:
• při splnění podmínek vydává registraci k provozování autoškol
• vede evidenci autoškol v působnosti ORP
• provádí státní dozor ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozi-

del
• rozhoduje ve věci odnětí registrace k provozování autoškol
• po řádném ukončení výuky a výcviku zařazuje žadatele k závěrečné zkoušce

o řidičské oprávnění a zkoušce z odborné způsobilosti
• provádí zkoušky, přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových

vozidel a zkoušky z profesní způsobilosti
• provádí opravné zkoušky
• vydává povolení k provozování stanic měření emisí (SME) v působnosti ORP
• vede evidenci SME
• provádí státní odborný dohled nad SME
• rozhoduje ve věci odnětí provozování SME
• vyměřuje správní poplatky, aj.
Statistika vybraných činností úseku zkušebního komisaře v roce 2021:

Zdroj: Evidence zkušebního komisaře, ORP Milevsko
Personální obsazení:
• Bc. Jiří Fara, zkušební komisař, stanice měření emisí, autoškoly, tel.:

382 504 242, e-mail: jiri.fara@milevsko-mesto.cz

ÚSEK PŘESTUPKŮ
Oddělení přestupků v dopravě se nachází v přízemí budovy radnice, nám. E. Beneše
420. Provádí výkon státní správy a územní samosprávy na úseku projednávání
přestupků v dopravě vyplývající ze zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způ-
sobenou provozem vozidla, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a souvisejících zákonů ve znění pozdějších před-
pisů.
Náplň úseku:
• projednává přestupky v dopravě
• řeší místně příslušné dopravní nehody
• zpracovává agendu spojenou s úsekovým měřením na území ORP Milevsko
• vydává rozhodnutí, příkazy, příkazy na místě, výzvy a usnesení
• vyměřuje a ukládá správní tresy
• upouští od správního trestu zákazu činnosti
• řeší opravné prostředky – odpory, odvolání, přezkumné řízení účastníků řízení,

aj.
• jako věcně a místně příslušný orgán provádí veškeré úkony správního řízení
• odesílá pravomocná rozhodnutí na příslušný registr řidičů
• doručuje písemnosti
• ověřuje údaje účastníků řízení
• poskytuje součinnost a informace oprávněným osobám, institucím a orgánům

veřejné moci
• zpracovává podklady pro vymáhání pohledávek z neuhrazených pokut a nákladů

řízení
• zpracovává statistiky přestupků, výzev, příkazů a pohledávek, aj. 
Statistika vybraných činností úseku přestupků v roce 2021:

Zdroj: GINIS, SydoTraffic DSA, GORNEX, údaje OPSPK, ORP Milevsko
Personální obsazení:
• Zuzana Šimáková, DiS., přestupkové řízení v oblasti dopravy, zástupkyně vedou-

cího v oblasti přestupků, tel.: 382 504 161, e-mail: zuzana.simakova@milev-
sko-mesto.cz

• Bc. Alena Stejskalová, přestupkové řízení v oblasti dopravy, tel.: 382 504 217,
e-mail: alena.stejskalova@milevsko-mesto.cz

• Mgr. Markéta Neužilová, přestupkové řízení v oblasti dopravy, tel.: 382 504
212, e-mail: marketa.neuzilova@milevsko-mesto.cz

• Věra Tůmová, přestupkové řízení v oblasti dopravy, tel.: 382 504 160, 
e-mail: vera.tumova@milevsko-mesto.cz

• Jana Kálalová, přestupky v oblasti dopravy - administrativa, tel.: 382 504 119,
e-mail: jana.kalalova@milevsko-mesto.cz

• Ing. Iva Jašková, přestupky v oblasti dopravy - administrativa, tel.: 382 504
162, e-mail: iva.jaskova@milevsko-mesto.cz

Název Částka 
(v tis.Kč)

MŠ Kytička - akumulační nádrž - financováno dotací 2 400,00
1. ZŠ Milevsko - PROJEKT - rekonstrukce jídelna 2022 1 000,00
2. ZŠ Milevsko - UČEBNY - předfinancování dotace iROP, MAS 6 938,00
Parkoviště Kreml (Nádražní 1220) - PROJEKT 180,00
Parkoviště Komenského před 2. ZŠ 6 000,00
ČS. legií - SO přechod pro chodce U Broučka 50,00
Chodník ul. Bažantnice - vl.podíl k dotaci 500,00
Obnova kanalizačního sběrače - PROJEKT 200,00
Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše –
PROJEKT 430,00
Sítě Čs. legií - realizace 10 371,00
Úpravy kanalizací a vodotečí po provedeném průzkumu 600,00
Údržba klášterního mostu přes Milevský potok 2 500,00
Pumptrack 2 500,00
Koupelny DPS čp. 1401 400,00
Půdní vestavba DPS čp. 1510 - rozšíření domova pro seniory, 
vazba na úvěr 40 000,00
Rekonstrukce wc čp 1 - část galerie 1 000,00
Projekt - vytápění budovy č. 1 150,00
Chodníky na novém hřbitově - 2. etapa 1 800,00
Dopravní uzel (Přestupní terminál) - PROJEKT 400,00
Nákup pozemků - bez specifikace 530,00
Automobil pro SSMM - z dotace 500,00
Nová kamera - kamerový systém Milevsko 200,00
Opravy dle vývoje a potřeb - silnice - bude specifikováno 700,00
Opravy dle vývoje a potřeb - chodníky - bude specifikováno 2 000,00
Opravy dle vývoje a potřeb - dopravní značení 200,00
ČEVAK vodovody 500,00
Oprava kanalizace místní části 100,00
ČEVAK kanalizace 3 000,00
Oprava vodotečí 50,00
Běžné opravy MŠ + ost. opravy MŠ 700,00
Repase oken čp. 6 - spořitelna 750,00
Repase oken čp. 1 400,00
Nátěr bazénu a běžné opravy SPOS 600,00
Poliklinika Milevsko - běžné opravy 100,00
Nátěr fasády Růžek - 2. etapa 500,00
Oprava fasády Svobodárny 370,00
Běžné opravy bytů 1 000,00
Opravy bytů - DPS ul. Libušina 250,00
Opravy bytů - DPS ul. 5. května 80,00
Opravy v areálu Služeb Města Milevska 300,00
Běžné opravy nebytových prostor 1 800,00
Opravy dle vývoje a potřeb - Veřejné osvětlení 1 800,00
Oprava plotu na hřbitově 450,00
ZVVZ Energo - tepelné hospodářství - opravy 750,00
Kašna a pítka - opravy 200,00
Kaple Něžovice 100,00
DK - dlažba v amfiteátru 700,00
1. ZŠ Milevsko - opravy oken 350,00

