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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
už několikátým rokem se snažíme plnit předsevzetí, že
Vám budeme přinášet co nejvíce dobrých zpráv a pozi-
tivní energie. Nezastírám, že po dvouletém boji s covi-
dem, téměř ročním válčení na Ukrajině ave víru ekono-
mických nejistot to není vždy jednoduché. Ale snažit se
oto musíme inadále! Akdy jindy, když ne vnovoročním
vydání Milevského zpravodaje, který se Vám právě dostá-
vá do rukou. Tak si v něm pěkně počtěte – přináší řadu
cenných informací, najdete v něm pěkné fotky z akcí,
které v Milevsku během prosince proběhly.  
Je za námi další zvláštní a obtížný rok. Pokud však jde
o hospodaření města, dopadlo velmi dobře. Přesto,
že jsme hodně investovali (přes 90 milionů), do nového
roku vstupujeme nejen s finanční rezervou, ale ischvá-
leným rozpočtem, jak o tom rozhodla většina zastu-
pitelů na svém zasedání 14. prosince. Máme tak reál-
nou nadějí, že finančně „ustojíme“ i rok 2023, jehož
největší investicí by měla být více než 20milionová
rekonstrukce sálu domu kultury. Řada projektů (mj.
Sokolovská ulice, parkoviště za věžákem, atletický
ovál) sice přímo v rozpočtu není, ale jsme připraveni
je v případě příznivého vývoje realizovat. 
Velmi lichotivá zpráva nám přišla na sklonku roku od
společnosti Obce v datech s.r.o., která se zabývá porov-

náváním kvality života v celkem 206 městech v ČR. Jedná
se otým složený z expertů zoblasti ekonomie, statistiky
ademografie. Na základě získávaných dat z oblasti zdra-
ví, životního prostředí, materiálního zabezpečení, vzdě-
lání, vztahů a služeb (celkem 29 parametrů) se určí
pořadí jednotlivých měst. Jak jsme dopadli? V Jihočes-
kém kraji jsme se umístili na krásném 3. místě (1. Třeboň,
2. České Budějovice), celkově v ČR na 32. místě (1. Říčany,
např. 4. Hustopeče). Není to důvod k radosti?    
Na druhé straně – v některých ohledech na tom nejsme
dobře a opravdu máme co dohánět. Nově mezi ně bude
patřit lékařská pohotovost v Milevsku. V lakonické zprávě
od společnosti Poliklinika Milevsko s.r.o., která si od
města pronajímá naši budovu, se v tomto vydání můžete
dočíst, že rozpětí této služby se od nového roku omezí
pouze na sobotní dopoledne. Je to málo a mrzí nás to.
Problém je finanční ahlavně personální. Peníze bychom
zřejmě poskytli, ale nedostatek lékařů řešit neumíme. 
Vážení přátelé, rád bych Vám poděkoval za celoroční
podporu. Dává nám sílu a chuť naplno pracovat pro
naše Milevsko. Mohu Vás ujistit, že tomu tak bude
i od prvního dne roku 2023. A v něm Vám přeji hodně
zdraví, štěstí a úspěchů.

Ing. Ivan Radosta, starosta Více o rekonstrukci velkého sálu DK Milevsko na straně 3.



PORTÁL DOPRAVY

Portál dopravy v současné době umožňuje mimo jiné i podání elektronické
žádosti o vydání řidičského průkazu z důvodu odcizení, ztráty, změny údajů
(jméno, příjmení) a zrychlené vyřízení pro všechny tyto typy žádostí (včetně
žádosti z důvodu uplynutí platnosti ŘP). Žadatel si tedy může vybrat, zda upřed-
nostní osobní vyřízení na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působ-
ností (ORP) nebo elektronický proces podání žádosti o výměnu ŘP prostřednictvím
portálu.
Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu dopravy či Portálu
občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita,...) a mít zde
připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více informací na https://chcida-
tovku.gov.cz/datova-schranka.  
Možnost podání žádosti je po přihlášení do Portálu dopravy (https://www.portal-
dopravy.cz/) nebo Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni),
a to v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti vašeho řidičského
průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti (bez správního poplatku),
dále v případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů (správní poplatek
200 Kč). Pro všechny uvedené životní situace si můžete požádat o vydání řidičského
průkazu ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů (správní poplatek 700 Kč).
Žadatel uhradí správní poplatek při osobním převzetí nového řidičského průkazu
nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci k převzetí
řidičského průkazu přímo na ORP, kde byla žádost podána. Současně s převzetím
nového průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz.

Libuše Čandová, odbor dopravy

ODCHYT A KASTRACE TOULAVÝCH KOČEK
Během měsíce února bude opa-
kovaně proveden odchyt
a následná kastrace toulavých
koček. Odchyt koček bude pro-
váděn prostřednictvím městské
policie opět v lokalitách J.
A. Komenského, B. Němcové,
u veřejných záchodů na auto-
busovém nádraží a na starém

sídlišti. To jsou lokality, ve kterých se toulavé kočky opakovaně vyskytují. V této
souvislosti apelujeme na občany, aby na odbor životního prostředí nahlásili pří-
padné další lokality, kde toulavé kočky zaznamenali, aby mohl být odchyt proveden
i zde. Kastrace toulavých koček se provádí zejména proto, aby se zabránilo jejich
nekontrolovanému množení a eliminovala se zdravotní rizika s ním spojená. Kočky
budou po provedené kastraci a ošetření veterinárním lékařem vráceny na původní
místa, kde byly odchyceny. 
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 5. 12. 2022
• Schválila rozpočtová opatření č. 267 až 280.
• Schválila poskytnutí f inančního příspěvku z rozpočtu města Milevska na

rok 2022 SDH Velká.
• Schválila opakované vyhlášení záměru na prodej vytěženého dřeva na

pozemcích ve vlastnictví města.
• Schválila přidělení bytů v domě s pečovatelskou službou.
• Schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 4000 Kč v programu Jiho-

českého kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“.
• Schválila ukončení nájmu nebytových prostor v čp. 1 v čp. 97.
• Schválila zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v čp. 97.
• Vzala na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce v Mateřské škole

Klubíčko.
• Rozhodla uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 14. 12. 2022
• Schválilo rozpočtová opatření č. 282 až 295.
• Schválilo rozpočet města Milevska na rok 2023.
• Schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Milevska na období

2024–2026.
• Schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci na rok 2023 pro SPOS

Milevsko s. r. o.
• Schválilo dotační program „Sport 2023“.
• Schválilo dotační program „Sociální a související služby 2023“.
• Schválilo budoucí nákup pozemků v k. ú. Milevsko; 
• Schválilo jednací řád Zastupitelstva města Milevska.

Markéta Honzíková, místostarostka města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

ZMĚNY V PŘEPRAVĚ OBČANŮ NAD 70 LET
Na konci listopadu 2022 schválila Rada města Milevska uzavření Smlouvy o zajištění
přepravy občanů města Milevska nad 70 let věku na kalendářní rok 2023. Znamená
to, že i v roce 2023 budou moci občané města Milevska starší 70 let využívat
k úhradě jízdného na vybraných autobusových linkách bezkontaktní čipovou
kartu. Seznam linek, na kterých lze bezkontaktní čipovou kartu využít, zůstává
takřka beze změn. K drobným změnám dochází pouze na lince 360845 (Milevsko
– Veselíčko – Bernartice – Písek), kde z důvodu vytíženosti spojů 15, 18 a 20 urče-
ných prioritně pro školáky a pracující, nebude nadále možná úhrada jízdného
prostřednictvím bezkontaktní čipové karty. Konkrétně se jedná o spoj s odjezdem
ve 12:32 hodin z autobusového nádraží ke stadionu a spoje s odjezdy ve 14:52
a 14:56 hodin od stadionu na autobusové nádraží. Ve stejných časových úsecích
je však přeprava zajištěna dalšími autobusovými linkami. Pro přepravu z auto-
busového nádraží ke stadionu může být využita linka 360841 (Milevsko – Sepekov
– Opařany) s odjezdem ve 12:35 z autobusového nádraží, pro přepravu od stadionu
na autobusové nádraží pak linka městské hromadné dopravy s odjezdem ve 14:50
od stadionu.

Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věcí 

TERMÍNY UZÁVĚREK MILEVSKÉHO ZPRAVODAJE V ROCE 2023

Únor 19. ledna 
Březen 16. února 
Duben 21. března 
Květen 18. dubna 
Červen 19. května 
Červenec 20. června 

Srpen 19. července 
Září 21. srpna 
Říjen 18. září 
Listopad 19. října 
Prosinec 20. listopadu

TERMÍNY ZASTUPITELSTEV V ROCE 2023 
1.února, 29. března, 3. května, 21. června, 6. září, 

18. října, 15. listopadu, 13. prosince.

V souvislosti s plánovaným odchytem toulavých koček vyzýváme majitele koček,
aby si během měsíce února své domácí kočky zajistili takovým způsobem, aby
nedošlo k náhodnému odchytu a vykastrování jejich mazlíčka. Toto je možné
provést například označením kočky barevným obojkem.  

Bc. Marta Bardová, odbor životního prostředí



INFORMACE K REKONSTRUKCI DK MILEVSKO

Vážení návštěvníci kulturních akcí, rádi bychom vás seznámili s první etapou
rekonstrukce kulturního domu v Milevsku. Ve druhé polovině ledna bude zahájena
modernizace technického vybavení velkého sálu, která má za cíl zlepšit funkčnost
a komfort pro návštěvníky i pořadatele akcí. Velký sál od svého otevření v roce
1959 nedoznal za celých 64 let větších změn a úprav. Konkrétně se jedná zejména
o následující opatření:
• Instalace nového vzduchotechnického zařízení s rekuperací tepla.
• Zlepšení akustiky sálu pomocí instalace nových akustických panelů.
• Instalace nového ozvučovacího systému a projekční techniky.
• Stavební úpravy balkonu a instalace nových sedadel.
• Instalace nové podlahové krytiny. 
• Výměna osvětlení za úsporné LED žárovky.
Z tohoto důvodu bude velký sál kulturního domu od 15. ledna mimo provoz. Rekon-
strukcí bude omezen provoz také malého a přednáškového sálu - to jsou sály bez-
prostředně sousedící s velkým sálem. Obnovení provozu s novým technickým záze-
mím plánujeme na červen. 
Omezení provozu se nedotkne probíhajících kurzů v DK, provozu restaurace,
loutkového sálu a ani provozu knihovny. Omezenou nabídku kulturních akcí
se budeme snažit vytvořit v jiných prostorech v naší správě (např. kino, galerie,
loutkový sál, amfiteátr apod.).
Věříme, že tato investice města Milevska přispěje k lepšímu zážitku ze strany
návštěvníků kulturních akcí a těšíme se na setkání s vámi v nově zrekonstruovaných
prostorech.

Dům kultury Milevsko
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FENOMÉN ORLICKÁ PŘEHRADA
Diskusně vzdělávací večery v domě kul-
tury zahájí v novém roce přednáška
Mgr. Jana Kouby z Prácheňského
muzea v Písku, který nám přijede
vyprávět o Orlické přehradě. Hlavní
stavba druhé pětiletky Orlická přehra-
da, jež se začala budovat v roce 1954
a dokončena byla o devět let později,
výrazně vstoupila do života mnoha tisí-
ců lidí. Jednak tím, že jim vzala domov,
jednak tím, že jim dala práci. Přednáš-
ka bude sledovat oba dva tyto pohledy,

jež se navíc mnohdy prolínají, a zasadí je do Československa 50. let 20. století.
Bude popisovat atmosféru na staveništi a zároveň i v údolí, které se záhy mělo
ocitnout nenávratně pod vodní hladinou. Pokud vás téma zaujalo, rádi vás při-
vítáme ve středu 25. ledna od 18 hodin ve výukové učebně v 1. patře DK, vstupné
je 40 Kč. mk

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Nechodili jste do tanečních nebo
jste nedávali pozor a nyní potřebu-
jete oprášit zapomenuté taneční
kroky? Nebo prostě jen máte rádi
tanec a chcete se pod vedením zku-
šeného lektora naučit víc? Nyní máte
možnost přihlásit se do kurzu, ve
kterém se pod dohledem tanečních
mistrů Jaroslava a Aleny Bolkových

naučíte v osmi tanečních lekcích vše potřebné. Přihlášky přijímáme do 9. ledna
v kanceláři Domu kultury Milevsko, na telefonu 383 809 200 nebo e-mailu
kurzy@milevskem.cz. Kurzovné je stanoveno na 1500 Kč za osobu, zahájení lekcí
bude v pátek 13. ledna od 18 hodin v hudebním sále DK Milevsko. 

mk

SLOUČENÍ CHARIT PÍSEK A VESELÍČKO
V loňském roce vzala Charita Písek pod svá křídla
Farní charitu Milevsko, která se tak stala její význam-
nou součástí, a začátkem ledna 2023 čeká to samé
i Charitu Veselíčko. Bude sloučena s Charitou Písek,

to ale neznamená, že zanikne, pouze bude fungovat jako součást větší Charity.
Charita Veselíčko provozuje azylový dům pro matky s dětmi, nově bude tuto službu
provozovat Charita Písek. Pro zaměstnance, a hlavně pro klienty, se jedná pouze
o změnu formální a nijak se jich nedotkne. Pevně věříme, že v jednotě je síla,
a změna, ke které dojde k 1. lednu bude ku prospěchu všech, organizace, zamě-
stnanců, ale hlavně klientů, protože o ně nám jde především. 
Takže, od 1. ledna, Domov sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku, už jako součást
Charity Písek, jako jedna velká charitní rodina. Pro Charitu Písek je to velká radost
a čest, vzít pod svá křídla takto dobře a dlouhodobě fungující sociální službu,
která pomáhá těm nejmenším a nejzranitelnějším. A děkujeme všem, kteří službu
pomohli vybudovat, s velkou pokorou a odpovědností budeme pokračovat v jejich
šlépějích.

Za Charitu Písek Veronika Skálová

OZNÁMENÍ
Poliklinika Milevsko oznamuje, že od 1. ledna 2023 je nucena omezit provoz
lékařské pohotovostní služby. Provoz bude pouze v sobotu od 8 do 11 hodin. Mimo
uvedené ordinační hodiny se prosím obracejte na lékařskou pohotovostní službu
v nemocnici v Písku nebo v Táboře. 

Poliklinika Milevsko, spol. s r. o.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA UŽ KLEPE NA DVEŘE … OTEVŘETE?
Stejně jako začátkem každého roku se i v lednu 2023
uskuteční Tříkrálová sbírka. Koledníčci, převlečení
za Tři krále, vyrazí do ulic měst i vesnic po celé repub-
lice, aby přinesli požehnání do domu a s koledou na
rtech poprosili o příspěvek do kasičky. Vykoledované
finanční prostředky pomáhají prostřednictvím jed-
notlivých Charit lidem potřebným a lidem v nouzi.
Charita Písek použije výtěžek Tříkrálové sbírky na
podporu potřebných prostřednictvím těchto svých
služeb: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a Stře-
disko pomoci v Milevsku, Azylový dům pro matku
a dítě ve Veselíčku, Dobrovolnické centrum a Stře-
disko pomoci v Písku a také na podporu sociálně
potřebných rodin, dětí a seniorů na Rožmitálsku
a Březnicku. Charita Písek pomáhá opravdu velkému

množství lidí, s rozmanitými životními příběhy
i problémy, proto Vás žádáme, otevřete koledníčkům
nejen dveře, ale také svá srdce a přispějte na dobrou
věc.
Pokud byste se chtěli o Tříkrálové sbírce a o tom,
kde pomáhá, dozvědět více, navštivte oficiální web
www.trikralovasbirka.cz. Na webu písecké Charity,
www.pisek.charita.cz, naleznete záměry Tříkrálové
sbírky 2023, informace pro ty, kteří s námi chtějí
vyrazit na koledu a postupně budeme přidávat
podrobné informace, kdy a kde potkáte koledníčky
nebo kde naleznete naše statické kasičky. Sledovat
nás můžete také na facebooku a instagramu:
pisek.charita.cz. Těšíme se na viděnou 1. – 15. led-
na!

