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Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města

Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města se koná 

ve středu 4. května 
od 17 hodin ve velkém sále DK.

Město Milevsko bylo a je zvenčí vnímá-
no jako město vzduchotechniky, ale vel-

mi často i jako město sportu. Pořád se stává, 
že když někde řeknete Milevsko, ozve se, ano, 

znám, tam se vždycky hrál dobrý hokej. Ale 
svůj zvuk měla i cyklistika, fotbal, házená, tenis, 
dnes ho má třeba moderní gymnastika a někte-
ré další sporty.
V téhle minulosti dávnější i někdy poměrně 
nedávné byla vybudována pěkná a rozsáhlá 
sportovní zařízení, která dnes spravuje měs-
to. Na začátku devadesátých let přešla sporto-
viště z majetku jihočeské správy sportovních 
zařízení do rukou tehdejší tělovýchovné jed-
noty a po nešťastném vývoji, který vyvrcho-

lil odprodejem severní tribuny (s prostorem 
hokejových šaten) zimního stadionu do sou-
kromých rukou, převzalo zbylý majetek měs-

Sportovní zařízení v Milevsku 
– výhoda i zátěž

to. Bohužel tehdy i spolu s mnohamiliónovými 
závazky, které pak muselo vypořádat. Přesto 
občas zaslechneme, že město nemělo nikdy 
tribunu prodávat – jenže v reálu ji prodala 

tělovýchovná jednota a město jen bezmocně 
přihlíželo a poté investovalo velké peníze nás 
všech do převzetí zbytku sportovišť.

Nicméně je asi po Čechách hodně málo míst 
velikosti Milevska, kde by měli krytý zimní 
stadion (s umělým povrchem pro letní sezó-

Co nás v nejbližší době 
v opravách sportovišť nemine
Naléhavé záležitosti, se kterými ale rozpočet města 
zatím nepočítá:
WC na zimním stadionu – jsou už dlouho ve zcela 
nepřijatelném stavu
Budova tribuny fotbalového stadionu – je dlouho-
době ohrožena zatékáním a je nutné provedení svis-
lé izolace, pokud nechceme připustit postupné úplné 
zničení
Střecha hotelu Sport – rovná střecha hotelu je opra-
vena jen provizorně a situace musí být vyřešena 
v poměrně krátké době

V delším výhledu:
Travnaté fotbalové hřiště – po zhruba pěti desítkách 
let je nutné provést úplnou rekonstrukci travnatého 
povrchu, aby odpovídal dnešním požadavkům a bylo 
možné ho s rozumnými náklady udržovat
Obnova hotelů – postupně je nutné provést rekon-
strukci obou hotelů (především nově převzatý Stadi-
on) a dostat je zejména v ubytování na úroveň odpo-
vídající dnes běžným požadavkům, tady jde ovšem 
o řády desítek miliónů
Šatny na tenise – současná dřevěná budova už pama-
tuje víc než většina z nás a bude muset být dříve nebo 
později nahrazena novou, byť jednoduchou
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OTÁZKY:
Sledujete sportovní dění v Milevsku? Který oddíl podle 
Vás nejvíce zviditelňuje město Milevsko?
Sportujete rádi případně jaký sport aktivně provozujete?

Bc. Zdeněk Herout, starosta (ODS)
1) Sportovní dění sleduji víceméně sporadicky. Pravidelně 
však navštěvuji hokejová utkání a v poslední době turnaje žá-
ků v kopané. Jsem přesvědčen, že v současnosti nejlépe repre-
zentuje a zviditelňuje celý milevský region mistr v Timber-
sportu pan Martin Komárek.
2) Již od mládí sportuji, ale většinou sporty individuální. 

S přibývajícím věkem se věnuji rekreační jízdě na kole, svému celoživotnímu 
„prokletí“ dostihům chrtů a v poslední době začínám s geocachingem. 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta (ČSSD)
1) Otázka zviditelňování města by neměla být pro posuzování 
sportů asi ta hlavní, podle mého je důležité kolika lidem a zejmé-
na mladým lidem nabídne ten který sport vyžití a třeba i podí-
vanou. V tomhle myslím vede fotbal, hokej a Sokol. Jinak Milev-
sko je myslím zvenčí dlouhodobě vnímáno jako město hokeje 
a je dobře, že se teď podařilo udržet odpovídající úroveň.
2) Mám rád tenis a kolo.

Ing. Bohuslav Beneš (KSČM)
Sportovní dění  sleduji jen z povzdálí, nikdy jsem aktivní sportovec nebyl a nad-
bytečné kalorie likviduji fyzickou prací. V současnosti aktivitu v Milevsku pře-
vzali fotbalisté a jde jim to dobře. To, že nesportuji, neznamená, že nejsem pro 
podporu sportu. Naopak si myslím, že finanční podpora města v této oblasti jsou 
jedny z nejlépe zhodnocených investic, i když to není na první pohled vidět.

1)

2)

MUDr. Zdeněk Hobzek (ODS)
1) Sportovní dění sleduji, Milevsko nejvíce zviditelňuje kom-
plexní nabídka aktivního sportu pro děti a mládež, máme zde 
kvalitní sportovní zařízení a nadšené lidi.
2) Sám nejraději provozuji turistiku, pěší i na kole. 

Mgr. Marie Jelenová
1) Sportovní dění sleduji především na celostátní úrov-
ni. Úspěch oddílu neposuzuji jen podle umístění v tabulce, 
ale spíše podle toho, kolik dokáží nalákat a pobavit fanouš-
ků a jak se jim daří získávat pro aktivní činnost nové členy. 
Milevsko zviditelňují zejména fotbalový a hokejový oddíl, 
ale kromě dalších skupinových forem sportu také jednotlivci, 

například pan Martin Komárek.
2) Aktivně nesportuji, ale sport, především hokej, pravidelně sleduji.

MUDr. Jitka Kofroňová (KSČM)
Sportovní dění nesleduji a nevím o sportovcích, kteří by nějak výrazně Milev-
sko zviditelnili. Vzhledem k opotřebování mého zchátralého těla již žádný sport 
aktivně neprovozuji.

RSDr. Jiří Kotalík
1) Ano. Hokej, fotbal. 
2) Aktivně jsem provozoval hokej, fotbal.

JUDr. Martin Kupec, Ph.D. (ODS)
1) Sportovní dění sleduji a oblast sportu patří k věcem, které 
se jako radní snažím podporovat. Jsem v kontaktu s některý-
mi představiteli sportovních klubů v Milevsku. Město Milev-
sko zviditelňují především fotbalový, hokejový a tenisový oddíl, 
dříve to býval také úspěšný cyklistický oddíl. Je zde také několik 
jednotlivců v dalších sportech, kteří dělají městu dobré jméno 

i v mezinárodním měřítku (např. ledová plochá dráha, moderní gymnastika).

Ptáme se našich zastupitelů

nu) s dvěma poměrně velkými hotely, fotbalové 
hřiště se zastřešenou tribunou, velké a malé fot-
balové hřiště s umělou trávou, sportovní halu, 
tenisové kurty. K výčtu městských sportovních 
zařízení patří i tělocvičny škol a sokolovna, 
o kterou se skvěle stará Sokol, ale pomoc města 
směřuje i tam. Od letošního léta k tomu navíc 
můžeme přičíst i bazény.
Všechna tahle sportoviště nám může leckdo 
závidět, ale z pohledu finančních možností měs-
ta se jeví už řadu let jako naddimenzovaná. Naše 

sportovní zařízení jsou rozhodně dar a výhoda, 
ale je to i svým způsobem velká zátěž.  Většina 
budov má už svůj věk a stále naléhavěji se ozý-
vá potřeba oprav, velkých rekonstrukcí, zatep-
lování, obnovy technologií podle současných 
požadavků. V uplynulých deseti letech jsme 
vložili do rozvoje a oprav sportovišť víc než 80 
miliónů, z toho něco přes 30 miliónů vlastních 
prostředků, v ostatním pomohly dotace. Přesto 
i to je v řadě ohledů a vzhledem k velikosti a stá-
ří objektů příliš málo.
Dominantní v tomto směru je zimní stadi-
on, který je nejrozsáhlejší, technologicky nej-
složitější, má největší nároky na energie i pro-

voz. Jeho součástí jsou i dva hotely, Sport 
a Stadion. V poslední době se městu podařilo 
získat v rámci projektu významnou částku, kte-
rá  posloužila pro vybudování zázemí ve spor-
tovní hale i na zimním stadionu. Projekt měl 
pokračovat právě rekonstrukcí hotelů, bohužel 
se však zdá, že naše šance na získání dalších 
prostředků jsou teď malé. Když se podíváte na 
jeden z grafů na straně 1, bude vám jasné, že 
problém financování sportu v Milevsku rov-
ná se problém financování zimního stadio-

nu a potažmo hokeje. Proto v loňském i letoš-
ním roce směřovala významnější pomoc právě 
sem – tedy do hokeje. Vede nás k tomu celkem 
jednoduchá úvaha – zimní stadion bez funkč-
ního hokejového oddílu nedává na žádný způ-
sob smysl. Je dobře, že se našel někdo, kdo chtěl 
milevský hokej z těžké situace vyvést. Zatím 
věřím, že se to i s pomocí města daří.
Od roku 2000 spravuje sportoviště pro město 
společnost SPOS. Po celé řadě obtíží nejrůzněj-
šího druhu lze dnes už říci, že provozní hospo-
daření této společnosti a s ní i sportovišť je zce-
la pod kontrolou. Jenže život přináší stále nové 
situace. A tak ve chvíli, kdy se už může jevit 

všechno jako zvládnuté, přijde například zánik 
jednoho hokejového oddílu a start nového a je 
to zase nanovo spojeno s nepříjemnými výky-
vy v hospodaření SPOS. Do toho skončí činnost 
nájemce hotelu Stadion a je třeba hotel převzít 
a začít opravovat a oživovat a opět to celé stojí 
dost peněz i úsilí.  Letos se také přidává provoz 
bazénů, kde zejména začátek nebude pro spo-
lečnost levný ani jednoduchý.
S financováním sportu se budeme zřejmě potý-
kat neustále. Nejsme v tom sami, v poslední 

době se množí dotazy z jiných měst, jak to dělá-
me, jaké máme zkušenosti. I my sami se bude-
me opakovaně ptát, dáváme sportu moc nebo 
málo? Dáváme správným směrem?  Bez výrazné 
pomoci města se sport a tělovýchova jednoduše 
neobejdou. Snažíme se dávat maximum z toho, 
co je v možnostech města, ale musíme trvale 
dohlížet na hospodárnost a způsob používání 
peněz, tedy dávat účelně. A správným směrem? 
Myslím, že se stačí podívat třeba na obnovující 
se hokej mládeže, výborně fungující fotbal, sou-
těže gymnastek, spousty dětí v Sokole.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Financování sportu 2002-2011 v mil. Kč 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
provozní příspěvek města SPOSu 0,72 0,28 6,50 6,30 5,74 6,60 2,74 4,85 4,81 6,50
na sport celkem (včetně příspěvků oddílům) 4,44 4,95 7,00 7,58 6,99 7,04 7,37 9,92 9,36 9,47
investice do sportovních zařízení - celkem s dotacemi 0,06 1,43 0,36 0,32 20,11 8,23 0,43 26,94 9,58 17,2
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Ing. Pavel Procházka (TOP 09)
1) Sport v Milevsku sleduji, i když nejsem vysloveně fanouškem konkrét-
ního oddílu. Město zviditelňuje jakýkoliv kvalitní sportovní počin, když se 
podaří dobře medializovat, to je pro Milevsko samozřejmě skvělé. Zname-
ná to zvýšení zájmu o město, víc návštěvníků, víc sponzorů, příklad pro dal-
ší sporty,….. Myslím, že město by hodně zviditelnilo programové budování 
(a udržování) malých sportovišť (koš na basket, zeď na tenis, lanová dráha, 
samostatná hřiště,….) v různých částech města. Nemusí to být hned inves-
tiční rána, každý rok něco…
2) Sport mám rád, jenom nevím, jestli mohu použít slovo „aktivně“. Lyže, kolo, 
trochu tenisu. Hodně dalších sportů bych dělal rád, ale buď mi v tom brání málo 
času nebo lenost. 