ÚKON POČET
Přezkoušení žadatelů o řidičské oprávnění 191
Přezkoušení z odborné způsobilosti 8
Zkouška z profesní způsobilosti 7
Opakované zkoušky celkem 106

ÚKON POČET
Přestupky z úsekového měření – radary 18 658
Uhrazené výzvy z úsekového měření – radary 14 665
Příkazy – odeslané 1 475
Ostatní přestupky v dopravě 80
Pohledávky – uhrazené 787

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INVESTIC
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Jak se v Milevsku vyvíjely poplatky za svoz odpadu?
V Milevsku činí poplatek za svoz komunálního odpadu v letošním roce 588 Kč za
osobu a kalendářní rok. V loňském roce to bylo méně, platilo se 492 Kč. Z dat
analýzy společnosti Kodino vyplývá, že průměrná sazba poplatku je v ČR 621 Kč.
Milevsko tak vybírá mírně nižší poplatek za odpad, než je průměr v České republice.
Vývoj poplatků za odpad v Milevsku od roku 2016 občané najdou na stránce
https://www.skrblik.cz/radce/mesto/milevsko/.

Petr Novák, Skrblík.cz

Poplatek platí • fyzická osoba přihlášená k pobytu na území města
Milevska 

• vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena
k pobytu žádná fyzická osoba

Sazba • 588 Kč za osobu a kalendářní rok
Splatnost • 30. 4. 2022 pro osoby s trvalým pobytem

v Milevsku
• 31. 5. 2022 pro vlastníky nemovitostí bez trvale

hlášených osob
Úlevy a osvobození • studenti do 26 let ubytovaní mimo město

• důchodci pobývající část roku v rekreačních
objektech 

• osoby pobývající déle jak 6 měsíců v zahraničí
• osoby ve výkonu trestu odnětí svobody 
• osoby zdržující se ve zdravotnických zařízeních

déle jak 3 měsíce 
• osoby umístěné v některých typech sociálních

zařízení (např. v dětském domově, domově pro
seniory, domově pro osoby se zdravotním
postižením) 

• osoby, které jsou poplatníky „Poplatku za
odkládání kom. odpadu z nemovité věci“ v jiné obci
a mají tam bydliště

Způsob platby • v hotovosti i platební kartou v pokladnách MěÚ
Milevsko 

• převodem na účet města Milevska 
č. 19-640992319/0800 (jako identifikaci
poplatníka uveďte správný variabilní symbol
přiřazený v evidenci poplatku za odpad)

Kontakt • Pavlína Zděnková – správce poplatku, 
tel. 382 504 132, 
e-mail pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz 

REVITALIZACE ZELENĚ

V roce 2021 úspěšně proběhla revitalizace sídelní zeleně v ulici J. A. Komenského,
která byla 1. etapou ze tří plánovaných projektů. Všechny tyto projekty jsou finan-
covány z Operačního programu životního prostředí. Od letošního jara bude probíhat
úprava zeleně na Píseckém předměstí. Úprava zeleně bude probíhat ve stejném
duchu jako v ulici J. A. Komenského. 
V nejbližší době dojde k odstranění 17 ks vybraných dřevin a na ostatních budou
provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy. Část kácených stromů vytvoří dostatek
prostoru pro okolní stávající stromy a tím podpoří jejich lepší vitalitu a estetickou
hodnotu. V lokalitě dojde k odstranění starého asfaltového hřiště a místo něj
bude prostor zavezen zemí a oset travním osivem. Součástí obnovy je i výměna
stávajícího mobiliáře za nový. Celkem dojde k umístění 16 ks nových laviček,
z čehož jedna lavička bude kruhová. Během podzimu dojde k výsadbě jehličnatých
a listnatých stromů, kterých bude vysázeno celkem 63 ks. Dále dojde k výsadbě
keřových skupin s menším počtem trvalek.

Ing. Tereza Rašková, odbor životního prostředí

FOTOOBJEKTIVEM

Téměř třicet hudebních fanoušků přišlo ve čtvrtek 3. února do milevské Galerie M, kde
se konal koncert v rámci Hudebních sklepů. Do Milevska přijel Luboš Pospíšil v triu s
kapelníkem své doprovodné kapely 5P, klávesistou a kytaristou Ondřejem Fenclem a per-
kusistou Michalem Hnátkem.

O pololetních a jarních prázdninách připravil dům kultury hned několik akcí pro děti.
Uskutečnily se dvě dílničky spojené s promítáním dětských filmů v Milevském kině, odkud
jsou první dva snímky. Fotografie pod nimi je z výroby krmítek pro ptáčky. Jarní prázdniny
mohly děti zakončit návštěvou pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký.



Evropy v cyklokrosu, který hostil západoněmecký Stuttgart-Vaihingen ve dnech
24.-26. února 1978. V rámci přípravy juniorů na nadcházející mistrovství Evropy
v cyklokrosu se uskutečnily v Milevsku tři kontrolní závody juniorů v parku na
Hůrkách. Velkým úspěchem byla však samotná širší nominace, v níž figurovali
dva milevští závodníci, Pavel Velek a Jiří Cvik spolu s Ladislavem Šulcem z Mladé
Boleslavi. Z těchto tří jezdců byli vybráni dva cyklokrosaři, kteří reprezentovali
ČSSR na evropském šampionátu. A to byl další historický úspěch milevského
sportu. Po Jiřím Drábovi (MS dorostu ve Vídni 1977 – silniční, 17. místo) měla TJ
ZVVZ Milevsko zastoupení i na dalším mistrovství. Kromě Pavla Velka byl na mistrov-
ství Evropy nominován také jeho oddílový kolega Jiří Cvik. Bezprostředně před
mistrovstvím však byla jeho nominace zrušena kvůli nedostatku deviz. Devizy
nakonec zajistily pro čtyři členy výpravy Automobilové závody, národní podnik,
Mladá Boleslav. Celá výprava mohla vycestovat „neoficiálně“, jen na turistická
víza. Do Německé spolkové republiky jeli v podstatě jako turisté! Satirický a humo-
ristický týdeník dne 22. března 1978 napsal „…Našli se však sabotéři. Jak informuje
závodní časopis Ventil. TJ Autoškoda Mladá Boleslav, též díky pochopení místní pobočky
Státní banky Československé, vyslala na mistrovství několik turistů: trenéra, dva juniorské
závodníky a technické zajištění. Pořadatelé MS dva naše turisty nechali startovat.
Výsledek byl vzhledem k naší letošní sportovní
bilanci katastrofální. Jak známo, milevský
Velek se stal mistrem světa juniorů a mlado-
boleslavský Šulc skončil čtvrtý. Stačilo respek-
tovat rozhodnutí odborníků z příslušného
řídícího tělovýchovného orgánu amohli jsme
být i nadále bez mistra světa. Naštěstí se
mnoho nestalo. Šlo pouze o soutěž junior-
skou…“. Původně měl být závod mistrov-
stvím světa juniorů, ale vzhledem
k neúčasti amerického cyklokrosového
národního týmu to bylo pouze mistrovství
Evropy. Závodu se tehdy zúčastnilo 12
zemí. Zvítězil výborně připravený česko-
slovenský reprezentant, milevský závod-
ník Pavel Velek a stal se mistrem Evropy,
čtvrtý skončil Ladislav Šulc z Mladé Bole-
slavi. Velek do Milevska přivezl historickou
medaili!
Cyklistický svaz ÚV ČSTV se tedy původně
rozhodl neposlat reprezentanty na juni-
orské mistrovství Evropy do Německa, ale
toto rozhodnutí se pak naštěstí změnilo.
Jak říká bývalý reprezentační trenér Jan Kubeš „…nedlouho před šampionátem
jsem však oznámil závodníkům, že nikam nepojedou. Odva dny později jsem tuto infor-
maci opravil. Získání titulu mistra Evropy byl velký šok pro český ÚV ČSTV v Praze!“