Za Charitu Písek Veronika Skálová



Začátkem prosince byly závěrečnými Věnečky ukončeny Taneční hodiny pod vedením
manželů Bolkových. Kdo má zájem o pokračování, může se přihlásit do pokračovacích
lekcí, které začínají v sobotu 7. ledna od 17 hodin v tanečním sále DK.

V neděli 4. prosince se v Milevském muzeu po dvouleté pauze, způsobené covidem, usku-
tečnil již 18. tradiční jarmark s ukázkami starých řemesel.

V neděli 4. prosince postavili mladí skauti ze Sedmičky Milevsko u vánočního stromu
krásný betlém. Tímto jim posíláme veliké poděkování.

SPOS Milevsko s. r. o. uspořádal v sobotu 3. prosince Mikulášskou nadílku na ledě.
Sportovní odpoledne se vydařilo, všechny děti dostaly balíček a plno krásných cen. Tímto
děkujeme především sponzorům a všem, kteří se na této akci podíleli.

FOTOOBJEKTIVEM

Ve dnech 29. a 30. listopadu navštívil v rámci projektu IKAP3 a aktivity „Zapojení
odborníka z praxe do výuky na SŠ“ milevské učiliště Tomáš Zdeněk, aby přiblížil žákům
oboru Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce problematiku oprav motorových
vozidel, zejména pak osobních automobilů v praxi.

Natálie Kozáková a Natálie Blechová, žákyně SOŠ a SOU Milevsko, se začátkem prosince
zúčastnily ustavujícího zasedání Jihočeského studentského parlamentu v Českých Budě-
jovicích. Tento projekt, nad kterým převzal záštitu náměstek hejtmana Jihočeského
kraje Mgr. Pavel Klíma, by měl zvýšit a zjednodušit komunikaci mezi žáky a studentskými
organizacemi s aktuálními zástupci školství na krajské a celostátní úrovni.

Milevské muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou uspořádalo v úterý 29. listopadu
ve vestibulu knihovny slavnostní křest dvou nových publikací, vydaných muzeem. Jedná
se o dlouho očekávanou knihu „Milevsko, fotografované tehdy a teď, II. díl“, a dále
o životopisnou publikaci „Navždy spolu“, která líčí životní osudy známých siamských
dvojčat, sester Blažkových ze Skrýchova. Obě knihy jsou v prodeji v Milevském muzeu,
v infocentru nebo v knihkupectví paní Bolkové.
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V pondělí 5. prosince navštívil milevské děti na náměstí Mikuláš se svou družinou.
Natěšené děti se vystřídaly v přednesu básní, některé i krásně zazpívaly vánoční koledy
a za odměnu dostaly balíčky s nadílkou. Bylo připraveno i malé občerstvení pro zahřátí.
Obdarovány byly i děti z Domova sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku, z dětského
domova ve Zvíkovském Podhradí a z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (Fanouš).
Děkujeme Klášterním lesům Strahov za darování 4 hořících špalků, Sociálním službám
Města Milevska za přípravu čaje a svařáku, 2. základní škole za zapůjčení várnic na tuto
akci a domu kultury za technickou výpomoc.

Snímkem se vracíme na začátek prosince minulého roku do milevské Galerie M, kde se
představila absolventka Ateliéru textilní tvorby na VŠUP v Praze MgA. Lenka Čížek Mašková.
Výstava s názvem „Duše, které opouštějí těla a ještě něco navíc“ nabídla ke zhlédnutí
textilní objekty zobrazující v životní velikosti osoby z jejího života, které ji svou odlišností
ovlivnily.  

Dopoledne 7. prosince patřilo dětem z 1. ZŠ, pro které Milísek v komunitním centru
připravil příjemné povídání s pohádkářem a autorem dětských knih panem Zdeňkem
Kláskem. Na fotografii jsou vítězové pohádkového kvízu, kteří si domů odnesli krásné
knihy s věnováním.

Téměř tři desítky milovníků hudby reggae si přišly ve čtvrtek 8. prosince užít poslední
koncert roku 2022 ze série Hudebních sklepů. V milevské Galerii M se představila oblíbená
kapela Švihadlo, která byla založena již v roce 1983 v Mladé Boleslavi. Kromě Čech a Slo-
venska koncertuje v mnoha okolních zemích, a dokonce i v Číně. Jejich nejnovější album
Vůně trávy vyšlo v březnu 2020.

Třetí adventní neděli proběhly tradiční vánoční trhy v DK Milevsko. Návštěvníci si mohli
ke koupi vybrat z velkého množství dekorací či dobrot, nechyběl prodej stromečků a výstava
vláčků, která se líbila hlavně dětem.

V prosinci došlo k dalšímu posílení počtu nádob na sběr upotřebených jedlých olejů
a tuků. Občané tedy mohou tyto odpady vhodit v uzavřené plastové láhvi nebo obalu
také na stanovišti tříděných odpadů před radnicí Sažinova. Celkem je ve městě již 14
sběrných míst, mj. u zvonů v ul. Čs. armády, Pod Stadionem, J. A. Komenského (křižovatka
u HZS, Vzor a věžák), Št. Dvořáka, Švermova, 5. května (byt. domy), R. Svobodové,
Č. Holase, F. Kudláčka, Dukelská a na Píseckém předměstí (křižovatka). Zjistěte si ve
svém okolí, které stanoviště máte nejblíže a nezapomeňte zde odhodit použité oleje
a tuky z vánočního smažení.
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BIO SENIOR - HÁDKOVI
čtvrtek 5. 1. 15:00 
ČR - Komedie - Komedie režiséra Vojtěcha Moravce
o rodině, která se pořád hádá. Ať dělají Hádkovi, co
mohou, nikdy se na ničem neshodnou a každý z nich
si nakonec myslí to svoje. Ve vzduchu teď navíc visí
rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posledním přání
vyjet se všemi k moři.
ČESKÉ ZNĚNÍ 98 min. 
vstupné: 70 Kč 

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
čtvrtek 5. 1., pátek 6. 1. 18:00
ČR - Pohádka, fantasy, komedie - Pokračování úspěš-
né fantasy pohádky Princezna zakletá v čase.
ČESKÉ ZNĚNÍ 135 min. 
vstupné: 110 Kč

WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH
SOMEBODY
sobota 7. 1. 20:00
USA - Hudební, životopisný, drama - Snímek je osla-
vou jedinečné a nezapomenutelné Whitney Hous-
ton.
TITULKY 145 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

PIAGRY
neděle 8. 1. 20:00
SR, ČR, - Drama - Film o lásce, vášni a naději. Vesnice
Piargy žije hříšným životem, až o jedné masopustní
noci zcela zmizí. Jako by ji peklo pohltilo i s lidmi,
domy a zvířaty. Naplní se proroctví staré vědmy Uly
o příchodu Antikrista a krutém trestu? Piargy jsou
symbolem novodobé Sodomy a Gomory. 
TITULKY 100 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

M3GAN
čtvrtek 12. 1., pátek 13. 1. 20:00 
USA - Horor, sci-fi, thriller - Dávejte si pozor, jakou
hračku dětem pořizujete. Některé mohou být smrtící,
jako například panenka M3GAN. James Wan a studio
Blumhouse, přední tvůrci filmové hrůzy, natočili
horor o modernější sestře panenky Annabelle a legen-
dárního Chuckyho. 
TITULKY 101 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

ÚŽASNÝ MAURIC
pátek 13. 1., sobota 14. 1., neděle 15. 1. 17:30
VB, Německo - Animovaný - Ze světa úžasné Země-
plochy a z knihy Terryho Pratchetta přichází do kin
originální hrdinové v animované komedii Úžasný
Mauric. Mluvící a hodně vykutálený kocour Mauric se
dá dohromady se skupinou inteligentních krys a s lid-
ským klukem a vymyslí plán, jak v jednom nebohém
městě přijít k penězům.
DABING 90 min. 
vstupné: 120 Kč

THE DOORS: FINAL CUT
sobota 14. 1. 20:00

USA - Drama, životopisný, hudební - V digitálně res-
taurovaném režisérském sestřihu se pouze na dva
týdny vrací do kin portrét skupiny The Doors režiséra
Olivera Stonea. 
TITULKY 138 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

OSM HOR
neděle 15. 1. 20:00
Itálie - Drama - Film podle bestselleru Paola Cognet-
tiho o hodnotě přátelství a hledání smyslu života
ve stínu majestátních hor. 
TITULKY 147 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

