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Slovo dotace dostává v poslední době někdy 
až téměř hanlivý význam. Není to ale tak 

docela právem, princip dotací je pro samosprá-
vu celkem užitečný, pokud se všechno odehrá-
vá v rozumných mezích a pokud se nedostává-
me do polohy, že dotace nám musí financovat 
i věci, které bychom rádi a lépe zaplatili ze své-
ho. Lepší by totiž jistě bylo, aby příjmy měst 
a obcí byly vyšší a objemy dotací menší – tak 
jak to chtějí nové návrhy zákonů o rozpočto-
vém určení daní. Města naší velikosti se na 
jejich schválení už opravdu těší.  Nicméně na 
některé akce a projekty stejně nelze „dosáh-
nout“ bez pomoci zvenčí a tam nám granty 
a dotace často významně přispějí.
V tomto a v dalším čísle zpravodaje bychom se 
chtěli trochu zevrubněji podívat na to, jak to 
s dotacemi umíme v Milevsku, o jaké jsme usi-
lovali a usilujeme, kde se nám dařilo je získat. 
Možná bude pro mnohé z nás překvapením, 
o jak velké prostředky se v úhrnu jedná a že js-
me s jejich pomocí dokázali udělat řadu užiteč-
ných věcí, které by jinak jednoduše nebyly.
V tomto čísle nejprve přinášíme přehled 
významných dotací města, v dalším čísle pak 
přineseme přehled grantů města poskytnutých 
Jihočeským krajem a ukážeme , jak s dotacemi 
či granty zachází městské organizace.

Mgr. M. Třeštík
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Veřejné zasedání Zastupitelstva města 
se koná ve středu 20. června od 17 hodin 

ve velkém sále Domu kultury.

Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města

Název projektu: Stavební obnova víceúčelového zařízení jako centra celoživotního 
vzdělávání Milevsko

Rok poskytnutí dotace / 
výše dotace v % 2006 / 85% Celkové náklady projektu / 

výše dotace v Kč 19 727 500,- / 17 000 000,-

Zdroje a popis projektu:
Společný regionální operační program (dále SROP) 
Přístavba stávajícího domu kultury za účelem rozšíření prostor pro 
vzdělávání pro potřeby různých vzdělávacích kurzů.

Název projektu: Most přes Milevský potok
Rok poskytnutí dotace / 
výše dotace v % 2006 / 75% Celkové náklady projektu / 

výše dotace v Kč 7 229 271,- / 5 148 977,-

Zdroje a popis projektu:
Předvstupní fondy Evropské unie - PHARE 
Výstavba nového mostu přes Milevský potok. Napojení místní komu-
nikace, vedoucí do průmyslové zóny města, na komunikaci I/19.

Název projektu: Milevsko – výjimečné místo českých kulturních a duchovních dějin
Rok poskytnutí dotace / 
výše dotace v % 2007 / 75% Celkové náklady projektu / 

výše dotace v Kč 1 835 575,- / 1 308 648,-

Zdroje a popis projektu:
SROP + Jihočeský kraj 
Propagace města a regionu v rámci cestovního ruchu. Podpora  tvorby  
propagačních materiálů.

Název projektu: Bezbariérové trasy města Milevska – II. etapa
Rok poskytnutí dotace / 
výše dotace v % 2008 / 80% Celkové náklady projektu / 

výše dotace v Kč 950.477,- / 712 000,-

Zdroje a popis projektu:

Státní fond dopravní infrastruktury (dále SFDI)
Vybudování nového chodníku na Píseckém předměstí (od PENNY) 
a dále bezbariérová úprava chodníků (v místech pro přecházení) v uli-
ci Nádražní. Projekt řešil zvýšení bezpečnosti dopravy odstraňováním 
bariér na dopravní infrastruktuře a vyrovnání příležitostí pro osoby 
s omezenými schopnostmi pohybu a orientace.

Název projektu: Bezbariérové trasy města Milevska – odstranění bariér 2. ZŠ
Rok poskytnutí dotace / 
výše dotace v % 2008 / 50% Celkové náklady projektu / 

výše dotace v Kč 1.108.000,- / 554 000,-

Zdroje a popis projektu:

Ministerstvo financí ČR
Vybudování bezbariérového výtahu a WC v 2. ZŠ J. A. Komenského. 
Tím je zajištěna zcela bezbariérová přístupnost školy umožňující zne-
výhodněným dětem zapojení do běžného školního prostředí.

Projekty města Milevska podpořené dotací 
ze státního rozpočtu a Evropské unie od roku 2006



str. 2 www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 6/2012

Název projektu: Modernizace promítání, obraz i zvuk – kino Milevsko
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2008 / 50% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 600 000,- / 300 000,-

Zdroje a popis projektu: Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
Projekt řešil digitalizaci promítání v kině Milevsko.

Název projektu: ÚAP obcí pro správní území ORP Milevsko
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2008 / 100% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 880 000,- / 880 000,-

Zdroje a popis projektu: Integrovaný operační program (dále IOP) 
Zpracování územně analytických podkladů dle stavebního zákona.

Název projektu: Městský kamerový dohlížecí systém – I. etapa
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2008 / 70% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 2 210 000,- / 1 500 000,-

Zdroje a popis projektu: Ministerstvo vnitra + Jihočeský kraj 
Instalace kamerového systému včetně vyhodnocovacího pracoviště.