Lukáš Panec, Milevské muzeum
pokračování příště

Všechny fotografie a tisky z archivu Jana Kubeše.
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V únoru jsme si připomněli již 44 let od vítězství na evropském šampionátu juniorů
v cyklokrosu. Největšího úspěchu v klubové historii milevského cyklistického
oddílu dosáhl čs. reprezentant Pavel Velek, který tím „vypálil rybník“ všem sou-
peřům. 
Výbor Svazu cyklistiky ÚV ČSTV v lednu 1978 pověřil trenéra Jana Kubeše a oddíl
cyklistiky TJ ZVVZ Milevsko přípravou československých juniorů na mistrovství

STŘÍPKY Z MINULOSTI - PO MILEVSKU S KOLEM NA RAMENI – 2. ČÁST

Historický úspěch milevského cyklistického oddílu! Československý reprezentant Pavel
Velek si jede do cíle pro juniorský titul mistra Evropy v cyklokrosu ve Stuttgartu-Vaihingenu,
26. 2. 1978. Pustit oběma rukama kolo a projet cílem bez držení znamenalo diskvalifikaci,
protože tehdejší pravidla to neumožňovala. Vpravo oficiální program mistrovství Evropy
v cyklokrosu juniorů. 

Cyklokrosaři na rozbahněném terénu po startu juniorského mistrovství Evropy ve Stutt-
gartu.

Na stupních vítězů. Zleva druhý Lothar Kinas (NSR) 1 min., uprostřed mistr Evropy Pavel
Velek (ČSSR) 58:37 min., třetí Jörgfried Schleicher (NSR) 1:30 min., 26. 2. 1978.

Reprezentační trenér juniorského týmu Jan Kubeš v depu po každém okruhu vyměňuje
kolo Pavlu Velkovi, 26. 2. 1978.

Děkovný telegram k titulu mistra Evropy
od předsedy oddílu ledního hokeje TJ
ZVVZ Milevsko Josefa Straky, ředitele
Montážního závodu, 1. 3. 1978.



BIO SENIOR - KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
čtvrtek 3. 3. 15:00 
ČR - Komedie - Film pro partnerské dvojice se smy-
slem pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš
toužit, než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit.
ČESKÉ ZNĚNÍ 90 min. 
vstupné: 70 Kč 

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
čtvrtek 3. 3., pátek 4. 3., sobota 5. 3., neděle
6. 3. 17:30
ČR - Pohádka - Z Jakuba je král, z Aničky královna
a rodina se rozrostla o princeznu Johanku.
ČESKÉ ZNĚNÍ 100 min.
vstupné: 120 Kč

BATMAN
čtvrtek 3. 3., pátek 4. 3. 20:00 
USA - Akční, kriminální, drama - Ve svém druhém
roce boje proti zločinu Batman odhaluje korupci
v Gotham City, která souvisí s jeho vlastní rodinou,
a zároveň čelí sériovému vrahovi.
DABING 176 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

SRDCE NA DLANI
sobota 5. 3., neděle 6. 3. 20:00 
ČR - Komedie - Láska se na věk nebo na místo neohlí-
ží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se
zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku.
Kdykoliv a kdekoliv.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
vstupné: 130 Kč 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
čtvrtek 10. 3., pátek 11. 3. sobota 12. 3., neděle
13. 3. 20:00 
ČR - Komedie - Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejno-
hovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedo-
končené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich
postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby
autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Kome-
die s prvky magického realismu servíruje univer-
zální otázky lidského života s nadsázkou
a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na
motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka.
ČESKÉ ZNĚNÍ 99 min.
vstupné: 140 Kč

PROMĚNA
pátek 11. 3., sobota 12. 3., neděle 13. 3.17:30 
USA - Animovaný - Příběh filmu pojednává o tři-
náctileté dívce Mei Leeové, která se samovolně pro-
měňuje v obří červenou pandu, ale jen když je příliš
rozrušená, což je bohužel prakticky neustále.
DABING 100 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

BIO SENIOR - PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI 
čtvrtek 17. 3. 15:00 
ČR - Komedie - Obyčejné lidské příběhy o tom, co
nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny
s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. 