Ing. Ivan Radosta (Svobodní) 
1)Sportovní dění v Milevsku sleduji velmi bedlivě a mám radost z každého úspě-
chu, kterého milevští sportovci dosáhnou. Milevsko je už desítky let nejvíce spo-
jováno s hokejem, takže mám-li jmenovat jeden oddíl, který nejvíce zviditelňuje 
Milevsko, volím hokej.
2) Sportuji rád, ale v posledních měsících pociťuji jisté zlenivění, takže je co zlep-
šovat. Aktivně hraji tenis.

Mgr. Ivana Stráská 
1) Sleduji. Nemyslím si, že by cílem mělo být zviditelňování města. Možnost 
sportovat je nabídka pro občany, chcete-li, služba.
2) Teď už málo, není čas. 

Ing. Lubomír Šrámek (TOP 09)
1) Sportovní dění v Milevsku sleduji a  aktivně se ho účastním. 
Každý ze sportovních oddílů určitým způsobem zviditelňuje 
naše město. Samozřejmě jsou nejvíc sledovány nejpopulár-
nější sporty hokej a fotbal. Nemusí to ale být pouze sportovní 
kluby, kdo propaguje město. I zástupci individuálních sportů 
dobře reprezentují v rámci republiky i v zahraničí.
2) Sportuji rád a aktivně hraji tenis.

 
Na otázku neodpověděli: 
Ing.  Bc.  Miroslav  Doubek,  JUDr.  Oldřich  Kofroň,  Ing.  Ladislav  Macháček, 
Ing. Václav Pavlečka, MUDr. Miroslava Pučelíková

2) Sportuji rád. V létě hraji především tenis, v zimě jezdíme s manželkou lyžovat.

Mgr. Vlasta Machartová (ČSSD)
Činnost jednotlivých sportovních oddílů podrobně nesleduji, ale všeobecné 
povědomí o sportovních aktivitách ve městě mám. Myslím, že málokteré měs-
to srovnatelné s Milevskem, má tak rozsáhlou sportovní činnost. Sport považu-
ji za důležitou součást života. Chodím do Sokola od školních let, i když dnes už 
jenom na klidné cvičení jógy. Vzhledem k rodinné tradici dvou generací, které 
zasvětili část života milevskému Sokolu, považuji tuto činnost za všestrannou 
a smysluplnou. K ostatním sportovním oddílům, které dlouhodobě odvádějí 
kvalitní práci s mládeží a reprezentují město určitě patří moderní gymnastika, 
fotbal a nově lehká atletika.

Jaroslav Peták (ODS)
1) Ano sleduji. Myslím si, že všechny oddíly, nerozlišoval 
bych kdo víc kdo méně.
2) Aktivně jsem hrál 33 let fotbal, nyní se věnuji trénování 
staršího dorostu v FC ZVVZ Milevsko.

Michal Polanecký (ODS)
1) Sportovní dění sleduji. Všechny oddíly v Milevsku, které se 
účastní soutěží, zviditelňují město. Milevsko je samozřejmě 
známé hokejem, ale i fotbalem, házenou, gymnastikou, teni-
sem, atletikou a mnoha dalšími sporty.
2) Rád sportuji. Jsem aktivním členem Karate-P-Klub Milev-
sko a Allkampf-jitsu Panthers Milevsko, kde působím jako 

trenér (stejně jako cvičitelé v Sokole bezplatně). Oba oddíly již mají pravidel-
né zastoupení na republikových soutěžích, což také zviditelňuje naše město. 
Např. člen AKJ Panthers Milevsko se letos jako jediný zástupce Milevska umístil 
v anketě Sportovec Písecka 2010, což je myslím dobré zviditelnění města.

Marie Polívková (VV)
1) Sportovní dění v Milevsku sleduji. Velmi dobře nás repre-
zentují fotbalisté. Mám slabost pro moderní gymnastiku 
a těmto dívkám vždy držím palce. 
2) Ve sportu jsem ale pasivní, spíše procházkový typ. Všem 
našim sportovcům přeji hodně úspěchů. 

VÝSLEDKY ANKETY

Na webových stránkách www.milevsko-mesto.cz probíhala od 11. dubna anketní otázka: Město Milevsko vyčlenilo v roce 2011 na provoz sporto-
višť a podporu sportu v Milevsku ze svého rozpočtu částku 9,5 milionu korun. Považujete podporu sportu jak morální, tak finanční ze strany 
města za dostatečnou? Na výběr bylo pět různých odpovědí a my vám zde přinášíme její výsledky k 26. dubnu (celkem 45 odpovědí):

Zcela ano 
(32)

Ano 
(3)

•

•

Spíše ne 
(6)

Rozhodně ne 
(3)

•

•

Nevím 
(1)

•

Z jednání Rady města Milevska

6. schůze Rady města Milevska dne 4. 4. 2011
Rada města Milevska na své 6. schůzi souhlasila s návrhem zadávací doku-
mentace veřejné zakázky „Výměna oken v DK Milevsko“. Dům kultury 
Milevsko tak realizuje záměr výměny oken a dveří (kromě hlavních vstup-
ních dveří) v celé původní budově. Architektonický návrh byl zpracován 
městskou architektkou a celý projekt byl konzultován se zástupci města. 
Financování záměru je zajištěno z vlastních prostředků Domu kultury 
s využitím rezervního a investičního fondu příspěvkové organizace. 
Radní souhlasili také s přípravou oprav uliční fasády a opravy vstupní haly 
budovy Kina Milevsko a rozhodli zařadit tuto opravu do připravované roz-
počtové změny. Studie má být zpracována do konce května 2011. Podle 
zadání mají být oprava fasády i vylepšení vnitřních prostor řešeny pouze 
s minimálními náklady na realizaci. 
Dále pak rada města rozhodla o přípravě  rekonstrukce střechy nad sálem 
budovy kina. Nad sálem budovy kina Milevsko je plochá střecha, sestá-
vající z několika vrstev asfaltové lepenky. Působením počasí a času došlo 
mezi jednotlivými vrstvami k vytvoření tzv. kapes a popraskání části vrch-

ní vrstvy lepenky. Popraskanou lepenkou vtéká voda do kapes a postupně 
prosakuje do prostor sálu, kde dochází k ničení vnitřního vybavení. Kvů-
li zatékání se předpokládá, že je narušená či poškozená i dřevěná (nosná) 
část střechy a podbití. Odbor investic a správy majetku nechá odborně pro-
hlédnout a vyhodnotit stav budovy sálu a poté se rozhodne, jestli bude pro-
vedena jednoduchá oprava nebo rozsáhlejší rekonstrukce střechy. 
Rada města Milevska souhlasila s oceněním vybrané fotografie z fotopře-
hlídky pořádané Spolkem pro rozvoj kultury a Městskou knihovnou Milev-
sko v únoru 2011. Spolek a knihovna oživily v tomto roce tradici fotosoutěže 
pro amatéry. Letos jde už o osmý ročník. Rada rozhodla v tomto i v dalších 
ročnících vždy vybrat a ocenit jeden ze snímků s tématikou města Milevska, 
ten pak od pořadatele nebo od autora odkoupit, označit oceněním, zarámo-
vat a použít k výzdobě prostor města nebo městských organizací.

Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na 
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ, 
Rada města, Informace z RMM).
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ZEPTALI JSME SE… předsedy sportovní komise Ing. Ivana Radosty

Co má sportovní komise na starosti?
Sportovní komise je poradním orgánem Rady měs-
ta Milevska v oblasti sportu a volného času. Pravidel-
ně mapuje a sleduje činnost sportovních organizací ve 
městě, posuzuje žádosti oddílů o příspěvky na spor-
tovní činnost pro daný kalendářní rok a doporučuje 
RMM jejich rozdělení. Zabývá se vlastními iniciativa-
mi i podněty občanů a organizací a svá zjištění, přijaté 
návrhy a doporučení předkládá RMM. 
Město Milevsko investuje 9,5 mil. Kč do sportu. Co si o této částce myslí-
te – je dostačující a účelná? 
Vámi zmiňovaná částka vychází z reálných finančních možností města. Pokud 
by byla vyšší, pomohlo by to sportu, ale peníze by chyběly jinde. Považujme ji 
tedy za dostačující k tomu, aby umožnila udržet milevská sportoviště v pro-
vozuschopném stavu pro letošní rok. Je dostačující k tomu, aby mohli milevští 
sportovci trénovat, hrát zápasy a absolvovat soutěže v rozsahu srovnatelném 
s předchozími sezónami. Uvědomíme-li si, kolik stovek mladých lidí z Milev-
ska a okolí dává přednost sportu před sezením u počítače atd., neměli bychom 
pochybovat o tom, zda investice do sportu je účelná. Je.
Jak se díváte na organizaci SPOS – sportoviště, hotely?
V Milevsku máme impozantní sportovní areál, o nějž je nutné se starat (pro 
úplnost ještě navíc o tenisové dvorce v Bažantnici a nově i koupaliště). Proto 

považuji zřízení SPOSu před deseti lety za dobrý nápad. Pokud jde o systém 
financování SPOSu, zatím nikdo nepřišel s výrazně lepším způsobem, tak-
že jej respektuji. Obtíž je v něčem jiném. Sportoviště v Milevsku jsou 
poměrně stará, opotřebovaná, nemodernizovaná. Jejich provoz je tedy vel-
mi nákladný. Městu chybí finanční prostředky na to, aby se náklady na 
provoz snížily (zateplení budov, moderní úsporné osvětlení atd.). Dochá-
zí k těžko předvídatelným obtížím a nákladům, se kterými se v rozpočtu 
nepočítalo. K tomu je nutno zmínit nesplněné závazky hokejového klubu 
a vzniká dojem neschopné organizace, která ústy svého jednatele několikrát 
žádá ZMM o mimořádnou finanční injekci. Pokud jde o hotely Sport a Sta-
dion, které SPOS rovněž spravuje, mám dojem, že se zájmy SPOSu začínají 
poněkud tříštit. Raději bych dal přednost nájmu s kvalitní smlouvou, která 
by vyloučila případné „vybydlení“ obou hotelů.
Jaký je Váš názor na vybudované koupaliště a Vaše představa o budou-
cím provozu?
Koupaliště bylo jedním z důvodů, proč jsem se nakonec nechal přemluvil 
k nástupu do komunální politiky. Vadí mi načasování jeho realizace (v době 
omezování státních a městských financí), umístění koupaliště a cena. Milev-
sko po slušném koupání už léta touží. Přál bych si, aby bylo koupaliště hojně 
navštěvováno, aby u něj milevští občané trávili příjemné chvíle odpočinku.       