Název projektu: Městský kamerový dohlížecí systém – II. etapa
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2009 / 40% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 708 000,- / 234 000,-

Zdroje a popis projektu: Ministerstvo vnitra + Jihočeský kraj 
Rozšíření kamerového systému.

Název projektu: Typový projekt – CzechPOINT – Kontaktní místo (upgrade)
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2009 / 85% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 67 539,- / 58 259,- 

Zdroje a popis projektu:

IOP
Cílem projektu bylo rychlejší a spolehlivější poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti prostřed-
nictvím kontaktního místa veřejné správy - místní pracoviště CzechPOINT (možnost pořízení výpi-
sů z listu vlastnictví, trestního rejstříku a dalších). Tento projekt jsme celkem realizovali pro 25 obcí 
z celkového počtu 26 obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko včetně města 
Milevska.

Název projektu: Milevsko – centrum zdravého životního stylu – zkvalitnění infrastruktury pro volný čas – 1.etapa
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2009 / 92,5% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 46 252 600,- / 35 968 900,-

Zdroje a popis projektu:

Regionální operační program (dále ROP) NUTS II Jihozápad 
Modernizace a rozšíření stávajícího sportovního centra (milevského stadionu). V rámci projektu byly 
zbourány staré šatny a postaveny nové, byla vybudována nová parkoviště, dále byl vybudován nový 
vstup na zimní stadion. Také bylo pořízeno zařízení pro in-line, a tím je zajištěn letní provoz zimní-
ho stadionu. 

Název projektu: Digitalizace kina Milevsko
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2009 / 60% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 2 250 000,- / 1 250 000,-

Zdroje a popis projektu: Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 
Projekt řešil digitalizaci ve formátu 3D promítání v kině Milevsko.

Název projektu: Modernizace MŠ Pastelka – Ateliér pro předškolní děti
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2009 / 92,5 Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 5 313 723,- / 4 180 229,-

Zdroje a popis projektu:

ROP NUTS II Jihozápad 
Smyslem a cílem tohoto projektu byla modernizace  Mateřské školy Pastelka Milevsko, včetně poří-
zení nového vybavení. Předmětem stavby bylo vybudování nového střešního pláště (sedlová střecha) 
s vestavbou podkroví, kde byl vybudován ateliér pro předškolní děti. V nově vzniklých prostorách 
mohou děti komplexně rozvíjet svůj talent v celé škále činností podněcujících představivost a tvoři-
vost dětí.

Název projektu: Bezbariérové trasy města Milevska – III. etapa –Chodník Petrovická
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2009 / 80% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 10 285 222,- / 6 085 000,-

Zdroje a popis projektu:
SFDI 
Vybudování nového chodníku v ulici Petrovická v souvislosti s odstraňováním bariér v dopravní 
infrastruktuře.

Název projektu: Dílna kvality města Milevska
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2010 / 85% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 6 562 294,- / 5 577 949,-

Zdroje a popis projektu:

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LZZ ) 
Projekt reaguje na potřebu zavádění  moderních metod na Městském úřadu Milevsko vedoucích ke 
zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity, transparentnosti úřadu a veřejných služeb, včetně zavádění 
a sledování výkonnosti úřadu.
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Informace z jednání Rady města Milevska

7. schůze Rady města Milevska dne 30. 4. 2012
OISM se podařilo uvolnit jediný neprodaný byt č. 1 v domě č. p. 507, Kar-
lova ulice, Milevsko. Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1 s výmě-
rou 68,78 m2. Ostatní byty v tomto domě jsou již prodané. Znaleckým 
posudkem byla stanovena cena pro prodej bytu na částku 510.000 Kč. 
K této částce je připočtena cena znalečného ve výši 1.500 Kč. Minimál-
ní cena pro vyhlášený záměr prodeje je 511.500 Kč. Na základě této sku-
tečnosti Rada města Milevska doporučila Zastupitelstvu města Milevska 
schválit prodej uvolněného bytu s příslušnou ideální částí společných pro-
stor budovy a s příslušnou ideální částí pozemku parcely st. č. 477/1, dále 
rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vyhlášení záměru na 
prodej tohoto bytu i s příslušnou ideální částí společných prostor budovy 
a s příslušnou ideální částí pozemku dle předloženého návrhu. 
Rada města Milevska svým usnesením č. 149/12 rozhodla o vyhlášení 
konkursních řízení na pracovní místa: ředitel/ka Mateřské školy Sluníčko 
Milevsko, ředitel/ka Mateřské školy Klubíčko Milevsko, ředitel/ka Mateř-
ské školy Pastelka Milevsko, ředitel/ka 1. základní školy T. G. Masaryka 
Milevsko, ředitel/ka 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko. Na 
základě vyhlášky o náležitostech konkursního řízení a konkursních komi-
sí rada města jmenovala předsedu a další členy konkursních komisí pro 
posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky výše zmí-
něných škol.