BIO SENIOR - STŘÍDAVKA
čtvrtek 19. 1. 15:00
ČR - Komedie - Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná
rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si
uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká,
budou potřebovat pořádný plán.
ČESKÉ ZNĚNÍ 90 min. 
vstupné: 70 Kč 

AVATAR: THE WAY OF WATER
čtvrtek 19. 1. 18:00
USA - Akční, dobrodružný, fantasy - Film Avatar: The
Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové
úrovni. James Cameron vrátí diváky zpět do nádher-
ného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dob-
rodružství plném akce.
DABING, 3D 191 min. 
vstupné: 160 Kč 

ZOUBKOVÁ VÍLA
pátek 20. 1., sobota 21. 1., neděle 22. 1. 17:30
Německo, Lucembursko - Animovaný - Zvídavá a nez-
bedná Violetta (337 let) se učí na zoubkovou vílu,
jenže se jí to moc nedaří. Místo, aby dětem za zoubky
vyčarovala hračky jako ostatní zoubkové víly, jediné,
co umí jsou… fialky!
DABING 85 min. 
vstupné: 120 Kč

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
pátek 20. 1., sobota 21. 1., neděle 22. 1. 20:00
ČR - Komedie - Komedie o jedné hodně bláznivé oslavě
narozenin. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 93 min.
vstupné: 140 Kč 

ONO
čtvrtek 26. 1. 20:00
Finsko, Švédsko - Horor, psychologický - Zlo se líhne.
Dvanáctiletá gymnastka Tinja se zoufale snaží zavdě-
čit své matce, ženě posedlé snahou prezentovat světu
obraz dokonalého rodinného života prostřednictvím
svého populárního blogu. Jedné noci však Tinja najde
podivné vejce. Schovává ho a udržuje v teple. A když
se vylíhne, je to, co se z něj vyklube, k neuvěření… 
TITULKY 91 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

OPERACE FORTUNE: RUSE DE GUERRE
pátek 27. 1. 20:00
USA - Thriller, akční, komedie - Agent MI6 Orson For-
tune a jeho tým agentů naverbují jednu z největších
hollywoodských filmových hvězd, aby jim pomohla
při tajné misi, kdy prodej nové smrtící zbrojní tech-

nologie hrozí narušením světového řádu.
TITULKY 114 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST
sobota 28. 1. 20:00
Německo - Oblíbený herec Elyas M’Barek, známý učitel
ze série filmů Fakjů pane učiteli, se vrací v roli filmové
celebrity, která se na útěku nečekaně ocitne v poně-
kud výstředním stand-up klubu na polštáři ve tvaru
vaginy. Tak začíná jeho seznámení s Friedou, které
mu opravdu hodně změní život.
DABING 99 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

VE ZNAMENÍ BÝKA
neděle 29. 1. 20:00
USA - Drama, hudební - Nemilosrdný portrét světo-
známého rappera, který přestože se na první pohled
topí v luxusu, těžce bojuje se samotou a depresemi
a pomalu se propadá do spirály plné drog, prostitutek
a alkoholu.
TITULKY 98 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

VÁNOČNÍ HRA MILEVSKEM
do pátku 6. 1.
DK Milevsko ve spolupráci se společností Digitalizu-
jemevas.cz si pro vás připravili oblíbenou hru zalo-
ženou na hledání a načítání QR kódů. Trasa vede
městem Milevskem, jako možné body pro start pro-
zradíme dům kultury, Koh-i-noor nebo Galerii M.
Abyste mohli hru hrát, potřebujete mobilní telefon
s připojením na internet a čtečkou QR kódů. Po načte-
ní prvního kódu se vám zobrazí instrukce, jak postu-
povat dál – vyberete si trasu, způsob navigace
a úroveň obtížnosti. 
Až projdete celou trasu, můžete se rozhodnout, zda
dosažený výsledek odešlete do soutěže či nikoli. Z kaž-
dé úrovně budou vylosováni 3 výherci. Přejeme pří-
jemnou zábavu. 
město Milevsko

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
neděle 1. 1. 17:30
Město Milevsko a DK Milevsko srdečně zvou na tradiční
novoroční ohňostroj.
nám. E. Beneše

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA - ZAHÁJENÍ KURZU
čtvrtek 5. 1. 16:00-17:00
Cviky ke zpevnění pánevního dna jsou důležité pro
každého z nás jako prevence inkontinence, poklesu
pánevních orgánů, bolestí zad, po operacích apod.
Kurz je vhodný pro ženy i muže, přihlášky v kanceláři
DK, více na www.evazdravotnicviceni.cz.
taneční sál
cena: 1000 Kč/10 lekcí

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY I MUŽE -
ZAHÁJENÍ KURZU
čtvrtek 5. 1. 17:15-18:15

MILEVSKÉ KINO

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

DŮM KULTURY

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

KULTURA A SPORT – LEDEN 2023
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Lektorka metody DNS (podle Pavla Koláře), lektorka
pilates, absolventka FTVS vás zve na hodiny zdravot-
ního cvičení. Zacvičíte si cviky z vývojové kineziologie,
jógy, pilates, spiraldynamic a cviky podle Feldenkrei-
se. Přihlášky v kanceláři DK, více informací na
www.evazdravotnicviceni.cz.
taneční sál
cena: 1000 Kč/10 lekcí

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ - ZAHÁJENÍ KURZU
sobota 7. 1. 17:00-19:00
Kurz pod vedením manželů Bolkových je určen pro
absolventy Tanečních hodin 2022. Přihlášky v kan-
celáři DK, cena bude určena podle počtu přihláše-
ných.
taneční sál

DĚTSKÝ KARNEVAL 
neděle 8. 1. 14:00-17:00
Maminko a tatínku, chystejte masky! DK připravuje
pro všechny děti maškarní karneval, který bude
moderovat oblíbený dětský bavič Milan Mudroch.
Nebudou chybět známé písničky, tanec, zpěv, sou-
těže, sladkosti, balonky a mnoho dalšího. Vstupné
platí každý návštěvník od 2 let věku.
velký sál
vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 90 Kč

JÓGA PRO DĚTI - ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 9. 1. 16:30-17:15
Jóga pro děti je jiná, než jakou ji znají dospělí. Není
při ní tolik důležitá výdrž v jednotlivých pozicích jako
pohyb samotný. Zatímco „dospělácká“ jóga probíhá
v klidu a tichu, dětská jóga bývá často provázena dět-
ským smíchem, říkankami, písničkami… Určeno pro
děti od 5 let, přihlášky v kanceláři DK.
hudební sál
cena: 20 Kč/lekci

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 10. 1. 12:00-15:00
učebna 2

KERAMIKA PRO DĚTI 
středa 11. 1. 16:15-17:45
Zahájení kurzu keramiky určeného pro děti od 4 let
a pro společné tvoření rodičů (prarodičů) a dětí. Vede
ho lektorka Věra Pichová z Atelieru Radost. S sebou
si noste starší oblečení a zástěrku. Přihlášky v kan-
celáři DK.
učebna 4
cena: 300 Kč/lekci

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY -
VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 13. 1. 14:00-22:00
loutkový sál
sobota 14. 1. 08:00-14:00
loutkový sál

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - ZAHÁJENÍ KURZU
pátek 13. 1. 18:00-20:30
Kurz pod vedením tanečních mistrů Jaroslava a Aleny
Bolkových, celkem 8 lekcí, přihlášky přijímáme v kan-
celáři DK. 
hudební sál
cena: 1500 Kč/osobu

RYBÁŘSKÝ PLES
sobota 14. 1. 20:00

Pořádá Český rybářský svaz, z. s. místní organizace
Milevsko. Těšit se můžete na bohatou tombolu
a taneční exhibici NRG crew. K tanci a poslechu hraje
kapela Strings. Vstupenky zakoupíte u rybářského
svazu (do velkého sálu) nebo v kanceláři DK Milevsko
(do přísálí).
velký sál + přísálí
vstupné: 150 Kč

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
středa 18. 1. 16:30-18:00
Zahájení kurzu pod vedením lektorky Věry Pichové
z Atelieru Radost. Kurz probíhá 1x za 14 dní, s sebou
si noste starší oblečení. Přihlášky v kanceláři DK.
učebna 4
cena: 300 Kč/lekci