Děkujeme za rozhovor

Na základě vydání Milevského zpravodaje 
na téma „sport“ jsem byl požádán o člá-

nek, kterým bych přiblížil funkci provozovatele 
sportovních zařízení čtenářům. 
Dovolte mi začít historií společnosti. Po ukon-
čení provozování sportovišť Tělovýchovnou 
jednotou Milevsko byl před městem Milevskem 
nelehký úkol, jak zabezpečit provoz sportovní-
ho areálu. Vznikl systém provozu přímo spor-
tovními kluby. 
Bohužel tento způsob se ukázal také jako ne pří-
liš vhodný, a tak se město rozhodlo založit spo-
lečnost, která by tento úkol plnila a přitom byla 
pod plným dohledem vlastníka. 
V roce 2000 byla založena společnost SPOS 
MILEVSKO s. r. o., která od 1. 1. 2001 převza-
la veškerý provoz sportovních ploch. Do své-
ho začátku dostala zimní stadion, letní stadi-
on s travnatým a škvárovým hřištěm, antukový 
ovál, sektor pro hod koulí, skok vysoký a dale-
ký, sportovní halu, házenkářské asfaltové hřiš-
tě, antukové dvorce, tenisový areál v Bažantni-
ci (vč. zázemí - šaten pro sportovce), Sporthotel 
a hotel Stadion. 
Hlavním úkolem společnosti je zabezpečit veš-
keré náležitosti k zajištění provozu na sporto-
vištích. Dbát na splnění všech předpisů, sta-
novených úkolů a zajištění provozu v mezích 
platných zákonů a herních řádů. 
V r. 2005 došlo za přispění ČMFS k přestav-
bě házenkářského asfaltového hřiště na hřiště 
s umělým travnatým povrchem. Zároveň zača-
la probíhat rekonstrukce škvárového hřiště na 
umělý travnatý povrch třetí generace, který 
byl slavnostně otevřen v r. 2007 a rekonstrukce 
strojovny a plochy zimního stadionu s ukonče-
ním v r. 2006. 
Od r. 2009 převzala společnost pod vlastní provoz 
jeden ze dvou hotelů od podnájemníka - Sport-

Sport a jeho provozní stránka
hotel. Do tohoto roku společnost hotely pouze 
pronajímala a jejich provoz sama nezajišťovala. 
Provoz Sporthotelu se po převzetí podařilo roz-
pohybovat i díky počáteční investici vlastníka. 
Investice byla plně použita na vybavení restau-
race, kuchyně a výměnu lůžkovin v hotelu. Záro-
veň došlo k vyčištění a vymalování celé budo-
vy Sporthotelu. Rozjezd byl velmi složitý, ale 
podařil se. I na základě toho, že společnost byla 

schopna provozovat sama Sporthotel, byl v r. 
2010 převzat pod vlastní provoz i hotel Stadion. 
Bohužel, ale zde byla situace po převzetí horší 
než v prvním případě. Vlivem na připravovanou 
rekonstrukci obou hotelů byla zastavena jaká-
koliv investice do hotelů mimo záležitosti, kdy 
by mohlo dojít k poškození majetku. Proto byl 
hotel Stadion po převzetí pouze uveden do pro-
vozuschopného stavu a došlo jen k vymalování 
a opravám nutným pro zachování provozu. Část 
hotelu je využívána Střední odbornou školou 
a středním odborným učilištěm Milevsko jako 
internát pro studenty. 
Nyní mi dovolte malý přehled hlavních finanč-
ních částí. Společnost hospodaří s obratem při-

bližně 14 mil. Kč, z tohoto obratu je část, kterou 
dorovnává vlastník. Tato část je v letošním roce 
ve výši cca 6,5 mil. Kč. Zbývající část musí spo-
lečnost vyzískat od sportovních klubů a cizích 
subjektů formou pronájmu sportovních ploch 
a nebytových prostor. 
Časy se hodně změnily a bohužel získávání 
finančních prostředků je stále složitější. Navíc 
areály stárnou a potřebují stále více peněz na 

svou údržbu. Ceny vstupních energií neustá-
le rostou a provoz je rok od roku nákladněj-
ší. Snaha společnosti je zachovat provoz všech 
sportovních areálů v rozsahu vyhovujícím spor-
tovním aktivitám veřejnosti a sportovním klu-
bům. Dále co nejvíce stabilizovat nákladovou 
část provozu, aktivně pokračovat ve spoluprá-
ci s cizími sportovními subjekty tak, abychom 
dokázali navýšit využívání těchto našich spor-
tovních ploch a tak zvýšit výnosovou část. 
Věřím, že sport v Milevsku bude stále něčím, co 
sem patří a co se zde bude i nadále rozvíjet. 

Petr Zelenka, 
jednatel SPOS Milevsko s. r. o.
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Odbor investic a správy majetku

Světlé a stinné stránky v bytovém hospodářství
Mnoho lidí, kteří si nechtějí nebo nemohou 
pořídit vlastní bydlení, si pronajímá městský 
byt. To je vcelku běžná záležitost. Trh s nájem-
ními byty se neustále vyvíjí. Lidé se po nějakém 
čase stěhují do jiného bytu (menšího, většího) 
nebo i do jiného města za prací nebo rodinou. 
Při výběru nového bydlení si lidé často kladou 
mnoho otázek. Kromě ceny je jistě zajímá např. 
jak vysoká bude kauce, jaký bude pronajímatel 
bytu apod. Na druhé straně smluvního vztahu 
se nachází pronajímatel, který se chce o svém 
novém nájemci dozvědět, zda bude platit včas, 
jestli s ním bude dobrá spolupráce apod. Pro-
to je v současné době nájemní poměr v našich 
městských bytech sjednáván na dobu určitou 
1 rok (v některých případech i kratší), kdy se  
jak v průběhu, tak i v závěru nájemního vztahu 
vytvářejí oboustranná hodnocení. 
Pronajímatel získá dostatek informací, aby se 
rozhodl, zda nájemci prodlouží nájemní smlou-
vu a svěří byt i nadále s klidnějším svědomím, 
než v případě kdy se rozhodoval jen na zákla-
dě přihlášky do výběrového řízení. Stejně tak 
nájemce se může ubezpečit o spolehlivosti pro-
najímatele nebo o jeho vstřícnosti při řešení 
různých problémů a zvážit, zda chce i nadá-
le užívat stávající předmět nájmu. Vztahy mezi 
nájemníky a pronajímateli bytů jsou mnohdy 
složité, jsou častým zdrojem svárů, zvláště když 
se objeví nějaký nečekaný problém. Obě stra-
ny mají svá práva. Ale je zapotřebí i důsledně 

dodržovat písemně sjednané i obecně stanove-
né povinnosti a závazky, zejména finanční.
Město Milevsko disponuje v současné době 368 
nájemními byty. V drtivé většině jsou byty pro-
najaty nájemníkům, kteří si jsou plně vědomi 
nejen svých práv, ale rovněž z nájemních smluv 
vyplývajících povinností jak co do včasného 
a pravidelného hrazení nájmu a dalších pla-
teb, tak co do drobných oprav a údržby dané-
ho bytu. Postupem času se zde podařilo sjedno-
tit i názory na nové zásady a limity pro opravy 
a údržbu bytů v duchu nových právních norem 
a tyto uvést do praxe. 
Za předcházející kalendářní rok došlo k vel-
ké obměně nájemníků v městských bytech, kdy 
se vyměnilo celkem 97 nájemníků (vystěhovalo, 
nastěhovalo, vyměnilo byt). Jsou takoví nájem-
níci, kteří předávají byt i po dlouholetém užívá-
ní v perfektním a takovém stavu, kdy je prakticky 
okamžitě možné nastěhování novým nájemní-
kem. Naštěstí je takových nájemníků velká část. 

Další část nájemníků předává byt až po opako-
vaných výzvách k odstranění zásadních nedo-
statků jak na inventáři,  tak z hlediska celkového 
poškození či nevystěhování. 
Malá část nájemníků se však k majetku města 
chová „více než macešsky“. Jednak se opakují pro-
blémy s platbami, ať už se to týká pravidelného 
hrazení nájemného a dalších plateb, a jednak se 
nestarají o drobné opravy a údržbu bytu. V někte-
rých případech se to dá nazvat až devastací. 
Přes opakovaná upozornění v některých pří-
padech nedošlo k nápravě stavu, a proto došlo 
v závěru roku 2010 k ukončení nájmu po uplynutí 
doby nájmu v 8 případech a výpovědí ve 4 přípa-
dech. Zde pak jako dozvuk s takovýmito již býva-
lými nájemníky pokračuje vymáhání jak finanč-
ních nedoplatků na nájmech a ostatních platbách, 
tak plateb za poškozený a zničený inventář. 
Ze strany města je pak nutné v co nejkratší době 
zabezpečit opravy a uvedení bytu do stavu, kte-
rý umožňuje pronajmout daný byt novému 
nájemníkovi. Největší měrou se na opravách 
podílejí pracovníci Služeb města Milevska, kteří 
pak mají plné ruce práce s tím, aby uvedli byt do 
stavu způsobilého užívání pro nového nájemce. 
Bytová politika souvisí s místními předpokla-
dy, reálnými a danými finančními možnostmi. 
Město pečuje o vytváření podmínek pro uspo-
kojování potřeb svých občanů, tedy i potřeby 
bydlení. V žádném případě však není povinno 
byt pronajmout každému.

Takhle vypadá jeden ze zařizovacích předmětů - sporák 
po 18 měsících užívání dnes již bývalým nájemcem.

V inventáři bytu byla vestavěná skříň, kterou 
bývalý nájemce „přestavěl“ na voliéru.

Za drobnou opravu, která je povinností nájemce, 
se považuje i oprava podlahových krytin.

Noví občánci města Milevska

Ve čtvrtek 31. března slavnostně přivítal starosta Bc. Zdeněk Herout nové 
občánky města Milevska. Zleva Martin Šimeček, Elena Dolejší, Pavel 
Baláž a Jan Kosobud.