8. schůze Rady města Milevska dne 14. 5. 2012
Město Milevsko je nositelem „Grantového programu Kultura 2012“ pro pod-
poru drobných neziskových kulturně vzdělávacích aktivit. V roce 2012 je tento 
grantový program podpořen částkou 260.000 Kč z rozpočtu města Milevska. 
K programu byla Radou města Milevska schválena usnesením pětičlenná gran-
tová komise, ta doporučila ke schválení Radě města Milevska návrh příspěv-
ků. Rada města Milevska schválila příspěvky Grantového programu „Kultura 
2012“ v upraveném znění a rozdělila tak celou rozpočtovanou částku. Rada 
města vydala ceník nájemného a služeb spojených s nájmem hrobového mís-
ta pro městský hřbitov v Milevsku s účinností od 01. 06. 2012, čímž nahradila 
stávající ceník z roku 2004. Hlavním důvodem byla legislativní změna (ceny 
v této oblasti jsou regulované), kdy nově je nutné stanovit ceny za metr čtvereč-
ní a ne jako to bylo dosud, tedy paušálem podle jednotlivých typů hrobových 
míst. Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem 
Milevskem a projekční kanceláří VL-PROJEKT na rozšíření a úpravu zpra-
covávané projektové dokumentace na rekonstrukci a zkapacitnění kanalizace 
a obnovu vodovodu ve Švermově ulici. Projektové podklady tak zahrnou celou 
ulici a budou řešit oddělenou kanalizaci dešťovou a splaškovou i vodovod.
 
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na 
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ, 
Rada města, Informace z RMM).

Název projektu: Milevsko se představuje svým partnerům
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2011 / 50% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 155 829,-  / 77 865,-

Zdroje a popis projektu:

Fond malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko 
Posílení přeshraničních vztahů mezi obyvateli, organizacemi a institucemi. Byla organizována různá 
společenská a kulturní setkání s partnery v Rakousku a u nás  za účelem zvýšení atraktivit v oblasti 
pro život, bydlení a práci.

Název projektu: Zajištění vzdělávání v eGovernmentu pro ORP Milevsko
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2010 / 85% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 2 128 900,- / 1 809 565,-

Zdroje a popis projektu:

OP LZZ 
Projekt řeší další vzdělávání a je určen pro úředníky, zaměstnance, členy zastupitelstva a zaměstnance 
zřizovaných organizací města Milevska. Dále je projekt také pro úředníky, zaměstnance, členy zastu-
pitelstev a zaměstnance zřizovaných organizací obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působ-
ností Milevsko.

Název projektu: Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností Milevsko a v obcích správního obvodu 
ORP Milevsko

Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2011 / 85% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 6 495 294,- / 5 520 999,-

Zdroje a popis projektu:

IOP
Hlavním cílem projektu je modernizace výkonu územní veřejné správy ve Svazku obcí Obce s roz-
šířenou působností Milevsko především zefektivněním elektronické komunikace mezi jednotlivými 
úrovněmi veřejné správy a zabezpečením datové propojenosti místní a ústřední veřejné správy, které 
zajistí zjednodušení a zrychlení komunikace občanů s úřady územní samosprávy a on-line přístup ke 
správním agendám.

Název projektu: Vzdělávání lidských zdrojů ke zvýšení efektivity města Milevska
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2011 / 85% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 5 036 198,-  / 4 280 768,-

Zdroje a popis projektu:

OP LZZ
Projekt je zaměřen  na potřeby zvýšení efektivity prostřednictvím  vzdělávání lidských zdrojů a to jak 
zastupitelů města a zaměstnanců úřadu, tak i zastupitelů obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností Milevsko zjištěných na základě analýzy vzdělávacích potřeb - interních auditů, šetření 
vedoucích odborů, dotazníkových šetření a externích zdrojů.

Název projektu: Místní komunikace Pod Zvíkovcem
Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % 2012 / 92,5 Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč 12 151 410,- / 11 573 054,-

Zdroje a popis projektu:
ROP NUTS II Jihozápad 
Výstavba nové místní komunikace v lokalitě Zvíkovec, napojení rozvojové plochy pro výstavbu rodin-
ných domů na stávající síť. 
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Odbor životního prostředí

Ohlédnutí za Dnem země
V pátek 20. dubna se na náměstí uskutečnil v rámci oslav Dne Země již 
třetí ročník vzdělávací akce pro základní a mateřské školy, pořádané OS 
Ochrana fauny ČR Votice. Letos se dopoledního programu zúčastnilo cel-
kem 407 dětí, kterým se na jednotlivých stanovištích věnovali studenti 2. 
ročníku milevského gymnázia třídní profesorky Ing. Jirouškové. Za hlavní 
podíl na bezchybné organizaci akce jim patří velký dík. 

Dvě desítky studentů Střední odborné školy a SOU v Milevsku se ve středu 
18. dubna zúčastnily každoroční úklidové akce okolí Milevska pořádané 
v rámci Dne Země. Z prostoru Hajdy a Šibenného vrchu bylo sesbíráno 
celkem půl tuny odpadu, který po přetřídění skončil v úložišti skládky 
Jenišovice. Všem, kteří se na akci podíleli - Mgr. Machartové, p. Zítkovi ze 
SMM, spol. s r.o., Ing. Černému, správci městských lesů a především stu-
dentům  a profesorům SOŠ a SOU tímto děkujeme za spolupráci.