ČESKÉ ZNĚNÍ 109 min. 
vstupné: 70 Kč 

HAUTE COUTURE 
čtvrtek 17. 3., pátek 18. 3. 20:00
Francie – Drama - Esther je na konci své kariéry
hlavní švadleny módního domu Dior. Když se jed-
noho dne vrací z práce, v metru jí asi dvacetiletá
dívka ukradne kabelku. Místo aby Esther zavolala
policii, rozhodne se s Jade pracovat. Všimne si totiž
jejího neobyčejného talentu a vidí v ní svou možnou
nástupkyni u Diora.
DABING 101 min. 
vstupné: 120 Kč 

PES
sobota 19. 3., neděle 20. 3. 20:00
USA - Komedie, road movie - Film plný dojetí pro
všechny milovníky psů. Channing Tatum se vydá na
cestu podél pobřeží Tichého oceánu s jediným spo-
lečníkem, se psem, kterého veze na pohřeb jeho
bývalého pána. On i čtyřnohý pasažér jsou ale své-
rázní a tvrdohlaví a rozhodně to není láska na první
pohled.
TITULKY 100 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

POSLEDNÍ ZÁVOD
čtvrtek 24. 3., pátek 25. 3., sobota 26. 3. 20:00 
ČR - Drama - Drama vypráví příběh Bohumila Hanče,
který tragicky zahynul spolu s Václavem Vrbatou
během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš
a z jejich příběhu se stala legenda. V hlavních rolích
se představí Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Judit
Bardos, Oldřich Kaiser, Vladimír Pokorný, Vladimír
Javorský, Jan Hájek nebo Jaroslav Plesl. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PŘÍŠERÁKOVI 2
pátek 25. 3., sobota 26. 3., neděle 27. 3.17:30 
Německo, VB - Animovaný, rodinný, dobrodružný –
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to
zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Každo-
denní život má protivný zvyk znovu vám házet klacky
pod nohy...
DABING 103 min.
vstupné: 120 Kč 

BELFAST
neděle 27. 3. 20:00 
VB, USA - Drama - Slavný herec, režisér a scenárista
Kenneth Branagh natočil film o svém dětství. Pří-
běh humorný a laskavý, zároveň ale drsný a trochu
krutý. Místem jeho dětských her byl totiž severoirský
Belfast, který nepatří k nejvyhledávanějším adre-
sám.
TITULKY 98 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

MORBIUS
čtvrtek 31. 3., pátek 1. 4. 20:00
USA - Thriller, akční - Na stříbrné plátno přichází
jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších
hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož před-
stavitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se
ve snímku mění v charismatického antihrdinu
Michaela Morbiuse. 
DABING 108 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – KYTKY
K JÍDLU
čtvrtek 3. 3. 17:45
Přijďte se seznámit s méně známými laskominami.
Můžete poslouchat, dívat se na snímky i přivonět
k sušeným bylinkám. Zajímavým setkáním nás pro-
vede Jana Vlková, kterou můžete vídat v pořadu
Sama doma.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

VÝROČNÍ SCHŮZE ČRS
neděle 6. 3. 08:30
velký sál

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 8. 3. 12:00-15:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
středa 9. 3. 18:00-20:00 
loutkový sál 

KURZ KORÁLKOVÁNÍ
čtvrtek 10. 3. 16:00
Vhodné pro děti od 6 let, horní hranice není věkově
omezena.
učebna 4
vstupné: 150 Kč

KURZ – KERAMICKÝ TALÍŘ OD A DO Z
čtvrtek 10. a 24. 3. 17:30
Přijďte si vyrobit talíř z keramické hlíny a po vypá-
lení si ho ručně namalovat. 
Ve spolupráci s Atelierem Radost jsme pro vás při-
pravili zajímavý a netradiční kurz, který bude pro-
bíhat ve dvou termínech. Na tom prvním si
vyrobíme talíř z hlíny a předkreslíme motiv. Můžete
si už přinést vlastní návrh z domova anebo použít
námi připravené předlohy, např. mandaly. Také si
můžete přinést váleček na těsto, vhodné je starší
oblečení. Na druhém kurzu už budeme malovat na
vypálený talíř. Ten pak znovu poputuje do Atelieru
Radost k naglazování a druhému vypálení. Pokud
by se někdo chtěl zúčastnit pouze malování na
keramiku, je možnost si talíř předem objednat.
Výrobu talíře zvládnou i děti, prosíme o přihlášky
do 9. března. 
výuková učebna
kurzovné: 330 Kč

HARLEJ – SMUTKU DÁVÁM SBOHEM TOUR
pátek 11. 3. 19:00
Náhradní termín za zrušené prosincové předsta-
vení. Vstupenky zůstávají v platnosti. 
Těšit se můžete na skvělou hudbu, zábavu 
a pódiovou prezentaci. Na podiu bude velká LED
projekce s přenosem koncertu ze čtyř kamer, díky
tomu vznikne propojení fanoušků a kapely, které
dokáže vytvořit strhující atmosféru. Jako host se
představí skupina Hanz´s Fuckers.

MILEVSKÉ KINO

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

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz
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Časový harmonogram: 19:00 vstup, 20:30 Hanz´s
Fuckers, 22:00 Harlej.
velký sál
vstupné: v předprodeji 490 Kč, na místě 550 Kč

KURZ – LINORYT
sobota 12. 3. 09:30-11:30
Základní kurz linorytu pro všechny bez omezení
věku. 
Přihlášky se přijímají předem u lektorky Ing. Renáty
Provázkové na telefonu 737 474 340 nebo na e-
mailu provazkova.renata@seznam.cz.
výuková učebna
kurzovné: 300 Kč

POHÁDKA – KUDY CESTA DO POHÁDKY?
neděle 13. 3. 15:00
Matěj by se chtěl ženit, ale pantáta mu nechce Anič-
ku dát, protože nic nemá. Vydá se tedy do světa
hledat službu a najde ji na statku. První rok má hlí-
dat čilá kuřátka, a i když to není jednoduché, uhlídá
je a dostane jedno za odměnu. Druhý rok dostane
na starost kačenky, třetí rok husičky. 
Celých osm let bude trvat, než se Matěj vydá zpátky
domů za Aničkou. Co všechno si Matěj vyslouží se
dozvíte z písničky, kterou si budeme v průběhu
pohádky společně zpívat. 
Pohádkový hudební příběh, vhodný pro děti od 3
let, hraje Liduščino divadlo.
velký sál
vstupné: v předprodeji 80 Kč, na místě 90 Kč

HUBNEME S ROZUMEM – ZAHÁJENÍ KURZU
úterý 15. 3. 17:45-20:15
Tříměsíční kurz snižování nadváhy pod vedením
lektorky STOBu Dany Žáčkové. Přihlášky do 10. břez-
na na telefonu 774 040 499 nebo e-mailu zacko-
vastudiod@seznam.cz.
učebna 2 + taneční sál
cena: 4200 Kč

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
středa 16. 3. 17:00
velký sál

JÁ S PÍSNIČKOU JDU JAK TEN PTÁČEK 
čtvrtek 17. 3. 18:00
Písně staropražské, lidové a hity Karla Hašlera.
Vladimír Pecháček, dlouholetý bývalý člen legendární
skupiny Patrola Šlapeto a orchestru Ondřeje Havelky,
zazpívá za doprovodu kytary oblíbené písně.
velký sál
vstupné: 80 Kč, členové SK ZVVZ 40 Kč 