Dalšími novými občánky jsou zleva Taťána Siváková, Martin Ferko, Kryš-
tof Šimák, Jiří Červenka, Ema Mikotová a Daniel Reichl.
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V mìsíci únoru oslavili životní výroèí
a souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

80 let:
Oldřich Janíček

Josef Mácha
Marie Kolínová
Josefa Šiková
Marie Kolínská

Jarmila Kubíčková
Zora Turková

85 let:
Josef Novotný

Jan Ješina
Marie Hejná

90 let:
Antonín Brázda

Antonín Hradečný

více než 90 let:
Jiří Lauterbach
František Vildt
Jana Lejčarová

Odbor dopravy

Rozdíly mezi přechodem pro chodce a místem vhodným pro přecházení
Přechod by měl být umístěn pouze na bezpeč-
ném místě, zaručující rozhled chodcům i řidi-
čům. V posledních letech se zpřísňují bezpeč-
nostní požadavky na provedení přechodů. 
Pro přecházení na přechodu pro chodce platí 
podobná pravidla jako pro přecházení vozovky 
mimo přechod. Na přechodu pro chodce se má 
chodit vpravo. Pro chodce platí i pokyny poli-
cisty při řízení dopravy podle § 75 Zákona č. 
361/2000 Sb., o silničním provozu. Chodec nes-

mí přecházet vozovku, nalézá-li se ve vzdále-
nosti bližší než 50 metrů přechod pro chodce, 
místo pro přecházení vozovky, podchod nebo 
nadchod označené příslušnými dopravními 
značkami. Chodec nesmí překonávat zábradlí 
nebo jiné zábrany na vozovce. Některé technic-
ké požadavky obsahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpe-
čujících bezbariérové užívání staveb. Chodníky 
v místech přechodů musí mít snížený obrubník 
na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce a musí 
být opatřeny signálními pásy spojujícími varov-
né pásy umístěné po délce sníženého obrubníku 
s vodícími liniemi.
Má chodec skutečně „neomezenou přednost“ 
na přechodu pro chodce? Ne, nemá. Jako cho-
dec se vždy před vstupem do přechodu zastav-
te a sledujte, zda Vás řidiči vozidel registru-
jí a přednost Vám dávají. Nikdy do přechodu 
nevbíhejte bez toho, že byste jasně a po určitou 
dobu nedali najevo, že se chystáte přejít. Chodec 
má přednost, ale nikoliv absolutní. I tato před-
nost má svá pravidla. Jedná se o dezinformaci, 
která zapříčinila po novelizaci zákona spous-
tu nehod na přechodech pro chodce, bohužel 
nezřídka i s tragickými následky. Mimo pře-
chod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku 

jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku 
se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku 
přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky 
provozu na pozemních komunikacích. Chodec 
smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na 
vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozi-
del nedonutí jejich řidiče k náhlé změně smě-
ru nebo rychlosti jízdy. Řidič, s výjimkou řidi-
če tramvaje, je povinen umožnit chodci, který je 
na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hod-
lá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; 
proto se musí řidič takového vozidla přibližo-
vat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, 
aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro 
chodce, a pokud je to nutné, je povinen před 
přechodem pro chodce zastavit vozidlo. Jako 
chodec tedy musím u přechodu pro chodce 
zastavit na jeho okraji a otočit se čelem k pře-
chodu, aby řidiči vozidel jasně viděli můj úmysl 
přejít vozovku. Vozidla jsou mi pak povinna dát 
přednost, ale pouze za předpokladu, že mohou 
po mém přijití na okraj přechodu zastavit. 
Nikdy jako chodec nemohu vběhnout do pře-
chodu „přímo pod kola vozidla“ s představou, 
že řidič vozidla mi musí dát přednost. 
Obdobná pravidla platí také při přecháze-
ní vozovky v „místě vhodném pro přecházení“. 
Toto místo se od přechodu pro chodce liší dvěma 
znaky. Není zde svislá dopravní značka, ani „zeb-
ra“ na vozovce. Místo vhodné pro přecházení 
chodců je však podobně jako přechod opatřeno 
sníženými obrubníky na výškový rozdíl 20 mm 
oproti vozovce a jsou opatřeny signálními pásy, 
ale oddělenými od varovných pásů, umístěných 
po délce sníženého obrubníku s vodícími linie-
mi – rozdíly viz foto. Chodec smí vstupovat na 
vozovku, jen když se předtím přesvědčil, že pře-
cházením neohrozí žádné účastníky provozu 
a nedonutí řidiče přijíždějících vozidel k náhlé 
změně směru nebo rychlosti jízdy. Nesmí vstu-
povat na přechod nebo vozovku bezprostředně 
před blížícím se vozidlem nebo přijíždí-li vozi-
dlo s právem přednostní jízdy. Nevidomý chodec 
signalizuje úmysl přejít vozovku, tak jako u kla-
sického přechodu pro chodce mávnutím bílou 
slepeckou holí ve směru přecházení. Čitelné 
chování ostatních chodců v blízkosti přechodu 
zákon o silničním provozu výslovně neupravuje 
a je možno je odvozovat jen z obecných ustano-

vení o povinnostech účastníků provozu. Jakmile 
chodec vstoupí na přechod nebo vozovku, nesmí 
se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. 
I pro řidiče však platí podle § 5 odst. 1 písm. h) 
Zákona o silničním provozu, že je každý řidič 
s výjimkou řidiče tramvaje povinen „umožnit 
chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej 
zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné pře-
jití vozovky; proto se musí řidič takového vozi-
dla přibližovat k přechodu pro chodce takovou 

rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přecho-
dem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen 
před přechodem pro chodce zastavit vozidlo,“ 
Tato povinnost byla do Pravidel silničního pro-
vozu přidána s účinností od 1. 1. 2001 a medi-
álně byla nazývána „absolutní předností chod-
ců“, přestože chodci mají vůči řidičům obdobné 
povinnosti jako na přechodu řidiči vůči chod-
cům. Podle § 5 odst. 1 písm. i) téhož zákona je 
každý řidič (tentokrát včetně řidiče tramvaje) 
povinen „snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozi-
dlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost 
jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem 
pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích 
stejným směrem“. Za neumožnění nerušeného 
a bezpečného přejití chodci na přechodu nebo 
za ohrožení chodce při odbočování a podobně 
jsou řidiči strženy 4 body podle bodového systé-
mu hodnocení řidičů, za nedodržení povinnosti 
zastavit vozidlo před přechodem 3 body. Na pře-
chodu pro chodce a bezprostředně před ním nes-
mí řidič předjíždět ani vozidlo otáčet. Na přecho-
du pro chodce a ve vzdálenosti 5 metrů před ním 
nesmí řidič zastavit ani stát.

Ing. František Kabele, vedoucí odboru

Přechod pro chodce Místo vhodné pro přecházení – na rozdíl od přechodu 
pro chodce zde není svislá dopravní značka, 

ani zebra na vozovce.

Odbor regionálního rozvoje

Místní komunikace Pod Zvíkovcem
Na konci měsíce dubna budou zahájeny stavební práce na výstavbě nové 
místní komunikace Pod Zvíkovcem. Projekt s tímto názvem je spolu-
financován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 
ve výši 92,5% uznatelných nákladů. Celkové náklady na výstavbu této 
komunikace jsou plánovány ve výši 12 511 000,- Kč, z toho výše dota-
ce činí 11 573 000,- Kč a podíl města 938 000,- Kč. Stavební práce, které 
budou ukončeny do začátku října 2011,  bude provádět firma STRABAG 
a. s., České Budějovice.         Jaroslava Procházková, projektový manažer
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čtvrtek 26. - neděle 29.  20.00  133 min.
Útěk ze Sibiře
USA – Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk mezi-
národní skupiny vězňů z ruského gulagu. 4 000 mil přes poušť Gobi, Himálaje 
a Tibet až do Indie. Hlavní role: Colin Farrell. Vynikající kamera –Russell Boyd!

do 12 let nepřístupný, vstupné: 75,- Kč

pondělí 30. - středa 1. 6.  20.00
WeSternStory      2D
ČR – Westernové městečko v Boskovicích se chystá udělat show jako Wild West 
Show. Hlavní hvězda si ale při zkoušce zlomí ruce a musí zaskočit herec z Pra-
hy. Hrají: Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr Vondráček, Bohumil Klepl, Pavel 
Zedníček a další.                                          do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

Předpoklad na červen: Lidice, Neznámý, Voda pro slony, Karcoolka 2, Kung-Fu 
panda 2, V peřině, Medvídek Pú, Orel 9. legie, Zdrojový kód.

Kultura a sport v Milevsku a okolí – KVĚTEN 2011

středa 4. 5.   17.00   velký sál 
VeřeJnÉ zASeDÁnÍ zAStUPiteLStVA 
MěStA MiLeVSkA

čtvrtek 5. 5.   18.00   malý sál
toULky zA PoznÁnÍM - ALJAŠkA
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko. Cestovatel Jan Cempírek 
z Českých Budějovic přijede pobesedovat o návštěvě Aljašky. Vyprávění dopl-
ní fotografiemi a mikropříběhy autostopařů, které na svých cestách svezl. 

vstupné: 25,- Kč

pátek 6. 5.  18.00   velký sál
35. VÝMěnnÝ konCert – MDS MiLeVSko
Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz, www.milevskem.cz.

sobota 7. 5.  10.00 – 12.00  hudební sál
JArnÍ bUrzA DětSkÉHo obLeČenÍ 
A oStAtnÍCH Potřeb 
Burza pro všechny maminky, které chtějí prodat nebo koupit dětské obleče-
ní, kočárky, kola, autosedačky, hračky a další věci pro děti. Pro prodávající nut-
ná rezervace prodejního místa do čtvrtka 5. 5. do 15 hodin. Bližší informace 
a rezervace míst k prodeji na tel.: 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@ 
dkmilevsko.cz.                                                                                       vstupné: zdarma

sobota 7. 5.  13.00  nám. E. Beneše
4. SetkÁnÍ MotorkÁřŮ S PoŽeHnÁnÍM nA 
CeStU V MiLeVSkU
Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz, www.milevskem.cz.

neděle 8. 5.  17.00 – 21.00  velký sál
JAro nA PArketU 
– kVětinoVÁ zÁbAVA
Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje skupina RATATA. Pořá-
dají: Dům kultury a Sociální služby Města Milevska. Předprodej vstupenek 
v kanceláři DK, tel. 383 809 200.                                                        vstupné: 50,- Kč

středa 11. 5.  14.00 – 17.00  učebna č. 2
zDrAVotnÍ PoJiŠŤoVnA MiniSterStVA 
VnitrA Čr

KINO BIOS „eM“
Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216

kino@dkmilevsko.cz

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200

info@dkmilevsko.cz

neděle 1., pondělí 2., úterý 3.  17.30   90 min.
ČertoVA neVěStA     2D
ČR – Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky na motivy Boženy Němcové.

vstupné: 110,- Kč

pondělí 2., úterý 3.    20.00   88 min.
AUSSig
ČR – Černá komedie, která se odehrává v Ústí nad Labem, pojednává o vzá-
jemné antipatii mezi ruským a americkým lektorem na místní univerzitě. Hrají: 
Hana Vagnerová, Tony Laue, Nik Pitetsky, Ondřej Brzobohatý a další.

vstupné: 60,- Kč

středa 4., čtvrtek 5.   20.00  109 min.
JSeM ČÍSLo Čtyři     2D
USA – Napínavý thriller o pozoruhodném mladém muži, který je na útěku před 
nemilosrdnými nepřáteli. V hlavní roli: Alex Pettyfer.                    vstupné: 80,- Kč

pátek 6., sobota 7., neděle 8.  17.30   96 min.
rio     3D
USA – Animovaná dobrodružná komedie o vzácném papouškovi.