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - ÚVODNÍ
SCHŮZKA
středa 18. 1. 18:00
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku a Dům kultury
Milevsko zvou širokou veřejnost na úvodní schůzku
nového ročníku Univerzity třetího věku, který bude
zaměřen na seznámení s vlastivědnými zajímavostmi
východní části Plzeňského kraje. Na schůzce proběhne
zápis nových členů, při kterém se vybírá záloha
1000 Kč. Posluchači obdrží termínovaný kalendář
přednášek a exkurzí a seznámí se prostřednictvím
fotografií s obsahem ročníku 2022. 
loutkový sál

KURZ - TVOŘENÍ DŘEVĚNÝCH DEKORACÍ
čtvrtek 19. 1. 17:30
Srdečně vás zveme na tvoření ze dřeva pod vedením
Hany Novákové. Těšit se můžete na balíčky se zimními
dekoracemi, na výběr bude z několika variant. Na
místě bude k dispozici vše, co je k tvoření potřebné
od štětců, lepidel až po ozdoby ze dřeva a množství
různých doplňků. Kurz je vhodný pro všechny věkové
kategorie, přihlášky v kanceláři DK.
výuková učebna
cena: 150 Kč

KURZ - MALOVÁNÍ KÁVOU
sobota 21. 1. 09:30-11:30
Ano, i kávou se dá malovat! Káva má nádhernou hně-
dou barvu, kterou se dají vytvářet krásné kresby. Kurz
je vhodný i pro úplné začátečníky a je bez omezení
věku. Cena je 300 Kč za osobu nebo rodina 250 Kč za
osobu. Přihlášky a více informací u lektorky Ing. Rená-
ty Provázkové na telefonu 737 474 340 nebo e-mailu
provazkova.renata@seznam.cz.
výuková učebna
cena: 250/300 Kč

KREJČÍK HONZA
úterý 24. 1.
Dopolední představení pro školy.
Milevské kino

TOULKY ZA POZNÁNÍM - FOTOGRAFIE
V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH
úterý 24. 1. 18:00
S cestovatelem a fotografem Lukášem Brychtou
podrobíme tvrdé zkoušce veškerou jeho fototechniku,
ale i morální a fyzické síly jeho samotného. Vydáme
se po cestách o kus dál, tam, kde už není dopravní
zácpa. A většinou už ani žádná cesta. Nechte si pro-
střednictvím krásných fotografií povyprávět o tom,
jak se fotí v extrémních podmínkách. Na místech leží-

cích výše než 5000 metrů nad mořem, za severním
polárním kruhem, na pobřežích bičovaných vichři-
cemi, ledovcích, nebo poušti.
loutkový sál
vstupné: 40 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – FENOMÉN
ORLICKÁ PŘEHRADA
středa 25. 1. 18:00
Přednáší Mgr. Jan Kouba z Prácheňského muzea v Pís-
ku.
výuková učebna
vstupné: 40 Kč

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY -
2. KOLO – VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 27. 1. 14:00-22:00
loutkový sál
sobota 28. 1. 08:00-14:00
loutkový sál

POHÁDKA - KAŠPÁREK A KUBOVO ŠTĚSTÍ
neděle 29. 1. 15:00
Loutková pohádka, hraje Divadlo Gustav.
Milevské kino
vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 90 Kč

ZÁJEZD NA MUZIKÁL LÁSKA NEBESKÁ -
VYPRODÁNO
neděle 29. 1. 15:00
Odjezd od DK v 10 hodin, délka představení cca 3
hodiny. V ceně zájezdu je vstupné i dopravné. 
Divadlo Broadway Praha
cena: 750 Kč

KČT – VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODBORU KČT
MILEVSKO
úterý 31. 1. 18:00
Program doplní turistická beseda.
loutkový sál

PŘIPRAVUJEME:

PRÁZDNINOVÉ DÍLNIČKY S PROMÍTÁNÍM
pátek 3. a středa 22. 2. 09:00
Milevské kino

DIVADLO - HRAČKA
úterý 7. 2. 19:00
Slavný filmový režisér, který je známý svými kanad-
skými žertíky, dostane od svých kolegů jako dárek
k odchodu do penze robota v podobě ženy, která mu
dokáže plnit všechna jeho přání. To ovšem velmi neli-
bě nese jeho manželka. Ale s tím, že tato nová hračka
si začne žít svým vlastním životem nikdo z nich nepo-
čítal… Divadelní komedie s prvky děsivého hororu
s nečekaným rozuzlením. Hraje divadelní soubor
Voživot. 
Milevské kino
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 140 Kč, členové
SK ZVVV 50 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY - JIŘÍ DĚDEČEK -
NAROZENINOVÝ KONCERT
čtvrtek 16. 2. 19:30
Legendární český básník, textař, písničkář aspisovatel
přijede do Milevska oslavit své 70. narozeniny.
Galerie M
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

MILEVSKÉ MAŠKARY
sobota 18. 2.
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Pro aktuální informace sledujte web www.milevske-
maskary.cz.

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY -
VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 13. 1. 14:00-22:00
sobota 14. 1. 08:00-14:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÍCI MILEVSKA
A OKOLÍ
pátek 20. 1. 17:00

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
úterý 24. 1. až úterý 21. 2.
34. ročník tradiční výstavy.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY - ZDENĚK VŘEŠŤÁL RECITÁL
čtvrtek 26. 1. 19:30
Hostem večera bude Honza Ingr. Těšit se můžete i na
křest nového alba Chata pod borovicí.
vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY -
2. KOLO - VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 27. 1. 14:00-22:00
loutkový sál
sobota 28. 1. 08:00-14:00
loutkový sál

MOZKOHRÁTKY S KNIHMILEM
středa 4. 1. 17:00-18:00
Trénování paměti s certifikovanou trenérkou paměti
a naší knihovnicí Markétou. Vstupné 50 Kč, rezervace
míst netřeba.
pobočka

VERNISÁŽ VÝSTAVY TAJEMSTVÍ MILEVSKÝCH
DVEŘÍ, VRAT, VRÁTEK, OKEN A OKÉNEK, SEM
TAM VÝLOH A BALKONŮ
pátek 6. 1. 18:30
Slavnostní zahájení výstavy milevského autora Josefa
Luxemburga. Výstava potrvá do konce února.
vestibul knihovny

DÍLNA ČTENÍ
pondělí 9. 1. 15:00

První z novinek roku 2023. Dílna čtení pro děti s bohe-
mistkou anadšenou milovnicí češtiny Lídou Kodadovou
je určena pro všechny děti, které chtějí číst. Vstupné
je zdarma a rezervace předem není nutná. Dílna bude
probíhat pravidelně každé pondělí od 15 hodin.
kreativní učebna

PROČ JE SKVĚLÉ BÝTI ŽENOU
čtvrtek 12. 1. 15:00
Povídání pro holky od 13 let oženském cyklu, menstruaci
avěcech, okterých se stále moc nemluví. Vstup zdarma,
rezervace místa na mailu: kozakova@knihmil.cz.
Bookroom

ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
čtvrtek 12. 1. 17:00-18:00
Další z novinek letošního roku - angličtina pro dospělé
každý čtvrtek od 17 hodin. Seznámení s lektorkou
Petrou Tůmovou a ukázková hodina zdarma.
studovna

LISTOVÁNÍ LUKÁŠE HEJLÍKA - ROGER
KROWIAK
úterý 31. 1. 20:00
Agent Roger Krowiak, muž s ocelovými svaly, nebesky
vysokou inteligencí a neodolatelným šarmem, při-
plouvá do přístavu stověžaté Bratislavy, hlavního
města Polska. Zaplétá se do složité hry kontrašpio-
náže a stihne přitom poznat čtyři nejkrásnější ženy
světa. Kultovní kolektivní román psali tehdy nejlepší
slovenští spisovatelé, ti nejlepší čeští ho pak překlá-
dali. Komiks s originálními kresbami mistra Danglára
uvádí po letech v život projekt LiStOVáNí, poslední
výstřel totiž ještě nezazněl! Hrají Lukáš Hejlík, Věra
Hollá a Pavel Oubram.
Kavárna Za oknem
Vstupné 170 Kč v předprodeji na dospělém oddělení
a 200 Kč na místě.