Odbor životního prostředí MěÚ Milevsko

Kapely v Milevsku a okolí – 8. část  Josef Kroh

Skupina FANTOM
Byla založena v roce 1973 a je v Milevsku nej-
déle trvající hudební skupinou, která vystupu-
je pod stejným názvem. Měnilo se jen obsazení 
a repertoár. Působí na hudební scéně dodnes. 
Za uvedení stojí, že kapela pořádá setkání všech 
bývalých členů při kulatých a půlkulatých výro-
čích svého trvání, kde si všichni mohou zahrát.

V průběhu 38 let se skupinou Fantom delší či 
kratší dobu účinkovali:
Anděl Jan, Beneš Miroslav, Břicháček Miroslav, 
Cihlář David, Cihlář Jiří, Dolinský Bohdan, 

Filipín František, Havlíková Jana, Hodou-
šek Jindřich, Javornický Jaroslav, Kabát Jaro-
mír, Kašpárková Vendula, Kolář Jiří, Kostohryz 
Luboš, Kostohryz Martin, Koudelková Pavla, 
Kudrna Miroslav, Lívanec Luboš, Máchal Jiří, 
Mašek Richard, Molík Václav, Müller Jindřich, 
Pejša Jaroslav, Pohunková Olina, Sedláčko-
vá Petra, Suchelová Eva, Svatek Rudolf, Šmá-
kalová Petra, Zelenka Jiří. (Tučně - zakládající 
členové, podtrženě - současní členové). Více na 
www.fantom-rock.cz.
Country kapela bez názvu – později TALISMAN
V příležitostném uskupení hudebníků z let 
1985 až 1995, kteří vyznávali styl muziky coun-
try, hráli na kytary Jaroslav Vlk, Václav Krajíc 
a Jaroslav Miškár. Na bendžo Pavel Hejna a na 
kontrabas Jan Kofroň. V roce 1988 přišla do 
kapely houslistka Jitka Wailguniová a na kon-
trabas nahradil Jana Kofroně Jaroslav Wailgu-
ny. Příležitostně si s kapelou zahráli Stanislav 
Šimek a další muzikanti. V Milevsku účinko-
vali převážně v kavárně u Kortanů a v restau-
raci Modrá hvězda, občas i na jiných místech. 
Před deseti lety sestavil Jaroslav Miškár usku-
pení hudebníků, kteří v různém složení pokra-
čují v country stylu pod názvem TALISMAN 
dodnes.
RM BAND
Hudební skupinu RM Band založili v roce 1998 
klávesista Ivan Radosta a kytarista Jindřich 
Müller. V roce 2002 rozšířila skupinu zpěvačka 
Jana Koptišová a za další rok druhá zpěvačka 
Martina Müllerová. V r. 2006 Jana odchází a do 
kapely nastupuje baskytarista Juraj Figura.

Během roku 2010 postupně odešli Martina 
i Jindřich Müllerovi. Na jejich místa nastoupi-
li zpěvačka Nina Radostová a kytarista Václav 
Schorník. RM Band hraje písničky nejrůzněj-
ších žánrů, lidovky nevyjímaje.
MILEVSKÁ ČTYŘKA
Mezera na „hudebním trhu“ nebo také spole-
čenská potřeba daly vzniknout v roce 2009 sku-
pině s názvem Milevská čtyřka ve složení: Vác-
lav Břicháček - klávesy, Pavel Koutník - trubka, 
Václav Vachta - baskřídlovka a František Kota-
lík - bicí. Podle potřeby se ve skupině objevují 
i další muzikanti.
STADION TRIO
Koncem osmdesátých let minulého století byly 
velice oblíbeny heligonkářské koncerty, kte-
ré se konaly pod názvem Setkání heligonká-
řů. I v Milevsku jich byla řada. První 4. dub-
na 1987, druhé 15. listopadu ve stejném roce. 
Zájem o tuto muziku se projevil ve vytváření 
hlavně malých, někdy i velkých heligonkář-
ských kapel. Např. Pražské, Kladenské, Plzeňské 
i jiných. Tento trend dal vzniknout milevskému 
Stadion triu. Název měl svou logiku. Členové 
Stadion tria často navštěvovali restauraci Stadi-
on, kde také účinkovali. Skupinu založili a hráli 
v ní heligonkáři Jiří Kubeš, Václav Alexa a hráč 
na bicí Josef Valenta. Se skupinou hostovali 
František Kothera na akordeon, Miroslav Bře-
zina na trubku a Jaroslav Hřebík na bicí. Sta-
dion trio působilo na milevské hudební scéně 
v letech 1993 až 2010 a mělo 166 vystoupení 
v Milevsku a v mnoha jiných místech.