vstupné: 100,- Kč

pátek 6., sobota 7., neděle 8.  20.00   112 min.
LÁSkA A JinÉ zÁViSLoSti    2D
USA – Jamie se ve chvíli, kdy praštil s medicínou, stal profesionálním flákačem, 
aby mohl balit holky. Hrají: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway a další.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 80,- Kč

pondělí 9., úterý 10.   20.00   105 min.
VřÍSkot 4     2D
USA - Uplynulo deset let a Sidney, která se dala dohromady díky svému psaní, 
navštíví zabiják Ghostface.                       do 15 let nepřístupný, vstupné 80,- Kč

čtvrtek 12., pátek 13.   20.00   130 min.
tHor    3D
USA – Akční fantasy - Thor byl v severské mytologii druhý nejvyšší bůh. Ve zná-
mém comicsu se ale dostane mezi obyčejné smrtelníky.         

vstupné: 130,- Kč

sobota 14., neděle 15., pondělí 16.  20.00  90 min.
CzeCH MADe MAn     2D
ČR – Komedie – S poctivostí leda pojdeš. Od otloukánka z chudé rodiny až po 
krále internetových domén. Přes blázinec, přes Německo, přes Pankrác, přes 
Čínu až na vrchol - jak snadné. Hlavní role: Jan Budař.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč

úterý 17., středa 18.   20.00
ryCHLe A zběSiLe 5     2D
USA – Vin Diesel a jeho zběsilé závody. Česká policie může zůstat v klidu, všech-
no běsnění se odehrává v rozpálených ulicích brazilského Ria. 

vstupné: 80,- Kč

Celostátní premiéra!!
čtvrtek 19. až středa 25.   17.30 a 20.00  141 min.
PirÁti z kAribikU: nA VLnÁCH PoDiVnA          3D
USA – Johnny Deep jako kapitán Jack Sparow se začíná bát více ženy z minu-
losti (Penelopé Cruz) než obávaného Černovouse.                     vstupné: 165,- Kč
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – KVĚTEN 2011
středa 11. 5.  16.00   velký sál
PoHÁDkA o SeLCe LAkoMCe
Pohádka v podání Divadélka Kos z Českých Budějovic.           vstupné: 50,- Kč

pátek 13. 5.  19.30   velký sál
trAVeSti SHoW – teLeVArietÉ 2011
Televarieté 2011 – to je název zbrusu nového zábavného pořadu nejlepší čes-
ké travesti skupiny Hanky Panky, která po předchozím úspěchu opět přijíždí 
do Milevska se show plnou nápaditých kostýmů, vtipných scének a především 
hudebních melodií. Slečny Dolores, Stefany, Sofia a mistr Alex tentokrát zavzpo-
mínají na oblíbený televizní pořad 80. let, který přenesli do současnosti.

vstupné: 200,- a 150,- Kč

pondělí 16. 5.     velký sál
DiVADLo VěŽ brno
Divadelní představení pro školy.

středa 18. 5.  10.00 – 15.30   malý sál
8. Den zDrAVÍ
Pořádá OS DIACEL, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií.

pátek 20. 5.   19.00   velký sál
FACe roCk MeJDAn
Hrají: X Core, Mysky, Absolutní všechno, Post-It…                    vstupné: 85,- Kč

sobota 21. 5.  7.00 – 10.00 start od DK Milevsko
PoCHoD PrAHA – PrČiCe
36. ročník tradičního pochodu s trasami 31 km (přes Nadějkov) a 40 km (přes 
Petrovice), cyklotrasa 52 km.

úterý 24. 5.  16.00   velký sál
HrAJU, zPÍVÁM, tAnCUJU…
Vystoupení dětí navštěvujících kurzy v Domě kultury v Milevsku. Účinkují: 
Dětské umělecké studio, žáci hudebních kurzů, Taneční centrum Z. I. P. Písek, 
P – Klub, pěvecký sbor Večerníček.                                     vstupné: 10,- a 20,- Kč

pátek 27. 5.  20.00 – 02.00   velký sál
DiSkotÉkA Pro VŠeCHny generACe 
Aneb DJ tyFLy Se VrACÍ
Speciální host: DJ Ravanelli (Praha). Hudební produkce: český a světový rock a pop 
od 60. let až po současnost. Součástí akce budou soutěže o hodnotné ceny

vstupné: 80,- Kč

úterý 31. 5.  20.00  velký sál
DiVADeLnÍ PřeDStAVenÍ – AMAnt
Situační komedie ze současnosti v podání Divadelního souboru Čelakovský ze 
Strakonic nabízí bláznivé peripetie milostného života začínající flétnistky a je-
jí matky - učitelky hudby. Učitelka hudby žije sama se svou dcerou Kateřinou 
- začínající flétnistkou a chce ji přes její odpor seznámit a dát dohromady s pa-
nem Pavlem, který jí píše obdivné dopisy a chce podpořit vydání jejího sólové-
ho CD. Kateřina však miluje studenta Radka. Nakonec se prozradí, že pan Pavel 
(je otcem Radka a zde se spolu poprvé setkají) nestojí o Kateřinu, ale o její mat-
ku a tak příběh končí sice svatbou, jak si matka zpočátku přála, ale svatbou její 
s amantem Pavlem.                                                                                vstupné: 50,- Kč

GALERIE M
nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

čtvrtek 5. 5. 16.00
VerniSÁŽ VÝStAVy PrACÍ ŽÁkŮ zUŠ PoD 
VeDenÍM MAnŽeLŮ PiCHoVÝCH

pátek 6. 5. - 27. 5.
VÝStAVA PrACÍ ŽÁkŮ zUŠ PoD VeDenÍM 
MAnŽeLŮ PiCHoVÝCH

                                                                   vstupné: dobrovolné

pátek 13. 5.  20.00
HUDebnÍ SkLePy – MArkÉtA irgLoVÁ
Koncert se koná v rámci prvního samostatného turné se zahraniční kapelou 
v rámci uvedení nového CD.                            vstupné: 250,- Kč

pátek 27. 5.   20.00
HUDebnÍ SkLePy – PHiL SHÖenFeLt A PAVeL CingL

vstupné: 100,- Kč

ziMnÍ StADion:
In-line veřejné bruslení: dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz

SPortoVnÍ HALA:  
01. 5. 07.00  závody v moderní gymnastice
05.,12., 
19., 26. 5. 20.00 – 21.00 ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
07. 5.  08.30  Handbal – Jindřichův Hradec A, B, házená
                  14.00 – 16.30  ZUMBA PÁRTY
08. 5. 10.00  Handball – Kobylisy, házená
15. 5. 07.00  závody v moderní gymnastice
21. 5.  08.30  Handball – Třeboň, házená

LetnÍ StADion:  
01. 5. 15.00  Kadeti B – Sepekov
 17.00  Muži A - Jankov
07. 5. 10.00  Kadeti - krajský přebor
08. 5. 13.00  Dorost – Jindřichův Hradec
 17.00  Muži C – Kovářov  
15. 5. 12.00  Přípravka B – Hradiště
 13.30  Žáci - FK Tábor B
 17.00  Muži A – Český Krumlov
21. 5.  11.30  Přípravka B – FC Písek 
 13.00  Dorost – FK Tábor
 17.00  Muži C – Hrazánky
29. 5.  12.00  Přípravka B - Čížová    
 13.30  Žáci – Strakonice
 17.00  Muži A – Roudné

SAUnA:  
ukončí provoz 16. 5.
Muži - pátek  15.00 – 21.00 
Ženy - čtvrtek   15.00 – 21.00

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

OS DIACEL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
www.diacel.cz

středa 18. 5.   10.00 – 15.30  malý sál DK Milevsko
8. Den zDrAVÍ
Pořádá OS DIACEL, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií.
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neděle 1. 5. 
PrVoMÁJoVÁ VyCHÁzkA
Trasa: Kardašova Řečice, Červená Lhota, Deštná – cca 17 km. Návrat autobusem 
z Deštné do Tábora v 17.20 hod., příjezd do Milevska v 19.50 hod. Celkové jízdné 
cca 125,- Kč. Při vycházce možnost prohlídky zámku Červená Lhota nebo provaz-
nického nebo leteckého muzea v Deštné. Sraz na nádraží ČD v 8.15 hod.

                                                                Vede: Karel Kůrka

sobota 7. 5.
JArnÍ PrAHA
Autobusový zájezd do Prahy s prohlídkou památníku na Vítkově a vojenského 
muzea. Program může být doplněn dle aktuální nabídky prohlídek pražských insti-
tucí. Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.

Vede: Jaroslav Mácha, Jiří Lesák

sobota 14. 5.
ŠtěCHoViCko
Pěší vycházka po kopcích na trase Štěchovice - Třebenice, celkem do 20 km. 
Sraz na autobusovém nádraží, odjezd v 5.45 hod., návrat v 18.30 hod.

Vede: Vladimír Šťastný 

sobota 21. 5.
PoCHoD PrAHA - PrČiCe
Trasa MILEVSKO - PRČICE - 36. ročník, pořádaný ve spolupráci s KČT  Praha - 
Prčice. Tradiční pochod s trasami 31 km (přes Nadějkov) a 40 km (přes Petro-
vice), cyklotrasa 52 km. Start od Domu kultury od 7.00 do 10.00 hod. Doprava 
ze Sedlce do Milevska bude opět autobusy.  

Organizační zajištění: Jaroslav Mácha

sobota 28. 5.
PUtiM, HrADiŠŤSkÝ VrCH, PÍSek
Pěší vycházka v délce12 km. Sraz na nádraží ČD, odjezd v 7.41 hod.

Vede: Dana Syslová 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

čtvrtek 5. 5. 
zájezd č. 5 – LetiŠtě rUzyně A MUzeUM kbeLy
Exkurze s průvodcem na letišti Ruzyně, odpoledne prohlídka leteckého 
muzea ve Kbelích. Odjezd od klubovny v 7.00 hod., zastávka u spořitelny.

čtvrtek 12. 5.
zájezd č. 6 – Hobby ČeSkÉ bUDěJoViCe 
Tradiční výstava, při zpáteční cestě zastávka v Líšnici – občerstvení, hudba 
– jen pro členy a jejich partnery. 

pátek 13. 5.
zájezd č. 7 – zÁJezD PoUze nA VÝStAVU
Odjezdy od klubovny u obou zájezdů v 7.15 hod., zastávka u spořitelny.

čtvrtek 26. 5.
zájezd č. 8 – PrŮHoniCe - PrAHA
Prohlídka botanické zahrady v Průhonicích, dále zámku (vstupné v ceně) 
a dle vlastní volby botanické zahrady nebo ZOO v Praze – Troji. Odjezd od 
klubovny v 7.00 hod., zastávka u spořitelny.