ZIMNÍ STADION:
Hokejová utkání a veřejné bruslení na stránkách
www.spos-milevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:
07. 1. 08:00 FBC Došwich st. žáci

15:00 FBC Došwich junioři
14. 1. 08:00 FC ZVVZ turnaj přípravek

17:00 FBC Došwich muži A
15. 1. 08:00 FC ZVVZ turnaj ml. přípravky
28. 1. 08:00 FBC Došwich muži B

17:00 FBC Došwich muži A
29. 1. 08:00 OFS Písek turnaj dívek 

LETNÍ STADION:
28. 1. 10:00 FC ml. dorost - FC Písek U15

PĚŠKY PŘES PRŮLIV LA MANCHE
leden až únor
Tradiční zimní akce - chodíme pro zdraví zimní pří-
rodou. Napište, kolik jste nachodili v lednu a v únoru
a my ty nejlepší odměníme.

POVÍDÁNÍ O PROŽITÝCH SVÁTCÍCH
pondělí 2. 1. 

TŘÍKRÁLOVÁ TRADICE
čtvrtek 5. 1. 

TŘI KRÁLOVÉ
pátek 6. 1. 

PREVENTIVNÍ TÉMA: FINANCE (KOLIK TO
STOJÍ?)
pondělí 9. 1. 

ŽIDLOVANÁ
čtvrtek 12. 1. 

UHÁDNI MOU NÁLADU
pondělí 16. 1. 

VYRÁBĚNÍ Z RULIČEK
čtvrtek 19. 1. 

PREVENTIVNÍ TÉMA: DOMÁCÍ MAZLÍČCI A PÉČE
O NĚ
pondělí 23. 1. 

DOTÝKANÁ
čtvrtek 26. 1. 

FILMOVÉ ODPOLEDNE
pondělí 30. 1. 

KONCERT PRO SENIORY
pondělí 23. 1. 14:00
DPS Libušina

KONCERT ŽÁKŮ
čtvrtek 26. 1. 17:00
sál ZUŠ Milevsko

GALERIE M

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

SPOS MILEVSKO

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

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

ZUŠ MILEVSKO

LIBUŠINA  1217 | TEL.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 24. listopadu byli zastupitelkou Alenou Knotovou přivítáni noví občánci města Milevska – zleva Matyáš Zíka, Filip Krampera, Štěpán a Ondřej Zpěváčkovi
a Matěj Smrt. Malým kulturním vystoupením obřad doplnily děti z MŠ Sluníčko – zleva Zoinka Smrčinová, Bertík Mošovský a Terezka Hronová.

O týden později, ve čtvrtek 1. prosince, bylo v domě kultury přivítáno Alenou Knotovou dalších 27 nových občánků města. Děti kromě kytičky
obdržely „Rodný list Jihočecha“ a finanční dar ve výši 7000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko a Jihočeský kraj. Žádost o vítání
a finanční dar na podporu rodin pro děti narozené v roce 2022 mohou jejich zákonní zástupci podat nejdéle do 28. února 2023.

Zleva Teodor Klenovec, Filip Dvořák, Beáta Horáková, Diana Kubíčková, Matouš Koutník, Jiří Němec, Tadeáš Kubička, Jan Zelenka, Vojtěch Ščudla, Kateřina Klímová,
Adéla Vošahlíková, Lukáš Sivák, Stella Siváková a Anna Talábová.

Zleva Nella Kreissl, Hynek Novotný, Eliáš Koudelka, Alžběta Anna Hadáčková, Rozálie Tomanová, Tadeáš Hanzlík, Soňa Ťoupalová, Teodor Klimeš, Přemysl Fiala, Matěj
Hebík, Tereza Rašková, Lilie Janušová a Klára Hadáčková.
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Prosincové vítání občánků básničkami zpestřily děti z MŠ Sluníčko – zleva Simonka
Dostálová, Toník Šťastný a Valentinka Brejchová.

V MĚSÍCI LISTOPADU 2022 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ  
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM

ZPRAVODAJI:
80 let

Světluška Soulková
Miroslav Mára

Libuše Švagrová
Marie Horková

František Nejedlý
Jaroslava Říhová

Jana Smítková

94 let
Milada Kálalová

98 let
Miloslava Říhová

100 let
Václav Král
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zenberga - 200 K, město Milevsko přispělo sbírkou 283 K, JUDr. Matěj Kotner,
advokát v Milevsku 50 K, dále sbírky z obcí: Vůsí 30,40 K, Stehlovice 20 K, Kostelec
65,40 K, Velká 105,60 K, Květov 24,42 K, Zhoř 41,30 K, Veselíčko 28,60 K, Hrejkovice
64,70 K, Osek 23,90 K, Přeštěnice 62 K, Přeborov 7 K, Branice 28,90 K. Okresní
hejtmanství v Milevsku předalo do Sepekova také zaslané milodary od různých
měst: okresní hejtmanství v Táboře 600,30 K, Domažlice 78,62 K, České Budějovice
274, 91 K, Jindřichův Hradec 34,70 K, Plzeň 452,72 K, Sedlčany 40 K. V redakci
„Zpravodaje“ se shromažďovaly sbírky zámořských krajanů z brazilského Sao
Paula - 1.204,75 K. Mezi těmito brazilskými dárci byl např. zdejší krajan Fridrich
Figner. Tento milevský rodák odplul v pouhých 15 letech, tedy roku 1881, do Ame-
riky, a později do Brazílie. Tam proslavil Edisonovy fonografy a roku 1900 otevřel
v Rio de Janeiru nahrávací studio, prodejnu desek a vydal nespočet nahrávek bra-
zilské populární hudby. Jeho vydavatelství Casa Edison pořídilo vůbec první zvu-
kovou nahrávku nejznámějšího brazilského žánru – samby.
O původní podobě kostela sv. Mikuláše se dozvídáme jak z nejstaršího vyobrazení
Sepekova na mědirytině Marka Müllera kolem roku 1730, tak z písemných pramenů
a v neposlední řadě z dochovaných zbytků kostela. Byl to malý jednolodní gotický
kostelík, s pětiboce uzavřeným presbytářem a vnějšími opěrnými polopilíři. Kostel
byl postaven někdy kolem roku 1321 Petrem z Rožmberka, pánem Sepekova a pří-
běnického panství. Roku 1733, kdy byl dokončen nový kostel Jména Panny Marie,
měl tedy Sepekov dva kostely. Starý kostel svému účelu sloužil až do roku 1785,
kdy byl společně se hřbitovem v rámci josefínských reforem zrušen. Roku 1788
byl pak kostel s věží a hřbitovem prodán ve veřejné dražbě za 158,10 zlatých.
Veřejnou dražbu tehdy řídil císařský krajský komisař Niklas Staab a kostel pro
obec zakoupili rychtář Matěj Dosoudil a sousedé Josef Hrych, Jan Sedláček, Josef
Mrzena a Václav Kofroň.
Torzo bývalého kostela sv.
Mikuláše bylo 1789 pře-
stavěno na bytové jednot-
ky a chlévy. Na příkaz úřa-
du byl prostřední zvon
odvezen do Terčí Vsi (The-
resiendorf), ostatní dva
zvony do Černé u Plané
(Schwarzbach), hlavní
oltář a kazatelna byly
odvezeny do Jablonce
u Krumlova (Ogfolder-
haid) a mešní roucha do
Pohnání. Později došlo
k prodeji obrazů, lavic
a ostatních zbytků kostel-
ního vybavení. Z původního inventáře se dochoval v Sepekově pouze obraz sv.
Mikuláše, přenesený do poutního kostela Jména Panny Marie. Jako první ze
starého kostela byla zbourána věž, zůstalo pouze obvodové zdivo. Ze sakristie
vznikla jedna bytová jednotka, z kněžiště byly dvě bytové jednotky a samotný
chrám poskytl místo pro čtyři bytové jednotky. Příčky, podlahy, stropy a komíny
nedaly mnoho práce, a tak 7 zdejších rodin mělo kde bydlet. Později přibyly
i drobné hospodářské stavby a nové domky zakryly bývalý hřbitov. Proto se tu
říká dodnes „Na krchově“. Bydlící domkáři v bývalém kostele platili obci činži.
Po požáru byla opět obnovena okolní parazitní zástavba, ale torzo někdejšího
farního kostela bylo ponecháno.
Na osudnou událost sepekovských dějin vzpomíná ve svých Pamětech Bohumil
Chochole (1868-1948), mlynář z Kvěchovského mlýna u Sepekova: 
„V Sepekově postavil p.Zána mlýn na benzínový pohon pod starobylým kostelem sv. Miku-
láše, který byl ještě za předků podobojí zrušen a rozprodán. Pak tam mělo bydlení více
chalupníků, dům byl povětšině pokryt doškovými střechami. Tu se stalo, že p. Zánovi
benzín došel, atu chasník nalil tam petrolej, motor mu nechtěl chytnout, pak najednou
mnoho chytil a oheň vylítl komínem. Tehdy byl hrozný vítr, oheň vlétl na sousedovu
střechu a hned byla chalupa v jednom ohni. Povětří roznášelo oheň tak rychle, že za
odpoledne vyhořelo v Sepekově 65 čísel, ataké klenba starého kostela byla silně poško-
zena. Začalo jednání ozachování kostela, ale památkový úřad neměl dost peněz. Zdejší
farář p. Vašta o opravy nestál, protože to byl kostel evangelický...“ 