(pokračování příště)
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Sociální služby Města Milevska

Kluby důchodců
Klub důchodců v Milevsku byl založen v r. 1978. Jeho zakládající a další 
členové se scházeli jedenkrát týdně v klubovně v ulici Gen. Svobody 413. 
Během let se rozšířil počet členů i četnost společných pravidelných setká-
vání. V současné době kluby důchodců čítají cca 150 členů a scházejí se 
čtyřikrát týdně: v úterý a ve středu v ulici Gen. Svobody 413 pod vedením 
paní Blanky Novotné a paní Marie Marchelové, v pondělí a ve středu pro-
bíhají schůzky v domě s pečovatelskou službou Libušina 1401 pod vede-
ním paní Jiřiny Klímové a paní Marie Velenovské. Na svých schůzkách 
se navzájem seznamují s aktualitami ze současnosti, ale i se zajímavými 
událostmi let minulých. Zvou si na besedy osobnosti působící v Milev-
sku. V poslední době to byli např. ředitelka Sociálních služeb Mgr. Marie 
Jarošová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko Ing. Ladislav 
Kotalík a Ludmila Kubíčková, členka českého panenkového klubu. Je 
domluveno setkání s vedoucí odboru životního prostředí Ing. Andre-
ou Ruckou. Tyto besedy přispívají k všeobecné informovanosti seniorů 
a jejich uplatnění ve společnosti. Pohlazením na duši bývají vystoupení 
dětí z místních mateřských škol a lidové školy umění. Příjemným zpes-
třením je několikrát za rok společenské odpoledne s hudbou a tancem 
v kavárně „Hvězda“ v Libušině ulici. Každým rokem ve spolupráci se 
svazem nedoslýchavých a neslyšících pořádají týdenní rekondiční poby-
ty. V letošním roce zamíří na Vysočinu k řece Svratce do Žďárských vr-
chů. Všechny společné aktivity jsou zaznamenávány do Kroniky klubů 
důchodců, která je vedena od samého počátku a je doplněna zajímavý-
mi fotografiemi.
Fungování klubů důchodců zaštiťuje organizace Sociální služby Měs-
ta Milevska. Provoz klubů je financován z provozní dotace organiza-
ce Sociální služby Města Milevska, kterou poskytuje zřizovatel město 
Milevsko. V minulých letech bylo financování provozu klubů podpoře-
no i z dotačních programů vypsaných Jihočeským krajem. 
Sociální služby každoročně pořádají zájezd pro své klienty, kterého se 
zúčastňují také členové klubu důchodců. Například v letošním roce 
v měsíci květnu navštívili společně oblast jindřichohradecka – muzeum 
perleti a šicích strojů v Žirovnici, náměstí ve Slavonicích, kde jsou domy 

se zajímavou sgrafitovou výzdobou a kostel Nejsvětější Trojice v obci 
Klášter u Nové Bystřice.
V loňském roce se společně podívali na pražské letiště a s odborným 
výkladem mohli obdivovat leteckou techniku a letištní personál z bez-
prostřední blízkosti.
Velkým přínosem pro účastníky – spíše však účastnice - pravidelných 
klubových setkání, lze jednoduše shrnout pod zásadu organizace Soci-
ální služby Města Milevska „S námi nejste sami“. Společná setkávání při-
spívají k vitalitě a optimismu, který je při každé návštěvě v jejich kru-
hu nakažlivý i pro nás – zaměstnance organizace Sociální služby Města 
Milevska. Takže přejeme všem účastníkům setkání mnoho hezkého, 
zajímavě a aktivně stráveného času ve společnosti přátel.
Současně bychom rádi využili příležitosti a vyjádřili poděkování všem 
členkám, které se na organizaci a přípravě činnosti klubů aktivně a neú-
navně podílejí a to již mnoho let. Přejeme Vám radost z dobře vykonané 
práce, ať Vás tato práce i nadále těší. Děkujeme především pí M. Mar-
chelové, J. Klímové, B. Novotné, M. Velenovské, ale i všem dalším, které 
přichází s nápady a návrhy na aktivity a neváhají se samy aktivně zapo-
jit do práce a v neposlední řadě i těm, které do klubů pravidelně a rády 
dochází.
Ještě jedno velké poděkování patří všem ženám z klubu důchodců, kte-
ré se dobrovolně zapojily do úklidu prostor klubovny po výměně oken. 
Děkujeme, bylo to od Vás moc milé.

Bc. Jaroslava Hrůzová, sociální pracovnice

Dne 16. 5. proběhlo okresní kolo v Minifotbalu IV. kat. pořádaného 
DDM v Milevsku. O pohár se utkala 4 družstva 7. - 9. tříd základních 

škol. Turnaj se odehrál na malém hřišti s umělým povrchem na letním 
stadionu v Milevsku, za laskavého přispění SPOS Milevsko. Nálada fotba-
listů byla bojovná i přes mrazivé počasí. O korektní posouzení zápasů se 
postaral rozhodčí Marek Fiala. Krásné 4. místo putovalo na 1. ZŠ T. G. M. 
v Milevsku, 3. místo získala ZŠ Chyšky, 2. místo ZŠ Sepekov a zlatý pohár 
si odnesla 2. ZŠ J. A. K. v Milevsku. Naše díky patří všem hráčům a rovněž 
učitelům TV, bez kterých by se turnaj v Milevsku nemohl konat.

Vilém Fink, DDM Milevsko

Okresní kolo v minifotbalu 
Dům kultury Milevsko připravil na sobotu 23. června zájezd do zoo-

logické zahrady. Po pražské a jihlavské ZOO jsme se nyní rozhodli 
pro ZOO Plzeň, která je druhou nejstarší zahradou v České republice. 
Pod jednou střechou najdete v Plzni kromě zoologické zahrady i bota-
nickou zahradu a od roku 2006 také unikátní DINOPARK s napodobe-
ninami dinosaurů ve skutečné velikosti. ZOO Plzeň vznikla již v roce 
1926, dnes je jí tedy už více než 80 let. Pestrý repertoár zahrady čítá 
asi 1100 druhů živočichů. Zajímavé je, že 70% druhů chovaných v Plzni 
nechová žádná jiná česká ani slovenská zahrada. Přihlášky se přijímají 
v kanceláři Domu kultury, na telefonu 383 809 201 nebo na e-mailu kor-
tanova@dkmilevsko.cz. Odjezd autobusu je v 8 hodin od DK Milevsko, 
cena dopravy je stanovena na 200,- Kč. 