TANEČNÍ HODINY
pátek 18. 3. 19:00
Opakovací lekce před závěrečným věnečkem. 
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazky, ostatní 30 Kč

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
středa 23. 3. 18:00-20:00
loutkový sál 

KURZ KORÁLKOVÁNÍ
čtvrtek 24. 3. 16:00
Vhodné pro děti od 6 let, horní hranice není věkově
omezena.
učebna 4
vstupné: 150 Kč

VĚNEČKY TANEČNÍCH HODIN
pátek 25. a sobota 26. 3. 19:00
Hraje: RM Band
prostory DK
vstupné: velký sál 160 Kč, přísálí 130 Kč, účastníci
kurzu vstup na průkazky

TOULKY ZA POZNÁNÍM – NÁRODNÍ PARK
USA – AMERICKÝ SEN 
pondělí 28. 3. 17:00
Cesta za mé vlastní hranice.
Unikátní pohled na obrovskou třítýdenní cestu klu-
ka s handicapem po západním pobřeží USA. Jakub
Greschl, který se narodil s dětskou mozkovou
obrnou, ukáže krásy destinace, cestu k motivaci
i za své vlastní hranice.
malý sál
vstupné: 40 Kč

SK ZVVZ PŘEDNÁŠKA – DOPRAVNÍ PŘEDPISY 
úterý 29. 3. 09:00
Co je důležité a jaké jsou změny? Přednáší učitel
autoškoly.
Milevské kino
vstupné: 30 Kč, členové SK ZVVZ zdarma 

PŘIPRAVUJEME:

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 2. 4. 10:00-12:00
prostory DK
vstupné: zdarma

VELIKONOCE S JANEM PŘEUČILEM
čtvrtek 7. 4. 19:00
Čtyři osobnosti české kultury, herec Jan Přeučil,
zpěvačka Michaela Syrová, barokní houslista a malíř
Václav Návrat a hráč na různé druhy louten Přemysl
Vacek oslaví návrat jara jako symbol vzniku nového
života.
Milevské kino
vstupné: v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč

EXTRA BAND REVIVAL
pátek 8. 4. 20:00
Kapela Extra Band revival, fungující od roku 1999,
má v repertoáru skladby od kapel Whitesnake, Got-
thard, Extra Band i jeho pozdějšího uskupení
Gepard. Přijďte si užít pořádný rockový nářez.
velký sál
vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč

LÁSKA A PÁREČKY
neděle 24. 4. 19:00
Mistrovsky napsaná francouzská komedie o prob-
lémech vztahů mezi ženou a mužem. Hrají: Jan
Révai, Karel Zima, Jarmil Škvrna, Ernesto Čekan,
Kateřina Janečková
velký sál + balkon
vstupné: 390 a 420 Kč

VERNISÁŽ VÝSTAVY „HABERMANN
& HORBA“
úterý 1. 3. 17:00

VÝSTAVA „HABERMANN & HORBA“ OPĚT
V MILEVSKU
středa 2. až středa 30. 3.
David Habermann představí kované sochy a Valen-
tin Horba obrazy.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY – JAN HRUBÝ & TRIO
čtvrtek 31. 3. 19:30
V akustické sestavě se zpěvákem, klávesistou
a kytaristou Ondřejem Fenclem, fenomenálním hrá-
čem na keltskou harfu Seanem Barrym a hostujícím
perkusistou Michalem Hnátkem představí matador
českých bigbítových houslí průlet vším, čím je a byl.
Jedinečné uskupení výborných hudebníků vyráží
na turné rok po vydání live alba Kouzlo okamžiku.
Vstup možný od 19 hodin. 
vstupné: 300 Kč, na místě 350 Kč

VÝSTAVA – PYTLÁKOVA ZBRAŇ
sobota 5. 3. - neděle 8. 5.
Na výstavě uvidíte ukázky celé řady zbraní histo-
rických i novějších, používaných pro nelegální lov.
Exponáty pro výstavu pocházejí ze sbírky pana Mila-
na Hlásenského, který se historii pytláctví věnuje
už desítky let, další exponáty zapůjčilo Muzeum
Policie ČR v Praze. Kromě zbraní budou na výstavě
k vidění i lovecké a pytlácké nože, zařízení pro
domácí odlévání olověných střel, vycházkové hole
s ukrytými noži nebo kamenný pomník na zastřelení
myslivce a pytláka, k němuž došlo v dubnu 1778
v kopci Chlum u Velké nedaleko Milevska. Všichni
milovníci přírody a myslivosti jsou srdečně zváni. 

ZIMNÍ STADION: 
Veřejné bruslení a hokejové utkání na stránkách
www.spos-milevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:
05. 3. 08:30 Handball mini, ml. žačky, ženy
06. 3. 08:00 Handball turnaj mini
12. 3. 08:00 Florbal junior B
13. 3. 08:00 Florbal elevové
19. 3. 09:30 Proactive - Milevský pohár
26. 3. 08:00 Florbal st. žačky

14:00 Florbal junior B
27. 3. 09:30 Proactive – Jihočeská liga

LETNÍ STADION:
05. 3. 12:00 Sepekov př. utkání

14:00 SK Boston Kluky př. utkání
16:00 SK Lány - TJ Božetice

06. 3. 09:00 FC st. žáci - Sedlčany
10:30 FC ml. žáci - Sedlčany
12:00 Chrášťany př. utkání
14:00 FC junior - Bernartice
16:00 SK Mirovice - SK SIKO Čimelice

12. 3. 09:00 FC st. žáci 
10:30 FC ml. žáci 
12:00 SK Boston Kluky př. utkání
14:00 TJ Božetice - Chýnov

GALERIE M

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

MILEVSKÉ MUZEUM

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

SPOS MILEVSKO

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
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16:00 Chrášťany př. utkání
13. 3. 10:00 FC st. dorost - Chyšky

12:00 FC ml. dorost - Jistebnice
14:00 FC junior - Sepekov

19. 3. 10:00 SK Boston Kluky př. utkání
12:00 Sepekov př. utkání
14:00 FC junior - Petrovice
16:00 TJ Božetice - Meteor B

20. 3. 09:00 SK Svatá Maří Magdalena př. utkání
11:30 FC st. žáci - Prachatice
13:15 FC ml. žáci - Prachatice
15:00 FC muži A - Blatná
17:00 Chrášťany př. utkání

26. 3. 10:00 FC st. dorost - Prachatice
12:15 FC ml. dorost - Prachatice
15:00 FC junior - TJ Božetice

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
neděle 6. 3. 08:30
Schůze se uskuteční ve velkém sále DK Milevsko.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 2. a 23. 3. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan
Röhrich. Nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOMUNITNÍHO
CENTRA
čtvrtek 10. 3. 17:00
Zveme širokou veřejnost na otevření prostor a před-
stavení nového komunitního centra, které se
nachází v Milevsku na adrese nám. E. Beneše 123
(v 1. patře nad „starou poštou“).