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.
www.zvvz.cz/seniorklub

MILíSEK – CENTRUM MLADé RODINY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

čtvrtek 12. 5.  17.00
1,5 – 2 hod. SEMINÁŘ

JAk Si Co neJLÉPe UŽÍt těHotenStVÍ A PoroD
DULA K. Cermanová – Centrum Aset Tábor. Nutno objednat předem

vstupné: 120,- Kč 

sobota 14. 5.  14.30
tři PrASÁtkA - PoHÁDHA

vstupné: 25,- Kč

pátek 20. 5.   8.30 – 12.00
VÝHoDnÁ ProDeJnÍ AkCe DitA tÁbor
Zveme maminky i těhulky
Nabídka dětského, kojeneckého, ložního zboží…

úterý 10. 5.   17.00   sál ZUŠ Milevsko
MÁJoVÝ konCert
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ.                                                     vstupné dobrovolné

úterý 31. 5. a čtvrtek 2. 6. 17.00  sál ZUŠ Milevsko
AbSoLVentSkÉ konCerty ŽÁkŮ zUŠ

vstupné dobrovolné

ZÁKLADNí UMĚLECKÁ ŠKOLA
Libušina 1217 • tel.: 382 521 195, 382 521 733

www.zus-milevsko.cz

HUSŮV SBOR CČSH MILEVSKO
Sokolovská 209

V rámci akce Noc kostelů 2011 zde bude otevřeno v pátek 27. 5. od 18 hod.
18.00 hod. 
Uvítání, čtení Písma, motlitba, společná píseň.
18.15 – 20.15; 21.00 – 22.00 hod.
Volná prohlídka sboru (kostela) pro všechny návštěvníky, prostor ke ztišení a motli-
bě. Pro zájemce je zdarma k dispozici brožura o historii církve a sboru v Milevsku.
20.15 – 21.00 hod.
TUTO NOC – poetická dramatizace biblických událostí – hudebně dramatic-
ké pásmo.

od pátku 6. 5.     prostory knihovny
VÝStAVA PrACÍ DětÍ z MŠ PASteLkA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MILEVSKO 
www.knihmil.cz

nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

Máte zájem dostávat Milevský zpravodaj 
v elektronické podobě?

Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz a my vám jej každý 
další měsíc zašleme.
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Druhý květnový týden bude osm pódií v Čechách a na Moravě patřit  domácí 
polovině dvojice Hansard-Irglová. Není náhodou, že si Markéta Irglová pro 
své první sólové miniturné vybrala právě Českou republiku, a ne Spojené 

státy, ve kterých v současné době ži-
je a kde se jejímu projektu s Glenem 
Hansardem, nazvanému Swell Sea-
son, tolik daří. Markéta se tak vrátí 
o několik let zpět, na místa, kde svou 
hudební kariéru ve čtrnácti letech 
začínala a kde se jí s Glenem ješ-
tě před oscarovým úspěchem dostá-
valo vřelého přijetí. Vloni v prosinci 
skončilo koncertem na Islandu dvou-
apůlleté světové turné Swell Season, 
během kterého kapela třikrát objela 
svět. Vyprodala prestižní světové scé-
ny, včetně opery v Sydney, newyorské 
Radio City Music Hall nebo londýn-

ské Royal Albert Hall. Oba hudebníci se poté dohodli, že si dají několikamě-
síční pauzu na odpočinek a rozmyšlenou, co dál. Markéta takto získaného 
času využila pro natočení dvanácti písní pro své sólové album. Vyjít by mělo 
v srpnu u prestižního amerického labelu ANTI, stejného, který vydává např. 
Toma Waitse. Ještě předtím, než Markéta vyrazí na americká pódia, před-
staví svůj projekt právě a pouze v České republice. Na turné sebou přiveze 
tři hudebníky, jež se na nahrávání alba podíleli. Budou to Aida Shahghase-
mi, virtuozka hry na perský buben Daf, Tim Iseler, basová kytara a Simon 
Good, kytary. V Milevsku vystoupí Markéta Irglová v pátek 13. května od 
20.00 hodin v Galerii M. Vstupenky zakoupíte v předprodeji za 250 Kč v DK 
Milevsko, tel. 383 809 200 nebo v Galerii M.

Markéta Irglová 
ve světové premiéře

Vyhrazeno pro školy

GYMNÁZIUM MILEVSKO, Masarykova 183
Telefon: 382 521 416 – ředitel, 382  521 242 - kancelář
E-mail: gymnasium@milevsko.cz, gymmil@iol.cz 
http: www.gymnazium.milevsko.cz 

Informace pro žáky 7. tříd základních škol
Jsi žákem 7. třídy? Školu zvládáš v klidu a pohodě? Myslíš, že musíš 
zůstat sedět ještě dva roky na základní škole? Nemusíš! Víš, že můžeš 
začít studovat na gymnáziu už v září?! Řekli Ti o tom na základní ško-
le? Teď už to ale víš. Víš, že Gymnázium 
v Milevsku přijímá žáky 7. tříd do šestile-
tého studijního cyklu? Říkají Ti, že na to 
nemáš? Věříš tomu? Vědí to Tvoji rodi-
če? Třeba ne, řekni jim to – a raděj rych-
le, není moc času! Víš Ty a Tvoji rodiče, 
že téměř všichni gymnazisté pokračují 
ve studiu na vysokých školách? Víte, že 
mezi absolventy gymnázií je suverénně 
nejméně nezaměstnaných ze všech středních škol? Chceš mít to nejlep-
ší, co právě je, nebo ti stačí to, co máš? Jestli chceš víc, podívej se na 
stránky gymnázia www.gymnazium.milevsko.cz  nebo zavolej nebo piš 
mailem na gymnasium@milevsko.cz  nebo si rovnou přijď pro přihláš-
ku ke studiu. 

Gymnázium Milevsko vyhlášuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru 79-
41-K/61 Gymnázium, šestileté studium pro absolventy 7. tříd ZŠ

Přihlášky jsou k vyzvednutí na Gymnáziu v Milevsku
Kriteria přijímání jsou zveřejněna na webových stránkách školy 
a ve škole. 
Přihlášku je nutno podat nejpozději do 6. května 2011.

•
•

•
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SVOZ VYŘAZENÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
V sobotu 14. května a 21. května 2011 proběhne 

v Milevsku a přilehlých obcích svoz vyřazených 
elektrozařízení z domácností. 

Občané mohou na svozových místech zdarma odevzdat:

VŠECHNY DRUHY ELEKTROZAŘÍZENÍ
- televizory, přehrávače, radiopřijímače, velké a malé spo-
třebiče-pračky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysavače, 

žehličky, fény, el.nářadí aj.
ZÁŘIVKY

Průběh svozu (časový rozvrh a stanoviště):

Milevsko – sobota 14. května 2011:
08.30 - 9.00 hod. Písecké předměstí (u telefonního automatu)
09.05 - 9.35 hod. K. Čapka (stanoviště tříděného odpadu)
09.40 - 10.10 hod. Pod Stadionem (u lékárny ASPASIA)
10.15 - 10.45 hod.   1. máje (křižovatka s ul. J. Nerudy)
10.50 - 11.20 hod.   Št. Dvořáka (křižovatka s ul. Kpt. Jaroše)
12.00 - 12.30 hod.   nám. E. Beneše (parkoviště nad kostelem)
12.35 - 13.05 hod.   5. května (křižovatka pod ČSAD)
13.10 - 13.40 hod.   Jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové)
13.45 - 14.15 hod. Jarlochova (stanoviště tříděného odpadu)
14.20 - 14.50 hod.   F. Kudláčka (u p. Cézy)

Obce územního obvodu – sobota 21. května 2011:
08.30 - 9.00 hod. Rukáveč (stanoviště tříděného odpadu)
09.15 - 9.45 hod. Velká (u restaurace)
10.30 - 11.00 hod. Dmýštice  (u obchodu)
11.10 - 11.30 hod. Klisín (u kapličky)
11.40 - 12.00 hod. Něžovice (u rybníka)

!!! Neumisťujte elektrozařízení 
na stanoviště předem !!!

Svoz organizuje Městský úřad v Milevsku ve spolupráci 
se Službami Města Milevska, spol. s r.o.

Městská knihovna Milevsko

Slavnostního předávání cen v soutěži o nejlepší dětskou knihu roku 2010 
v Památníku národního písemnictví v Praze se zúčastnily i pilné čtenářky 
milevské knihovny Štěpánka Slámová a Lucie Kolaříková spolu s knihovni-
cí Zdeňkou Krpálkovou. Z naší knihovny jsme poslali celkem 102 hlasovacích 
lístků a 12 jich bylo pro vítěznou knihu P. Braunové Ema  a kouzelná kniha.

Celkem 124 závodnic v deseti kategoriích se představilo v milevské sportov-
ní hale v sobotu 9. dubna na velkém pohárovém závodu, který pořadatelé 
nazvali RG Proactive cup 2011. Jak je z názvu patrné, uspořádal jej místní  
klub moderní gymnastiky RG Proactive pod záštitou starosty města Milev-
ska. Závod měl mít původně komornější charakter a přízvisko mini cup, ale 
velký zájem klubů z celé republiky a ze Slovenska jej velmi rychle změnil na 
velkou gymnastickou událost. Velkou roli v oblíbenosti milevských závodů 
hrají kvalitní organizační služby, které předvádějí pořadatelé a tak i tentokrát 
měl závod spád a obešel se bez organizačních nedostatků. 
Milevské závodnice nastoupily k závodu v mírně oslabené sestavě, kdy od nej-
mladší kategorie chyběla pro nemoc Linda Houdová, Linda Laláková, Moni-
ka Valvodová  a dorostenky Kristýna Souhradová a Adriana Havlíková. 
Kvalitní výkony podaly domácí gymnastky ročníku 2003, kdy Tereza Kuti-
šová vybojovala zlatou medaili, Natálie Kotašková páté a Sabina Kubíčko-
vá osmé místo mezi jednadvacítkou závodnic v kategorii. Radost trenérkám 
udělala svým druhým místem Vivi-
en Němečková za dvojboj volných 
sestav. Od čtvrté kategorie se milev-
ská děvčata nevešla na stupně vítězů, 
Natálie Křížová obsadila 9. místo ve 
4. kategorii, a naděje starší Karolína 
Kreisslová skončila na osmém místě 
následována na místě devátém Leticií 
Kochovou. 
Závod byl pro všechny závodnice 
prověrkou před blížícími se oblast-
ními přebory. Ten jihočeský se konal 
v sobotu 23. dubna v milevské spor-
tovní hale pořádán opět domácím 
klubem RG Proactive. 

RG Proactive cup 2011 přerostl 
v mimořádnou sportovní událost

Na fotografii Vivien Němečková, která 
podává v poslední době výkony hodné 
stupňů vítězů, nejinak tomu bylo i na 

RG Proactiv cupu. 
Foto Lucie Tollingerová

Královská kanonie premon-
strátů na Strahově získala 

grant od Úřadu regionální rady 
soudržnosti Jihozápad v Regi-
onálním operačním programu 
Revitalizace památek a využi-
tí kulturního dědictví v rozvo-
ji cestovního ruchu. Díky těmto 
finančním prostředkům se konečně podaří dokončit rekonstrukci pozdně 
barokního objektu bývalé Lesní správy /č.p. 557/ na II. nádvoří a to včetně 
vybavení výstavním fundusem pro nové sídlo Milevského muzea. Výstavní 
plochy v klášteře se tak navýší o dalších 710 m2 a 200 m2 depozitářů. Práce 
byly zahájeny v březnu letošního roku, ukončeny pak budou v červnu 2012. 
O průběhu obnovy budeme veřejnost pravidelně informovat, počítáme i se 
dnem otevřených dveří, kdy si zájemci budou moci prohlédnout nové pro-
story v průběhu rekonstrukce a restaurátorských prací.