Zájezd do ZOO Plzeň 
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ZEPTALI JSME SE… Josefa Kašpara, organizátora Open Air Musicfestu

Dvanáct let hudebního festivalu Open Air 
Musicfest v Přeštěnici a Milevsku je pořádná 
tradice. Další ročník této letní hudební akce 
se uskuteční v termínu od 19. do 22. červen-
ce. O přípravách a programu jsme si povídali 
s Josefem Kašparem.
Na co se mohou návštěvníci letošního festi-
valu těšit? 
Festival letos přináší několik novinek. První 
z nich je fúze přeštěnického festivalu s další zají-
mavou akcí, která se pod názvem Jonášův plácek 
uskuteční jako zahajovací den festivalu přímo 
v Milevsku v Bažantnici. Program tohoto dne 
bude zaměřen hlavně na alternativní a nezávis-
lou scénu. Vystoupí například kapely Please The 
Trees nebo Znouzectnost. V rámci této akce se 
stejně jako v minulosti uskuteční dobročinná 
sbírka pro Domov se zdravotním postižením 
ve Zběšičkách. V Přeštěnici pak bude program 
pokračovat v pátek a sobotu. Na třech scénách 
vystoupí celkem padesát kapel. Vedle známých 
klubových skupin zahraje řada nových skupin, 
které se na festival dostanou díky různým sou-
těžím. V plánu máme také závěrečnou afterpar-
ty v neděli v DK Milevsko. 
Můžete čtenářům popsat, co je všechno nut-
né připravit, než samotný festival vypukne?
Program festivalu je sice hodně důležitá položka, 
ale pro chod akce je daleko významnější zajistit 
všechno ostatní. Musíte mít k dispozici tech-
niku – ozvučení, osvětlení a zastřešená pódia 
(v Přeštěnici budou tři), elektrocentrály, toale-
ty, oplocení a samozřejmě ochranku spolu se 
zdravotní službou. Nesmím také zapomenout 
na kvalitní propagaci. 
Z toho pak vypočítáte cenu vstupenky?
No to rozhodně ne. Díky velké konkurenci 
jiných festivalů nebo různým městským slav-
nostem si nemůžeme dovolit nastavit reálné 
vstupné, které by se v našem případě muselo 
pohybovat minimálně kolem tisícovky. Navíc 
jsme si vědomi, že festival je určen především 
mladým lidem a studentům. První předprodej 
jsme začínali na 350 Kč, za což nepořídíte ani 
dvě vstupenky na jedno filmové představení 
v Cinestaru. Tady za to máte celý víkend plný 
hudby. Nižší cena je také částečně umožněna 
sponzoringem. Současná cena je 550 Kč (jed-

nodenní 300 Kč) a vstupenku lze pořídit v Info-
centru nebo v Domě kultury.
Jaké kapely budou lákadlem pro potencio-
nální návštěvníky?
Festival je jiná záležitost než samotný koncert 
jedné kapely. To, že pozvete na festival opravdu 
velkou hvězdu, není už stoprocentní zárukou, 
že kvůli ní přijde o x tisíc lidí víc.  Ortodoxní 
fanoušek raději půjde na jednotlivé vystoupe-
ní, než aby jel na festival kvůli té své skupině. 
Tuto zkušenost už máme, takže jsme letos kape-
ly tohoto typu ani neoslovovali. Koneckonců 
nastavený rozpočet a předpokládaný počet náv-
štěvníků nám to ani neumožňuje. Náš festival 
je středně velká akce, která nemá ambice jít do 
souboje s festivaly typu Rock for People nebo 
Benátská noc. Většina těchto mega akcí se koná 
v dosahu velkých měst a stojí za ní význam-
ní sponzoři. My stavíme na tradici, pohodě 
a doprovodných aktivitách. 
Vystoupí na festivalu nějací zahraniční hosté?
Ačkoliv ve většině internetových diskusí zazní-
vá, že fanoušci chtějí hlavně české skupiny, 
chceme pokračovat v tradici a zařadit do progra-
mu několik zahraničních jmen. Z Německa dorazí 
reggae zpěvák Jahcoustix, který má na svém kontě 
celosvětové turné včetně USA a Karibiku. Z Fran-
cie přijede hardrocková skupina Bloody Mary. Dále 
vystoupí holandští Long Way Down nebo maďar-
ská kapela Ann My Guard.
Zmiňoval jste doprovodné aktivity. Na jaké 
se tedy máme připravit?
Možná to bude znít jako klišé, ale opravdu chceme, 
aby festival byl opravdovou kulturní a společen-
skou akcí. V programu plánujeme divadelní před-
stavení, výtvarné nebo fotografické výstavy. Usku-
teční se BMX a MTB Contest (soutěž v bikrosu). 
Návštěvníci se mohou pobavit v zábavném měs-
tečku G-city atd. Program v tomto směru je stále 
otevřený, nebráníme se dalším nápadům.
Jaké další služby nalezneme na festivalu?
Na návštěvníky čeká spousta stánků s občerstve-
ním. Samozřejmostí budou dva velkokapacitní sta-
ny od plzeňského Prazdroje, který je partnerem 
akce. Rád bych také všechny pozval do speciál-
ní festivalové kavárny společnosti Coffe&Co, kte-
rou mnozí znají z jejich sítí po celé ČR. Na festiva-
lu bude k dispozici wifi připojení a plánujeme opět 