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 10., 17. a pátek 18. 3. 08:00-16:00
PhDr. Vlasta Hořánková

úterý 15. a 29. 3. 08:00-16:00

PhDr. Jaromír Matoušek

Bezplatné konzultace, nutno objednat se předem

na telefonu 723 407 029.

TVOŘENÍ PŘÁNÍ K MDŽ
čtvrtek 3. 3.

UČÍME SE VAŘIT
čtvrtek 10. 3.

FILM NA PREVENTIVNÍ TÉMA
čtvrtek 17. 3.

VÍTÁNÍ JARA
čtvrtek 24. 3.

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA VE FANOUŠOVI
čtvrtek 24. 3.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

MO Milevsko

Tel.: 602 165 790

CENTRUM MILÍSEK

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

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

MASKY Z MUZEA NA VÝLETĚ

Milevské maškary navštívily na pozvání základní školu ve Štěkni nedaleko Strakonic.
Ve škole proběhla v odpoledních hodinách malá prezentace o blížícím se masopustu.
Celý projekt byl vytvořen na míru pro děti ze školní družiny. Zábavnou formou
bylo žákům prvních, druhých a pátých tříd připomenuto období masopustu, maso-
pustních dobrot, a především informace o Milevských maškarách a o jejich hlavních
postavách v průvodu. Součástí prezentace byla i pozvánka do našeho muzea maš-
kar. Děti se zaujetím sledovaly videoprodukci, kde ve stručnosti zhlédly masopustní
průvody od historie až po současnost. V této složité covidové době to bylo pro

SENIOŘI STAVÍ S DĚTMI

Domov pro seniory v Milevsku a MŠ Kytička mají tu čest se od
podzimu minulého roku účastnit pilotního mezigeneračního
projektu s názvem „Senioři staví s dětmi“, na kterém s Nadačním
fondem Ninin sen spolupracují LEGO Group a Mezi námi o. p.s. Do
pilotního projektu byly tyto milevské organizace nominovány

společností Mezi námi na základě několik let trvající mezigenerační spolupráce.

VÝLUKY ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVY
Informujeme vás, že v únoru až dubnu pro-
běhnou výluky železniční přepravy na trati
číslo 201 Branice - Záhoří (od 28. února od
8:15 hodin do 14.dubna do 15:40 hodin)
nepřetržitě s omezením provozu. Z tohoto
důvodu budou všechny dotčené vlakové spo-
je nahrazeny autobusovou přepravou. Více
informací naleznete na oficiálních stránkách
ČD v sekci omezení provozu - www.cd.cz/jizd-
ni-rad/omezeni-provozu/. ČD

ZÁJEZD ZA VÍNEM
Dům kultury Milevsko pořádá
v tomto roce opět oblíbený zájezd
za vínem a cimbálovkou do part-
nerského města Hustopeče. Ter-
mín je 2.  až 3. dubna, cena 2500
Kč za osobu. V ceně je zahrnuta
doprava, ubytování, prohlídka
města, návštěva sklípku Jožky
Šmukaře spojená s degustací,
večeří a cimbálovkou. Hlásit se

můžete v infocentru na nám. E. Beneše v Milevsku nebo na telefonech 383 809 101
a 735 759 510.

Dům kultury Milevsko

děti zpestření, jelikož masopustní průvody se už delší dobu nemohly konat. Hlavně
menší děti tak neměly ponětí o některých tradicích, které k masopustu neodmys-
litelně patří. Po videoprodukci došlo na zkoušení samotných masek. V tematické
dílničce děti dostaly škrabošky (masky), které si s radostí ihned vybarvily a vyzdo-
bily. Každé dítě ještě po skončení programu obdrželo krásné a praktické dárky
s motivem maškar. Byla to moc milá návštěva a my jsme si to s dětmi moc užily.

Dům kultury Milevsko, provozovatel Muzea milevských maškar
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RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do celoročního programu Recyklohraní. V lednu žáci plnili
úkol Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na životní prostředí, který vyhlásily
společnosti Remobil a Recyklohraní. Úkolem bylo vybrat co nejvíce starých vyslou-
žilých mobilů a vyplnit pracovní listy. Podařilo se vybrat úžasných 213 kusů! Nej-
lepšími v soutěži tříd byly 4. B (47 ks), 3. B (42 ks) a 5. A (23 ks). Nejlepším
sběračem pak Michal Komárek ze 4. B (30 ks). 
Žáci 5. B a 6. C nápaditě ozdobili krabice pro sběr mobilů a přepočítali v pracovním
listě telefony na ulovené bizony a mamuty. Někteří vytvářeli i příběhy na dané
téma. Všem „lovcům a sběračům“ moc děkujeme.

Mgr. Martina Řehořová

KRESLENÍ DO SNĚHU

Ačkoli letos počasí v našich zeměpisných šířkách zimním sportům zrovna moc
nepřeje, nenechali se žáci 5. ročníku odradit od zimních radovánek. Hned jak
napadl poprašek sněhu, využili část školního hřiště k nápadité výzdobě. Čtvrtku
nahradili napadaným sněhem a místo pastelek otisky svých bot. Kreativita byla
znát na každém výtvoru. I přes větrné nevlídné počasí si děti tvorbu velice užily
a kolemjdoucí mohli aspoň na krátký čas obdivovat jejich kresby. 

Mgr. Miroslava Koutníková

MŠ PASTELKA
VESMÍR V PASTELCE

Planeta Země byla tématem měsíce února. S dětmi jsme si vyprávěli o naší planetě
Zemi, naučili jsme se píseň „Naše země kulatá je“, vyzkoušeli jsme si, jak pomůžeme
naší planetě, když budeme třídit odpad. Společně jsme si vyrobili velkého kos-
monauta, planety, rakety, koláž - kosmonauti na Měsíci… Také sami jsme se pro-
měnili v kosmonauty, začalo odpočítávání a vyletěli jsme do vesmíru... Vesmírnými
výtvory jsme si vyzdobili prostory naší mateřské školy.