Lukáš Panec, Milevské muzeum
Snímky ze sbírek Milevského muzea

V prosinci roku 2022 jsme si připomněli
již 110 let od velkého požáru, který
zachvátil střed městyse Sepekov. Tehdy
vyhořelo téměř 40 domů spolu s býva-
lým kostelem sv. Mikuláše, přestavě-
ným na bytové jednotky.
Ničivý požár vypukl v pondělí 16. pro-
since 1912 o desáté hodině dopolední.
Padlo mu za oběť 37 domů a dva domy
byly částečně poškozeny. Oheň se šířil
velkou rychlostí, protože toho dne zuřil
velmi silný vichr. Požárních stříkaček
bylo dostatek, avšak bylo málo vody.
Po půl hodině bylo v plameni už 37
domů, takže záchranné práce hasič-
ských sborů se musely omezit jen na
zajištění domů dosud netknutých
ohněm, aby se zabránilo dalšímu šíření
požáru. Jak mohlo k tak ničivému požá-
ru dojít? To se nedalo zcela přesně určit,
ale všeobecně se má za to, že oheň vyšel
z benzínového mlýna čp. 139, který byl

umístěn nedaleko bývalého kostela sv. Mikuláše ve středu obce. Mlýn provozoval
prachatický obchodník Josef Zána.(SOkA Písek, školní kronika, Sepekov 1880–1918).
Zpravodaj okr. hospodářského spolku v Milevsku z ledna 1913 o požáru uvádí: 
„Pomozte pohořelým!  Dne 16. prosince 1912 postižen byl městys Sepekov zhoubným
požárem. Za prudkého bouřlivého větru vznikl z příčiny dosud neznámé požár, jemuž
v krátké době 39 čísel podlehlo. Požár zničil stavení obytná i hospodářská s hospo-
dářským nářadím, zásobami, pící, šatstvem, nábytkem, hospodářskými stroji ano
i dobytek uhořel. Mnozí vyvázli jen holým životem. Poněvadž všichni pohořelí jsou
chudí a většinou buď nepojištěni aneb jen na nepatrné obnosy pojištěni, jest nouze
a bída k nevypsání, neboť pohořelí pozbyli přístřeší a uvrženi jsou do stavu zoufalého.
Proto obrací se „Nouzové komité pro pohořelé“ v Sepekově na Vás s úpěnlivou
prosbou, byste jakýmkoliv způsobem buď penězi, šatstvem, pící, obilím, potravinami
atd. přispěli k umírnění této strašné bídy. Kdo rychle dá, dvakrát dá! Milodary přijímá
a předem za každý dárek vyslovuje „Zaplať Pán Bůh!“ Milodary buďtež zasílány na
farní úřad v Sepekově. 

Alois Prošek, učitel a jednatel. P. Milo Vašta, farář a předseda.“ 
Značné škody byly částečně zmírněny především milodary a peněžitými podporami
blízkých dobrodinců z různých koutů Čech, ba dokonce i ze vzdálené jižní Ameriky,
z Brazílie. Sepekov a okolní obce poskytly pohořelým veškeré povozy zdarma. Na
hotovosti bylo tehdy darováno celkem 7.112,60 K a poškození občané získali také
podporu od státu ve výši 20.000 K. O udělení státní podpory měl největší zásluhu
agrární poslanecký klub, hlavně poslanec Českého zemského sněmu František
Dvořák ze Sepekova a poslanec Říšské rady Josef Švejk.
V tištěném Zpravodaji okresního hospodářského spolku v Milevsku vycházely
seznamy milodarů pro pohořelé občany Sepekova. Peníze byly složeny u okresního
výboru v Milevsku. Uveďme alespoň některé z dárců: JUDr. Bedřich, kníže ze
Schwarzenberga, starosta okresu - 1.000 K, Jeho Jasnost Karel, kníže ze Schwar-

STŘÍPKY Z MINULOSTI – OSUDNÁ UDÁLOST V DĚJINÁCH SEPEKOVA

Na snímku pozůstatky kamenného hrotité-
ho triumfálního oblouku, čtyřicátá léta
20. století.

Dobová pohlednice bývalého kostela sv. Mikuláše, přestavěného na bytové jednotky, po
požáru, 16. prosince 1912.

Sepekov na mědirytině pražského rytce Marka Müllera,
kolem roku 1730. Vlevo bývalý kostel sv. Mikuláše se zvo-
nicí, obehnaný zdí. Vpravo kaple, zasvěcená Panně Marii. 
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MŠ SLUNÍČKO
HUDEBNÍ DIVADLO 

V listopadu navštívil naši
mateřskou školu bývalý
ředitel táborského divadla
a člen současného tria Pou-
ličníci Mgr. Karel Daňhel
s divadlem Písničková
vymyslovna. S dětmi zpíval
jak známé písničky, tak i pís-
ně ze své dílny. Děti se
naučily, co je rytmus, melo-
die i co je rým. Zahrály si na
Orffovy nástroje, zazpívaly
si a naučily se juchat. Všich-
ni jsme si jeho představení
užili a už teď se těšíme na
další návštěvu. 

Kolektiv MŠ Sluníčko

MŠ PASTELKA
ADVENTNÍ ČAS V PASTELCE

Tak jako každý rok, je závěr roku v Pastelce provoněný duchem Vánoc. A tentokrát
pro nás adventní čas nastal již koncem listopadu, kdy se na zahradě mateřské
školy rozsvítil vánoční stromeček. Ten děti zkrášlily vlastnoručně vyrobenými
ozdobami a zároveň k celé události zazpívaly koledy, které obohatila svou hrou
na klávesy paní Molová. Atmosférou se nechali strhnout i někteří přítomní rodiče,
kteří se nebáli odhalit svůj pěvecký talent. Začátkem prosince děti navštívil dlouho
očekávaný Mikuláš spolu s pekelným mužem, od kterých si děti odnesly bohatou
nadílku. K Vánocům neodmyslitelně patří i pečení cukroví. To si vyzkoušely i naše
děti, které se s radostí a nadšením zapojily do válení a vykrajování lineckého
těsta. Výsledkem byly nejen plné talířky cukroví, ale i nádherně se linoucí vůně
po celé školce. A možná i právě ta mohla přilákat samotného Ježíška. Ten totiž do
školky dorazil poté, co děti své rodiče a prarodiče během Vánočního odpoledne
potěšily svým milým vystoupením. Ježíšek všem dětem přinesl krásné dárky,
každé z dětí našlo pod stromečkem svoji hračku a dle jejich rozzářených výrazů
lze usuzovat, že měl Ježíšek letos opět šťastnou ruku.   