on line přenos, i když bychom raději, aby lidé do 
Přeštěnice přijeli osobně.
Čtenáře Milevského zpravodaje by určitě 
zajímal přínos akce pro město a region.
Festival má dlouhodobě respektované postave-
ní mezi podobnými akcemi v Čechách. Byli jsme 
nominováni do dvacítky českých festivalů v sou-
těži Festivalové ceny, získali jsme dvakrát certifi-
kát Čistý festival společnosti Ekokom. Významný 
hudební server Muzikus letos pořádá soutěž pro 
kapely, které se mohou probojovat na naši akci (do 
dnešního dne se přihlásilo 260 skupin). To vše zvy-
šuje povědomí nejen o festivalu, ale také o našem 
regionu. Je to také možnost pro ostatní z veřej-
né i soukromé sféry, jak využít zvýšeného počtu 
návštěvníků našeho města k rozvoji svých služeb 
a činností. Příkladem by mohli například být maji-
telé ubytovacích zařízení, kteří by skrze náš festival 
mohli lákat své zákazníky… Rád bych také zdůraz-
nil, že festival je výraznou volnočasovou aktivitou. 
V dnešní době, kdy je opravdu těžké dostat přede-
vším mladou generaci od svých počítačů k aktiv-
ní činnosti, je hudební festival jednou z možných 
cest. Osobně jsem rád, že se k pomoci při organi-
zování takové akce hlásí další hudební a kulturní 
aktivisté z Milevska a okolí. 
Můžete být konkrétní?
První dva ročníky jsem pořádal díky vstřícnosti 
místního Domu kultury, následných devět roční-
ků se uskutečnilo díky firmě MAVL a nyní se na 
této akci podílí Milevský kraj o. p. s. společně s DK. 
Z jednotlivců bych rád jmenoval Michala Kupce 
(frontmana skupiny Ticho de Pré Cupé Band), kte-
rý produkčně zajišťuje čtvrteční program v Bažant-
nici, Jakuba Kajtmana z Písku, z našeho města 
Martina Hrycha nebo třeba Vaška Kříže, kteří už 
léta nezištně pomáhají hladkému průběhu festiva-
lu. Těch jmen je ale celá řada.  
Co byste chtěl vzkázat čtenářům Milevského 
zpravodaje?
Především bych rád všechny čtenáře a potažmo 
obyvatele našeho města pozval na festival. Pokud 
nejsou příznivci této formy kultury, rád bych 
tedy alespoň poděkoval za určitou dávku toleran-
ce a shovívavosti. Informace včetně pravidelných 
novinek jsou k dispozici na stránkách www.preste-
nice.cz, www.facebook.com/prestenice.

Děkujeme za rozhovor
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pátek 1., sobota 2.    20.00  126 min.
Sněhurka a lovec
USA – Dobrodružně - akční – fantasy. Hodně drsná Sněhurka, do které se 
zamiluje lovec. Hrají: Kristen Stewart, Charlize Theron a další.
do 12 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

neděle 3., pondělí 4., úterý 5.  20.00  142 min.
avengerS 3D
USA – Dobrodružné sci-fi. Superhrdinský tým zachraňuje svět. Film s výdělky 
jako Avatar.                                                                                             vstupné: 145,- Kč

středa 6.    20.00  90 min.
věra 68
ČR – Olga Sommerová natočila pozoruhodný dokument o nejúspěšnější čes-
koslovenské sportovkyni.                                                                    vstupné: 80,- Kč

čtvrtek 7., pátek 8.    20.00 

PrometheuS 3D
USA - Akční horor. Režisér Ridley Scott se po Vetřelci a Blade Runner vrací 
k žánru o výjimečných světech.                                                      vstupné: 160,- Kč

sobota 9., neděle 10., pondělí 11.  20.00  110 min.
taDy hlíDám Já
ČR – Rodinná komedie o malé Kačence a jejímu psu Hugovi, který je jediný 
přesvědčen, že Kačenka nepotřebuje prášky na hlavu. Hrají: Iva Pazderková, 
Lukáš Vaculík, Simona Stašová, Pavel Novotný a další.             

vstupné: 90,- Kč

úterý 12., středa 13., čtvrtek 14.  20.00  95 min.
Útěk z mS-1 
Francie - Uprchnout odtamtud je nemožné, dostat se tam je šílenství. Příběh 
napětí i humoru pochází z hlavy Luca Bessona.
do 15 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

pátek 15., sobota 16.   20.00   100 min.
Dont StoP
ČR - Do komunistického Československa roku 1983 dorazil na plno PUNK. Pří-
běh jednoho roku vašeho života, kdy jediné co chcete, je prosadit svoje gene-
rační právo na svůj vlastní životní styl.
do 12 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

neděle 17., pondělí 18., úterý 19.  17.30   92 min.
maDagaSkar 3  3D
USA - Další dobrodružství, tentokrát s cestovním cirkusem po Evropě. Dabing!