Kolektiv MŠ Pastelka

Projekt se zaměřuje na rozvoj mezigeneračního propojení seniorů a před-
školních dětí při společné hře. Propojování probíhá formou využití kostek
LEGO® DUPLO® při aktivitách speciálně navržených pro mezigenerační
setkání a je inspirován konceptem „Učení hrou“ společnosti LEGO. Děti
a senioři sdílí radost ze vzájemné kooperace, pohybu, kreativity a úspěchu.
Navzájem tak mohou zjistit, že i přes výrazný věkový rozdíl mají mnoho
společného a jedni dělají radost druhým. Devět spárovaných zař ízení
(mateřská škola - domov pro seniory/klub seniorů/domov s pečovatelskou
službou) napříč Českou republikou se potkává jednou za 3 měsíce a pro
každé setkání obdrží od nadačního fondu nové, specif icky navržené akti-
vity.
Kostky LEGO®, které byly darovány zařízením pro seniory v rámci projektu, byly
zaplaceny z f inancí Nadačního fondu Ninin sen. Část f inancí darovala
společnost Eurowag, zbytek byl zaplacen z veřejných darů. Mateřské školy obda-
rovala společnost LEGO.
První setkání v rámci tohoto projektu se uskutečnilo v Domě dětí a mládeže.
Zaměstnancům DDM velmi děkujeme nejen za poskytnutí prostoru, ale i za
vstřícnost, ochotu a pomoc při samotné akci.

Jana Nováková, Sociální služby Města Milevska 
Markéta Dušková, MŠ Kytička

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Ředitelství obou základních škol ozna-
mují, že zápis žáků do 1. tříd pro školní
rok 2022–2023 se bude konat v pátek
8. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu
9. dubna od 9 do 11 hodin v budovách
obou základních škol v Milevsku. Zápis
je určen pro děti narozené od 1. září
2015 do 31. srpna 2016. K zápisu
s sebou přineste rodný list dítěte
a občanský průkaz. O formě zápisu (zda

dítě bude přítomno zápisu či nikoli) bude rozhodnuto podle aktuálních vládních
nařízení. Aktuální informace najdete na webových stránkách škol, případně pro-
střednictvím mateřských škol.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel 1. ZŠ Milevsko
Mgr. Michal Divíšek, ředitel 2. ZŠ Milevsko

1. ZŠ MILEVSKO
PŘEDMĚT ČLOVĚK A TECHNIKA

Jednou z priorit, kte-
ré v dnešní době dává
ministerstvo zele-
nou, je návrat k tech-
nickému vzdělávání
žáků. Na naší škole
má toto vzdělávání
dlouholetou tradici.
Proto, když minister-
stvo vyhlásilo pro-
gram Pokusného
ověřování obsahu,
metod a organizace
vzdělávání vzděláva-

cí oblasti „Člověk a techniky“, tak jsme neváhali, přihlásili jsme se a dostali
jsme se mezi 60 škol, které tento program ověřují. Výstupem bude návrh úprav
rámcového vzdělávacího programu oblasti Člověk a technika.
Nyní žáci v 8. ročníku vyrobili hmyzí domečky a v 9. ročníku tzv. pastičkomobil.
Jde vlastně o model auta, který ke svému pohybu vpřed využívá energie, která
vznikne natažením pastičky a tato energie se přenáší na pohon kol. Na fotografii
si můžete prohlédnout hotová autíčka. Dětem se líbil i závod, který jsme na
závěr s auty uspořádali.
Pokud si ho budete chtít vyrobit doma s vašimi dětmi, pak na jeho výrobu
využijete tyto odpadové suroviny – CD, karton, špejle a provázek.    

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy 
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FOTBALOVÉ ÚSPĚCHY GYMNAZISTŮ

Mimořádného úspěchu dosáhli studenti milevského gymnázia ve Středoškolské
futsalové lize. Prošli sítem tří kol až do krajského finále, které proběhlo 2. února
v Třeboni. V oslabené sestavě bez náhradníka na konkurenci dvou českobudějo-
vických a jednoho třeboňského družstva nestačili, postup do finálové čtyřky z 19
týmů středoškoláků v Jihočeském kraji je ale pro Milevšťáky velkým úspěchem.
Na snímku je družstvo v doprovodu ředitele školy Mgr. Petra Bardy.

Mgr. Jana Plavcová

GYMNÁZIUM MILEVSKO
LYŽAŘSKÝ KURZ V KRKONOŠÍCH

Poslední lednový týden vyrazili studenti milevského gymnázia na lyžařský kurz
do Pece pod Sněžkou. Kurz byl určen primánům a žákům 1. ročníku, možnost zaly-
žovat si ale využili i žáci 2. ročníku, kteří v loňském roce vlivem pandemie o kurz
přišli. Krkonošské svahy zdolávala více než čtyřicítka Milevšťáků, sjezdové lyžování
střídal výcvik na běžkách. Na snímku jsou žáci připraveni na celodenní výlet na
běžkách, kterým týdenní kurz zakončili. 

Mgr. Jana Plavcová

ZŠ SE SPECIÁLNÍM VZDĚL. PROGRAMEM
CANISTERAPIE

V letošním školním roce v naší škole probíhají hodiny canisterapie. Děti pravidelně
navštěvuje terapeutický pes Démon se svojí cvičitelkou. Čas strávený s Démonem
je velmi přínosný. Démon s radostí plní všechny úkoly a povely, které dostává od
své cvičitelky a žáků. Děti se také dozví mnoho zajímavostí ze života psů, zbaví
se strachu ze zvířat a naučí se, jak se chovat k pejskům a ostatním živým tvorům. 

Kolektiv ZŠ Milevsko



v rytmu sezony, a tak je jejich sběr a využívání nádherné kulinární dobrodružství.
Kdy, kde, co a jak sbírat, to jsou dnes zapomenuté vědomosti, které stojí za to
oprášit a využívat. Přijďte se seznámit s méně známými laskominami. Můžete
poslouchat, dívat se na snímky i přivonět k sušeným bylinkám. 
Zajímavým setkáním nás ve středu 3. března od 17:45 hodin provede Jana Vlková,
kterou můžete vídat v pořadu Sama doma. Povídání se uskuteční ve výukové
učebně v 1. patře DK, vstupné je 50 Kč.