Milevský klášter 
– pokračování obnovy
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Kdo vidí krásu nikdy nezestárne. Díky fotoamatérům za krásné 
poetické pohledy na okolní svět. To jsou dva ze zápisů v návštěv-

ní knize letošní fotovýstavy uspořádané v prostorách Městské knihovny 
v Milevsku Spolkem pro rozvoj kultury. Zahájení výstavy se zúčastnili 
zástupci města, kulturní komise, Spolku pro rozvoj kultury, pracovnice 
knihovny. Nechyběli také mnozí z vystavujících fotografů, kteří tu zajíma-
vě hovořili o svém koníčku k přítomným návštěvníkům. V letošním roce, 
který se konal po dvouleté odmlce, nebyla vyhlášena jednotlivá témata. 
Bylo tedy zajímavé čekat, na co se fotografové zaměří nejvíce. Ke zklamá-
ní nedošlo. Možná se spíše naplnilo očekávání. Nejvíc bylo totiž záběrů 
přírody – krajin, zvířat, ptáků, hmyzu… Prostě příroda je nevyčerpatelná 
fotostudnice záběrů. Přes objektiv fotoaparátu viděna kolikrát zcela jinak, 
jinak než u laika na procházce přírodou. Návštěvníci výstavy výše uvede-
né jen potvrdili. Přehlídka a s ní spojená výstava by měla, nebýt přeru-
šení, již desetileté jubileum. Takto osmý ročník přehlídky amatérských 
fotografií skončil – a nový začíná… Jistě se i v roce 2012 budeme mít na 
co dívat. Spolek pro rozvoj kultury Milevsko se těší na další spolupráci 
s Vámi, věříme, že se vrátí i mnozí tradiční účastníci a vystavovatelé. Sle-
dujte prosím Milevský zpravodaj a stránky spolku na internetu.

Josef Luxemburg

Úspěšní fotoamatéři

Vítězný snímek od Miroslava Hejhala z Líšnice.

Střipky z minulosti

Mor v Milevsku
Mor, někdy též nazývaný „černá smrt“, byl 
metlou středověkých měst, ale ještě hluboko 
do 18. století na tuto nemoc umíralo při epi-
demiích množství lidí. Velká morová rána 
přešla českými zeměmi roku 1713 a posled-
ní epidemie vypukla po katastrofální neúro-
dě roku 1770. V rozmezí let 1771-72 zemře-
lo v našich zemích na mor asi 250 000 lidí. 
Na Milevsku začalo morové umírání v červ-
nu 1771, ale epidemie dosáhla svého vrcholu 
počátkem roku 1772, kdy od ledna do dubna 
byly každý den konány 3 - 4 pohřby. V oje-
dinělých případech se tyto počty ještě zvýši-
ly, jako například 15. února 1772, kdy bylo 
konáno 10 pohřbů, stejně tak i 12. března. 
Dne 1. dubna bylo pohřbeno 9 lidí a 18. dubna 7 lidí. Často vymíraly celé 
rodiny. Mrtvoly se nacházely i na polích a cestách, takže bylo někdy obtíž-
né je identifikovat. Dne 8. října 1771 bylo přímo na hřbitově u sv. Jiljí nale-
zeno neznámé mrtvé dítě a 21. října téhož roku se našla dětská mrtvolka 
v Sepekově. Jen v dubnu 1772 bylo takto pohřbeno 21 lidí neznámého jmé-
na a bydliště. 
Mor se nevyhýbal ani kněžím, kteří vykonávali pohřební obřady. Do 14. 
října 1771 pohřbíval mrtvé v Milevsku P. Gothard Pýcha, představený kláš-
tera. Pak se u něho objevily příznaky moru a 18. října uložili už jeho spo-
lubratři mrtvé tělo do země k věčnému odpočinku. Už 20. listopadu 1771 
byl pohřben další milevský kněz, páter Norbert Los, jemuž bylo teprve 
31 let. Dne 12. prosince jej pak následoval kaplan Pavel Votápek, které-
mu bylo 41 let. Morový hřbitůvek za milevským klášterem, kam byly obě-
ti této epidemie ukládány, byl původně ohrazen kamennou zdí, která zde 
existovala ještě do doby před I. světovou válkou. Postupem času se však 
stále více rozpadala a poslední zbytek byl posléze použit ke stavbě silni-
ce k Osletínu. Koncem 19. století pobýval v Milevsku na penzi plukovník 
Eduard Schiefer von Wahlburg, jenž zde bydlel u Vodňanských. Právě on 
dal na památku obětí moru postavit u hřbitůvku kamenný památník s leto-
počtem 1771. Plukovník Schiefer v Milevsku posléze dne 29. června 1906 
zemřel a pomník u morového hřbitova postupem času chátral. Až roku 
1935 jej dal obnovit tehdejší milevský děkan, páter Tobiáš Stach.

H. Pohořálková, knihovna Milevského muzea

Sokolové soutěžili
Poslední prověrkou milevských závodníků před 
přeborem Sokolské župy Jihočeské se stal míst-
ní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu. Díky 
vzorné organizaci, bezchybné práci rozhodčích 
a kázni startujících proběhly závody rychle 
a bez problémů. Ve sportovní gymnastice sou-
těžilo v šesti věkových kategoriích 29 závodní-
ků, ve šplhu v sedmi věkových kategoriích 33 
závodníků. Místního přeboru se nezúčastnila 
pouze děvčata, starší žákyně a dorostenky, kte-
rá ve stejném čase startovala na soutěži pódio-
vých skladeb v Praze. Medaile zavěsily na krk 
všem soutěžícím místonáčelnice Marie Samo-
hýlová a cvičitelka Zuzana Heráková. Nejlepší 
gymnasté si odnášeli tradiční kovové medai-
le, ostatní nádherné marcipánové. Z marcipá-
nových medailí, které věnovalo Pekařství pana 
Malého, se těšili i všichni „šplhavci“. Všich-
ni závodníci si kromě medaile odnášeli ještě 
i malou igelitku s drobnými dárečky.
S průběhem i s výsledky přeboru jednoty byli 
určitě spokojeni všichni cvičitelé, jichž se na 
organizaci podílelo na pětadvacet. A také rodi-

če a prarodiče, kteří průběh závodů sledova-
li z balkónu. Spokojeni byli určitě i soutěžící, 
protože si všichni kromě prověření vlastních 
dovedností a dobrého pocitu z vlastního výko-
nu odnášeli i věcné odměny. Všem, kteří se 
v sobotu 9. dubna zúčastní Přeboru sokolské 
župy Jihočeské v Písku přejeme, aby navázali 
na výborné výsledky milevských sokolíků z let 
předchozích.   

Výsledky místního přeboru:
Sportovní gymnastika – nejmladší žactvo: 
1. Klára Honzíková, 2. Martina Koňáková, 3. 
Marie Neumannová, 4. Barbora Švehlová, 5. 
Nela Čunátová, 6. Klára Radostová; mladší 
žákyně I: 1. Veronika Řezbová, 2. Valentýna Lin-
hartová, 3. Nikol Bursíková a Pavla Molíková, 5. 
Míša Novotná, 6. Sandra Čunátová, 7. Michaela 
Neumannová, 8. Natálie Podlisková, 9. Kateři-
na Suchanová, 10. Eliška Müllerová, 11. Adéla 
Martínková; mladší žákyně II: 1. Eliška Pešič-
ková, 2. Adriana Maťhová, 3. Alžběta Marelová, 
4. Dominika Brčáková, 5. Nicole Farová, 6. Es-

ter Pavlovcová; mladší žáci I: 1. Štěpán Pokorný, 
2. Petr Vencl; mladší žáci II: 1. Ondřej Smrčina, 
2. Kryštof Brůžek, 3. Filip Kortan; dorostenci: 
1. Petr Žák.

Šplh - nejmladší žactvo: 1. Klára Honzíková, 
2. Barbora Švehlová, 3. Marie Neumannová, 4. 
Martina Koňáková, 5. Klára Radostová, 6. Nela 
Čunátová; mladší žákyně I: 1. Valentýna Lin-
hartová a Veronika Řezbová, 3. Nikol Bursíko-
vá, 4. Pavla Molíková, 5. – 6. Natálie Podlisko-
vá a Kateřina Suchanová, 7. Michaela Novotná, 
8. Sandra Čunátová, 9. Adéla Martínková, 10. 
Eliška Müllerová, 11. Michaela Neumannová; 
mladší žákyně II: 1. Eliška Pešičková, 2. Alžbě-
ta Marelová, 3. Dominika Brčáková, 4. Adriana 
Maťhová, 5. Ester Pavlovcová, 6. Nicole Farová; 
mladší žáci I: 1. Štěpán Pokorný, 2. Petr Vencl; 
mladší žáci II: 1. Ondřej Smrčina, 2. Filip Kor-
tan; dorostenci: 1. Vojtěch Fučík, 2. Petr Žák; 
muži: 1. Václav Lukeš, 2. Michal Kothera, 3. 
Pavel Bolek.
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V tancování se konají soutěže, na rozdíl od 
jiných sportů, pouze ve dvou obdobích – 

na jaře a na podzim. Problémem podzimních 
soutěží je, že se na ně těžko připravuje, protože 
jsou jen měsíc po začátku školního a tím pádem 
i tanečního roku. Avšak do jara je času spousta 
a EFK nezahálelo a připravovalo se... Jakých sou-
těží jsme se zúčastnili? Do této chvíle jsme nav-
štívili čtyři soutěže - s juniory Taneční pohár 
v Ledči nad Sázavou a s dospělými pohárovou 
soutěž Tanečník roku 2011 v Praze a postupo-
vou soutěž Evropa2 Taneční skupina roku 2011 
tour. A výsledky? Z Ledče ještě bohužel výsled-
ky nemáme, ale dospělí letos opravdu „válí“! Na 
pohárovce v Praze se z celkových 16 choreo-
grafií probojovali do semifinále, což je opravdu 
úspěch, protože soutěže se účastnily i prestižní 
taneční skupiny z Prahy a Brna. Avšak tím nej-
větším úspěchem, který nás mile překvapil, bylo 
vítězství nad sedmi konkurenty na regionálním 

Taneční skupina EFK se připravuje na Mistrovství ČR
kole za Jihočeský kraj a Vysočinu soutěže Taneč-
ní skupina roku 2011 a následný postup na Mis-
trovství Čech. Na Mistrovství Čech mělo být 
celkem 25 postupových soutěžních týmů z jed-

notlivých regionálních kol, někteří z nich to ale 
vzdali, takže nás nakonec startovalo 16, což však 
není málo, ba naopak naše kategorie byla opět 
nejpočetnější. Nám se podařilo probojovat na 3. 

místo, ze kterého máme obrovskou radost a které 
nám zajišťuje postup na Mistrovství České repub-
liky konané v červnu. A v jaké kategorii soutěží-
me? Letos jsme se rozhodli zaútočit na kategorii 
hip-hop! Je to poprvé, kdy jsme dali dohroma-
dy čistě hip-hopové choreografie a přihlásili je na 
soutěž. Trochu jsme se báli... Hip-hopové chore-
ografie pro nás byly novinkou a navíc hip-hop je 
nejobsazovanější kategorií, ve které se angažují 
přední české taneční skupiny. Ale nakonec se to 
povedlo! Jestli se budeme připravovat na MČR? 
Určitě ano, ale nějaký speciální tréninkový plán 
nechystáme. Choreografii předělávat nemůžeme 
a ani nechceme, budeme pouze dolaďovat detai-
ly a zvyšovat naší fyzičku, protože choreografie 
„Gravitace“ se kterou letos soutěžíme je oprav-
du náročná. Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
mým tanečníkům, kteří opravdu tvrdě trénovali 
a také rodičům za jejich podporu a ochotu.