Kolektiv MŠ Pastelka

ZŠ SE SPECIÁLNÍM VZDĚL. PROGRAMEM
KONEC ROKU PLNÝ AKCÍ

V měsíci listopadu a prosinci jsme v naší škole nezaháleli. Výuka probíhala nejen
ve školních lavicích, ale i mimo ně. Zúčastnili jsme se hipoterapie na ranči v Hum-
ňanech a canisterapie v naší kmenové škole v Písku. V okresním městě jsme
navštívili Prácheňské muzeum, kde probíhala výstava Jarlochovy kroniky.
V rámci projektového dne žáci tvořili výrobky z keramiky. Za pomoci paní Pichové
z Atelieru Radost děti vytvořily keramické mísy s motivem listu a vánoční svícen.
Oba výrobky mohou věnovat jako vánoční dárky svým blízkým. V prosinci nás
poctil svou návštěvou Mikuláš, čert a anděl. Hodným dětem rozdal sladké balíčky,
zlobiví žáci dostali uhlí, dřevo a brambory (otázkou zůstává, zda tyto komodity
nejsou dnes cennější než sladkosti...). Závěr roku jsme oslavili vánoční besídkou
a návštěvou Milevského kina.

Kolektiv ZŠ Milevsko

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V pondělí 5. prosince opět po roce navštívili naši MŠ Mikuláš, anděl a čerti. Děti
slíbily, že už nikdy nebudou zlobit a Mikuláš jim za to přinesl bohatou nadílku.
Děti zazpívaly, řekly básničky a až na malé výjimky nikdo neplakal. Mikuláš s andě-
lem všem podali ruku a slíbili, že se za rok zase na nás přijdou podívat. Moc
děkujeme městu Milevsku za spolupráci a ochotu. 

Kolektiv MŠ Sluníčko
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1. ZŠ MILEVSKO
BRUSLENÍ

V pátek 9. prosince se vydali žáci třídy 5. A a 5. B na zimní stadion, kde měli
k dispozici ledovou plochu. Někteří stáli na bruslích poprvé, ale to je neodradilo
od toho, aby se po pádech pustili do bruslení s ještě větší vervou, někdo trénoval
i s hokejkou a pukem. Hodina uplynula jako voda a zpátky do školy se dětem
nechtělo. Všichni si bruslení velice užili a jen doufáme, že si to budeme moci
zopakovat.

Mgr. M. Koutníková

VÁNOČNÍ PROJEKTOVÝ DEN NA 2. STUPNI

V pátek 9. prosince zavládla na naší škole vánoční nálada. Žáci druhého stupně
si užívali projektový den. Vyráběli různé vánoční dekorace, svícny, ozdoby z papíru,
špejlí a korálků, andělíčky ze skleněných lahví, dřevěné stromečky. Někteří pekli
vánoční cukroví nebo si připravili pečený čaj. Žáci 8. B nakreslili pohádkové
příběhy pro děti z prvních tříd. Projektový den se vydařil a všichni si ho užili.

Mgr. Lukáš Bejšovec

5. B V KNIHOVNĚ
V pátek 9. prosince
zavítali žáci 5. B do
Městské knihovny
v Milevsku, kde pro
ně byl připravený
poutavý program
s názvem Umíš obda-
rovat? Děti se sezná-
mily s vánočním pří-
během Charlese
Dickense - Vánoční
koledou. Společně
s paní knihovnicí si
povídali o smyslu
Vánoc, plnili zadané
úkoly, skládali roz-
stříhaný příběh a na
závěr si děti napsaly
přání Ježíškovi pro
svoji rodinu, kde se
neobjevovala jen
hmotná přání, ale
především štěstí
a zdraví celé rodiny,
pohoda - a to je přeci
smysl Vánoc. 

Mgr. M. Koutníková

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
Ve středu 23. listopadu se v Písku uskutečnilo okresní kolo Pythagoriády. V této
matematické soutěži pro žáky 2. stupně základních škol dosáhli naši žáci vyni-
kajících úspěchů. Mezi žáky 6. ročníku byla nejlepší Tereza Kosíková, 7. místo z 18
soutěžících obsadila Adriana Koudelková. V kategorii určené žákům 7. ročníku
obsadila 1.-2. místo Alžběta Humlová, Vojtěch Míka a Tereza Jandová se umístili
v polovině výsledkové listiny. Mezi soutěžícími žáky 8. ročníku skončil Matěj Tučný
na 5. místě. Všem žákům i jejich pedagogům patří poděkování za reprezentaci
školy.

Mgr. Marie Jelenová

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ A SBÍRKA
Lidskou solidaritu nezastaví ani covid,
válka nebo krize. Stejně jako v loň-
ských letech, i v roce 2022 se našlo
dostatek dobrých lidí, kteří přispívali

ve sbírce u zmrzliny, nebo se zapojili do akce strom splněných přání. Žádné dětské
přání nezůstalo nevyslyšeno. Dárky dětem dělají radost nejen o Vánocích. Letos
se už těšíme na jaro, kdy si budeme užívat hru na novém darovaném venkovním
stole na ping-pong. Naše díky patří panu Kortanovi za organizaci akce a dalším
lidem: Kahounovi, Soldátová+Urych, Pekárková, Hruška, Šmelcová, Bullová+Pola-
ta, Čiháková, Kostínkovi, Válovi, Němcová, Rybařovi, Benešová, Prášková, a paní
Víšková. Moc vám všem děkuje Dětský domov ze Zvíkovského Podhradí.

Vilém Fink, ředitel DD

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO A OKOLÍ?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do neděle 15. ledna na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na loutkovou pohádku
Kašpárek v pekle, která se uskuteční v neděli 29. ledna od 15 hodin v Milevském
kině. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: křižovatka u Růžené
Výherci: Mgr. Josef Fuka z Chyšek, Hana Dvořáková a Zdeněk Přibil z Milevska
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SOKOL MILEVSKO
V sobotu 3. prosince uspořádal oddíl
moderní gymnastiky milevského
Sokola Přebor ČOS v moderní gym-
nastice pro rok 2022. Do milevské
sportovní haly se sjela stovka gym-
nastek z osmi klubů a diváci mohli
v Milevsku vůbec poprvé zhlédnout
soutěž společných skladeb, kterým

se v podzimní sezoně věnuje většina oddílů v republice. O kvalitu nebyla nouze -
ve dvou kategoriích soutěžily skladby, které zvítězily na listopadovém Mistrovství
ČR. Na snímku jsou domácí závodnice, které se divákům představily v pěti spo-
lečných skladbách. Mgr. Jana Plavcová

VÁNOČNÍ BESÍDKA PROACTIVE

V sobotu 17. prosince se milevská sportovní hala zaplnila diváky a gymnastkami
oddílu Proactive Milevsko u příležitosti Vánoční besídky. Všechny členky klubu
se představily v různých sestavách, nechyběla řada překvapení i kouzelná vánoční
atmosféra. A protože všechny gymnastky i trenérky byly celý rok moc hodné
a šikovné, Ježíšek jim nadělil spoustu dárků. 
Besídkou se oddíl rozloučil s velmi úspěšnou podzimní sezonou. Mezi největší
úspěchy patřil titul přebornic Jihočeského kraje pro seniorské trio Denisu Fořtovou,
Terezu Kutišovou a Ludmilu Korytovou. Holky se na podzim věnovaly společným
skladbám a k titulu přebornic přidaly ještě skvělé 3. místo z pohárového závodu
Rycon cup a výborné 7. místo z MČR. Zbytek závodních děvčat piloval nové sestavy
a některé vyrazily na vánoční závod do Slovinska, odkud si každá závodnice přivezla
hned několik medailí. Holkám děkujeme za vzornou reprezentaci.
Přejeme všem vše nejlepší do nového roku, hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti.

Proactive Milevsko

SOKOLSKÉ MIKULÁŠSKÉ ZÁVODY

V sobotu 10. prosince se vydala početná milevská výprava dětí z oddílu sportovní
všestrannosti na Mikulášské závody do Týnce nad Sázavou. Místní oddíl sportovní
gymnastiky uspořádal soutěž v gymnastickém trojboji. Do Milevska putovalo
celkem devět medailí. Na snímku jsou mladší žáci, zleva Jan Plavec, Martin Straka
a Jáchym Kostínek. Zuzana Heráková

TERMÍNY OBLÍBENÝCH KULTURNÍ AKCÍ 2023
1. ledna – NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
18. února – MILEVSKÉ MAŠKARY
červenec a srpen – MILEVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
22. července – DEN VÍNA A MANDLÍ Z HUSTOPEČÍ
24.–27. srpna – BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ
26. srpna – MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI
2. září – POHÁDKOVÝ LES
28. října – OSLAVY 28. ŘÍJNA





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