mk
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KURZ LINORYTU V DOMĚ KULTURY
Tvoříte a zkoušíte rádi nové věci?
Pokud ano, přijďte si vyzkoušet velmi
působivou grafickou techniku
s názvem linoryt. Díky ní si můžete
vyrobit krásná přáníčka, obrázek
k zarámování nebo třeba razítko na
hraní pro děti. 
V sobotu 12. března od 9:30 hodin se
v domě kultury uskuteční základní
kurz linorytu pro všechny bez omezení
věku. Přihlášky se přijímají předem
u lektorky Ing. Renáty Provázkové na
telefonu 737 474 340 nebo na e-mailu

provazkova.renata@seznam.cz. Kurz stojí 300 Kč včetně veškerých pomůcek
a předloh. Počet míst je omezen, proto s přihlášením neotálejte. Těšíme se na
krásně strávené sobotní tvořivé dopoledne s vámi. 

mk

KYTKY K JÍDLU
… to je název dalšího diskusně vzdělá-
vacího večera, který jsme pro vás při-
pravili v milevském domě kultury. Po
jeho návštěvě už budete vidět meze
a louky za svým domem jako prostřený
stůl!
Kytky k jídlu mohou být plevele, plané
rostliny z mezí i luk, jejich květy nebo
nezralé plody, ale dokonce i mladé
výhonky některých stromů. Zejména

zjara dokáží tyto přísady obohatit jednoduché recepty a posílit přirozenou imunitu
o vitamíny, minerály a další tělu prospěšné látky. Jejich chutě se rychle mění

HUBNEME S ROZUMEM V DK MILEVSKO
Tříměsíční kurz
snižování nadvá-
hy s názvem Hub-
neme s rozumem
bude probíhat
v DK Milevsko kaž-
dé úterý od 15.
března, vždy od
17:45 do 20:15
hodin. Kurz je
vhodný pro každé-
ho, kdo se chce
cítit ve svém těle
dobře. Každá lek-
ce je složena ze
cvičení i metodi-
ky, ve které se

dozvíte o nových stravovacích návycích, že žádné potraviny nejsou zakázané
a mnoho dalších věcí. Součástí je i lekce nordic walkingu. Kurz povede zkušená
lektorka společnosti STOB (Stop obezitě) Dana Žáčková a cena je 4200 Kč. Přihlášky
se přijímají na telefonu 774 04 04 99 nebo na e-mailu zackovastudiod@seznam.cz.

mk
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do neděle 13. března na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku do Milevského kina
na film dle vlastního výběru. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: cedule na cestě mezi odbočkou na Přeborov
a Spálenou 
Výherci: Kateřina Mašková, Helen Rathan a Anna Votrubová, všechny z Milevska



Podrobné výsledky jsou k dispozici na www.trikralovasbirka.cz. Děkujeme všem,
kteří se do sbírky zapojili. Velice si toho vážíme. 

Andrea Fenclová, Charita Písek 
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Zámecká 252, 391 37 Chotoviny
Te.: +420 381 284 335-6, info@sanatoriumchotoviny.cz

www.sanatoriumchotoviny.cz

SANATORIUM 
CHOTOVINY

PRESTIŽNÍ KLINIKA 
S PĚTADVACETILETOU PRAXÍ

ESTETICKÉ OPERACE
• horní a dolní víčka • operace
obličeje, čela, krku • úpravy jizev
po jiných operacích • zvětšení
prsou – augmentace 
• modelace a zmenšení prsou 
• modelace a zvětšení prsou 
• abdominoplastika – plastická
operace břicha • liposukce -
odsávání tuku • odstáté boltce 
• zarůstající nehty •
gynekomastie • vaginoplastika 
• labioplastika

LASEROVÉ OPERACE
• operace chrápání, chronické
rýmy, polypů • odstranění pih,
fibromů, bradavic, … 
• vyrovnání jizviček po akné 

• odstranění rozšířených žilek 
• epilace chloupků

OMLAZOVACÍ METODY
• aplikace botulotoxinu
a kyseliny hyaluronové • plazma
terapie – novinka v omlazení 
• vyplňování vrásek • zvětšení
rtů

CÉVNÍ CHIRURGIE /
CHIRURGIE RUKY

DLOUHODOBÁ BRIGÁDA 
V INFOCENTRU A MUZEU MAŠKAR

Hledáme brigádníka do TIC Milevsko
a do Muzea maškar především na

víkendy a letní sezónu červen–září.
V Muzeu maškar možnost

pracovního poměru.
Požadujeme min. SŠ vzdělání, spolehlivost, pečlivost,

komunikativnost, znalost práce na PC, znalost jednoho světového
jazyka (AJ, NJ) výhodou. 

V případě zájmu zasílejte životopis na e-mail
kosatkova@milevskem.cz nebo volejte na telefon 724 515 636.
Pozice je vhodná pro absolventy nebo pro aktivní důchodce.

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU

Spojením Farní charity Milevsko a Oblastní charity Písek k 1. lednu 2022 vznikla
Charita Písek. Služby, na které byli klienti v Milevsku a okolí zvyklí, jsou poskytovány
v plném rozsahu. Nadále funguje Pečovatelská služba sv. Ludmily, Sociálně akti-
vizační služba pro rodiny s dětmi Rozárka i Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sv. Františka z Assisi. 
První velkou akcí po spojení se stala Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek bude použit
na podporu Sociálně aktivizační služby Rozárka v Milevsku, Střediska pomoci
v Písku a Dobrovolnického centra Bonum v Písku. 
Ačkoliv byl i letošní ročník poznamenán protiepidemickými opatřeními, podařilo
se v mnoha obcích uskutečnit koledu. Vedoucí skupinek i samotní koledníčci
s úsměvem, koledou a posvěcenou křídou navštívili mnoho domácností, předali
poselství lásky, požehnání a vnesli světlo naděje a víru v lepší zítřky. 
Díky štědrosti obyvatel Dobrošova, Hrazánek, Hrejkovic, Chyšek, Klisince, Klučenic,
Kovářova, Květova, Lašovic, Milevska, Nadějkova, Sepekova a spolupráci a obě-
tavosti pátera Bedřicha a pátera Vavřince z Milevského kláštera bratří premon-
strátů, dětí z výuky náboženství, Pekárně Chyšky, skupině Skautů z Milevska, Petře
Přibylové, Heleně Černé, Haně Vošahlíkové, Voňavému obchůdku Violka, Prodejně
potřeb pro domácnost, Lékárně Dr. Max, Lékárně Aspasia, skupinám Skautů ze
Sepekova, skupinám Skautů z Nadějkova a zástupcům jmenovaných obcí je výsledek
sbírky v milevském regionu 105 343 Kč z celkových 357 576 Kč. 

Koledníčci v Oldřichově.
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Přijmeme 
skladníka – řidiče VZV
pro náš závod v Olší u Tábora
Mzda 31 000–35 000 Kč
Práce na dvě směny
Více informací na:

www.efeflex.cz/kariera
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