Za TS EFK Jarda „Jerry“ Kálal

Velký turnaj v malé kopané Vzduchocup 2011 se blíží
V sobotu 23. července 2011 se ve Veselíčku u Milevska 
uskuteční 2. ročník turnaje v malé kopané Vzduchocup 
2011. Letošní ročník je určen pro 24 fotbalových týmů 
v mužské kategorii. Novinkou je plánovaný paralelně 
hraný turnaj ženských výběrů vypsaný pro 6 týmů. Takže 
dámy záleží jen na Vás, zda-li budete chtít pozvednout úro-
veň turnaje. Hlaste se! 
Týmy se mohou do turnaje hlásit výhradně na webových 
stránkách organizátorů turnaje www.vzduchocup.cz vyplněním 
elektronické přihlášky. Startovní listina se začíná poměrně rychle 
plnit a to i přesto, že do začátku turnaje zbývají ještě téměř 4 měsí-
ce. Proto neváhejte a případní zájemci se neprodleně přihlašujte, ať 
to stihnete do naplnění kapacity turnaje. Řízení turnaje bude pro-
bíhat pod dohledem renomovaných kvalifikovaných fotbalových roz-
hodčích. 
V průběhu celého turnaje budou probíhat doprovodné akce a soutěže. 
Výtěžek věnujeme na charitativní účely pro Daniela Grafonera. Ten-
to chlapec, kterému je 8 let, má vrozené vývojové vady mozku a střed-

ně těžkou mentální retardaci. Finanční prostředky budou 
použity na speciální tříkolku.
Během celého dne se bude grilovat maso, klobásy a jiné 

dobroty k naplnění Vašeho žaludku a samozřejmě dobré 
pivo poteče proudem. Po ukončení turnaje vystoupí v míst-
ním amfiteátru u hřiště kapely, které zpestří jistě již tak pove-

dený den. Účast již přislíbilo uskupení Ticho de Pre Cupé Band. 
Vstup na koncert je pro všechny zdarma, tudíž jsou zváni i Ti, co 

fotbalu příliš neholdují. 
Loňský ročník opanoval suverénním způsobem tým Bad Boys, který 

ve finále porazil tým Šibeňáku 2:1. Na třetím místě se umístilo mužstvo 
Šamanů z Branic. Nejlepším hráčem byl vyhlášen David Bozděch z vítěz-

ného týmu Bad Boys, nejlepším brankářem se stal Lukáš Hrych ze Šibeňá-
ku a nejsympatičtějším hráčem Jakub Hora z Kuba teamu.
Závěrem za tým organizátorů nezbývá než říci, že se těšíme na všechny 
zúčastněné a na jeden pohodově strávený kulturně-sportovní den. Veške-
ré informace týkající se turnaje jsou průběžně aktualizovány na webových 
stránkách www.vzduchocup.cz.

Žáci Základní umělecké školy Milevsko završili své úspěšné 
vystoupení v krajském a ústředním kole soutěží ZUŠ

Ve čtvrtek 14. dubna proběhlo v Českých Budě-
jovicích krajské kolo soutěže základních umě-
leckých škol ve hře na kytaru. Zúčastnilo se jej 
několik desítek mladých kytaristů z jihočeských 
ZUŠ. Ze ZUŠ Milevsko, po vítězství v okres-
ním kole, postoupili do tohoto kola krajského 
dva soutěžící. Jan Buriánek, ze třídy paní učitel-
ky Barbory Ondruškové Nedvědové, zde získal 
ve své kategorii výborné 3. místo a potvrdil tak 
své umístění z minulého krajského kola soutěže, 
která se koná vždy jednou za 3 roky. Kristýna 
Zítková, ze třídy pana učitele Rostislava Char-
váta, tentokrát obdržela diplom za účast. 
Hned poté,  v pátek 15. dubna, se konalo v Pra-
ze ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír. 
ZUŠ Milevsko měla v tomto vrcholném klání 
klavíristů vůbec poprvé své zastoupení, když 
po vítězství v krajském kole postoupila do ko-
la ústředního Kateřina Berkovcová ze třídy paní 

učitelky Margity Vanické. Zde, v konkurenci 
nejlepších více než sto třiceti klavíristů ze ZU-
Šek celé republiky, získala Kateřina ve své kate-
gorii čestné uznání II. stupně. 
Všichni soutěžící i jejich učitelé výborně repre-
zentovali školu, město Milevsko i Jihočeský kraj. 

Srdečně blahopřejeme a děkujeme. 

Na snímcích jsou úspěšní soutěžící ze ZUŠ 
Milevsko se svými vyučujícími.    
  V. Horek, foto P. Pich
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Fotoobjektivem …

Ve  čtvrtek  31.  března  vystoupil 
v  Milevsku  v  rámci  Hudebních 
sklepů  Jiří  Schmitzer,  který  zapl-
nil  Galerii  M  do  posledního  mís-
ta. Další Hudební sklepy se budou 
konat  v  pátek  13.  května,  kdy  od 
20.00 hodin vystoupí také v Gale-
rii M Markéta Irglová.

Dne  6.  4.  se  v  tělocvičně  1.  ZŠ  T.  G.  Masaryka  Milevsko 
konalo Road Show Techmania Science Center z Plzně. Žáci 
se formou pokusů seznámili s vlastnostmi plynů obsažených 
v atmosféře.

Díky  spolupráci  Cent-
ra  Milísek  o.s.  a  vzdě-
lávací agentury bfz a.s. 
měly  maminky  na  MD 
možnost využít v rámci 
projektu ROSA bezplat-
ný  akreditovaný  kurz 
PC,  kurz  angličtiny  či 
absolvování  řidičského 
průkazu. V rámci celé-
ho  projetu,  který  byl 
spolufinancován  ESF 
a  rozpočtem  ČR,  měly 
maminky  vždy  zajiště-
né hlídání dětí v miniš-
kolce Centra Milísek.

Krásné počasí provázelo druhý ročník akce Den země, 
který se konal v pondělí 18. dubna na nám. E. Beneše.
Akci  pořádala  Ochrana  fauny  ČR  o.s.  ve  spolupráci 
s OŽP Milevsko a zúčastnilo se jí 677 dětí ze základních 
a 101 z mateřských škol.

Velikonoční  trhy  připravil  na  sobotu  16.  dubna  Dům 
kultury Milevsko. K zakoupení zde bylo převážně veli-
konoční zboží, ale nechyběli ani květiny, bylinky, slad-
kosti, atd. Výrobky dětí zde také prodával Dětský domov 
Přestavlky (na snímku) či Domov pro osoby se zdravot-
ním  postižením  Zběšičky.  Zpestřením  trhů  byl  kultur-
ní program - vystoupení folklórního souboru Písečánek 
a ukázky společenských a country tanců v podání milev-
ského P-Klubu. Po celou dobu trhů také probíhala veli-
konoční  tvořivá  dílna,  kde  si  mohli  všichni  bez  rozdí-
lu věku vyrobit velikonoční dekorace, jako např. různé 
zápichy, stojánky na vajíčka atd.

Účastníci  noci  s  Andersenem,  která  proběhla 
v Městské knihovně v Milevsku.

Starosta  města  Milevska  Bc.  Zde-
něk Herout korunuje Královnu čte-
nářů  Štěpánku  Slámovou,  která 
přečetla za rok 240 knih.

Na snímku vlevo děvčata z Mateřské školy Klubíčko při tradičním malování vajec. Jejich kamarádi ze školky 
je nezapomněli přijít vyšlehat s pomlázkou, odměnou jim bylo namalované vajíčko. 
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Seminář: Prevence životním stylem
Lektor: Mgr. Dáša Hájková - ICVD, s.r.o.
Termín konání: čtvrtek 5. 5. 2011 od 9.00 do 15.00 hodin
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO, Nádražní 846 – klubovna  
1. patro. 
Uzávěrka přihlášek : úterý 3. 5. 2011, 15.00 hodin

Seminář: Sociální pojištění zaměstnanců a OSVČ 2011 v příkladech
Lektor: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram s.r.o.
Termín: 9. 5. 2011 od 9.00 hodin do 13.00 hodin
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO, Nádražní 846 – klubovna  
1. patro. 
Uzávěrka přihlášek: pátek 6. 5. 2011, 15.00 hodin

Seminář: Aktuálně k souběhu funkcí 
Lektor: Klára Valentová, specialistka na pracovní právo, 
Ambruz & Dark 
Termín: čtvrtek 19. 5. 2011 od 10.00 hodin do 13.00 hodin
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO, Nádražní 846 – klubovna 1. 
patro. 
Uzávěrka přihlášek: úterý 17. 5. 2011, 15.00 hodin

Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku 
a pořádaných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo 
nám. 391.
Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko

Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz;  tel. 383 809 209 ; mobil: 608 572 260; 
www.jhk.cz

Jihočeská hospodářská komora – oblastní  
kancelář Milevsko 

si Vás dovoluje pozvat na:
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Jak dobře znáš své město?

Vaším úkolem je odhalit, kde se v Milevsku nachází věže z obrázků. 
Za správnou odpověď budeme považovat i určení dvou ze tří zve-
řejněných kreseb věží a věžiček. Tři vylosovaní výherci, kteří správ-
nou odpověď pošlou SMS do 10. května 2011 na telefonní číslo 
605 253 000, získají vstupenku na divadelní představení Amant, 
které se odehraje v DK Milevsko 31. 5. od 20 hodin K odpovědi 
nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Dům s pečovatelskou službou v Libušině ulici
Výherci: Jana Kašparová, Milevsko, Alexandra Bláhová, Milevsko, Eva 
Novotná, Milevsko.

a b c

P ij te si užít skv lé odpoledne 

 v rytmu zumby!!!! 
 

 

ZUMBAPARTY V MILEVSKU 
7. 5. 2011 OD 14.00 VE SPORTOVNÍ HALE 

Cena: p edplatné 110 K /na míst  130 K
 malé ob erstvení) 

 

ekají Vás 2 hodiny plné rytm   

Slosovatelné vstupenky  

 

T ší se na Vás Blanka  a  Lucka 

 

 

 

P edprodej a rezervace vstupenek na tel. 
737 344 625, nebo na vrátnici zimního stadionu  

ilevsku. 

(v cen

a odreagování!!!! 

o super ceny!!! 

v M