vstupné: 150,- Kč

středa 20., čtvrtek 21.   20.00  112 min.
neDotknutelní
Francie – Komedie - Ochrnutý a bohatý aristokrat si za svého nového opa-
trovníka vybere Denise, živelného mladíka z předměstí, kterého právě pro-
pustili z vězení.                                                                                        vstupné: 90,- Kč

pátek 22., sobota 23., neděle 24.  20.00   104 min.
muži v černém 3 3D
USA – Tommy Lee Jones a Will Smith jsou zpátky. Po patnácti letech nic nena-
štve více jako sarkastický tajnůstkářský partner.       

vstupné: 150,- Kč

Kultura a sport v Milevsku a okolí – čeRVen 2012

pátek 1. 6.   08.30 amfiteátr DK nebo velký sál 
(dle počasí)

Den Dětí v amFiteátru Dk milevSko
Určeno žákům I. stupně milevských základních škol. Pořádá DDM Milevsko. 
Program na podiu – Krejčík Honza – soutěžení, naučný program. Soutěže pro 
děti – DDM Milevsko. 

neděle 3. 6.  15.00 amfiteátr DK nebo velký sál 
(dle počasí)

měla BaBka čtyŘi JaBka – PoháDka 
Se zDravotní PoJiŠŤovnou mv čr
Dům kultury připravil pro děti pohádku ke Dni dětí. Hraje: Divadelní soubor 
Tábor. Soubor pohádek pod názvem „Měla babka čtyři jabka“ jsou čtyři klasické 
pohádky pro malé diváky. Jsou převyprávěné moderním jazykem, ale zacho-
vávají klasickou formu. Osm herců sehraje pohádky: O veliké řepě, O koze 
Róze, O Koblížkovi a O dědečkovi a kožíšku. Díky finanční podpoře Zdravotní 
pojišťovny Ministerstva vnitra ČR představení bez vstupného.

vstupné: zdarma

od pondělí 4. 6.  07.00 – 15.30  kancelář DK
zaháJení záPiSu Do tanečních 2012 
Kurz obsahuje deset tanečních lekcí, prodlouženou, závěrečný ples – Věneček, 
výuku stolování s rautem, DVD z průběhu tanečních, CD s fotografiemi z průbě-
hu tanečních, 2 přípitky – vše zahrnuto v kurzovném. Zahájení výuky je v pátek 
7. 9. 2012. Kurzovné se platí při zápisu! Více informací v kanceláři DK Milevsko, 
tel. 383 809 200.                                                                                    kurzovné: 1850,- Kč

čtvrtek 7. 6.   18.00   loutkový sál
toulky za Poznáním
Je náŠ kalenDáŘ Dokonalý? 
Gregoriánský kalendář, jeho vývoj a změny. Tradiční cyklus naučných pořadů 
v režii DK Milevsko. Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., ředitelka Ústavu archiv-
nictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, nás při loňské návštěvě seznámila s počítáním a ozna-
čováním času. Tentokrát pronikneme do gregoriánského kalendáře, přiblížíme 
jeho vývoj a změny.                                                                                     vstupné: 25,- Kč

neděle 10. 6.  18.00  velký sál
taneční PoDvečer – červnové Setkání
Seniorské taneční podvečery. Hraje: Kapela Jana Kašpárka. Pořádají: Dům kul-
tury Milevsko a Sociální služby Města Milevska. Rezervace a předprodej vstupe-
nek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo na místě před akcí.

vstupné: 50,- Kč

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

pondělí 25., úterý 26., středa 27. 20.00  93 min.
PŘíBěh z PeriFerie
ČR – Nezávislý hudební film o Radce a Honzovi, kteří prožívají zamilovaný 
vztah, ale do cesty vstoupí Radčiny „růžové brýle“ a vysněné ideály. Film se 
natáčel 3,5 roku a podílelo se na něm 300 lidí.                            vstupné: 80,- Kč

čtvrtek 28., pátek 29., sobota 30.  17.30 a 20.00 94 min.
DoBa leDová 4: země v PohyBu
USA - Chamtivá veverka v honbě za oříšky rozdělila superkontinent. Dabing!    

vstupné: 150,- Kč

Předpoklad na červenec: Něžnost, Piraňa 3D, Líbáš jako ďábel, John Carter, 
Pařmeni, Tomorrow Will Be Better, Divoši, Bez kalhot, Muži v černém 3, Faust, 
Abraham Lincoln, Amazing Spider-Man.
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Připravujeme na září:
středa 26. 9.   19.00  velký sál DK
SouhvězDí JiSker
honza a FrantiŠek neDvěDovi S kaPelou
Bratři Nedvědi patří k nejznámějším interpretům naší folkové scény, jejich 
tvorbu znají všechny generace i vyznavači různých hudebních stylů. Kon-
certní program je tvořen směsicí nových a nově zaranžovaných skladeb 
a samozřejmě doplněn nejznámějšími hity jako jsou Valčíček, Stánky, 
Frankie Dlouhán, Kamarád apod. František zahraje své „nejkrásnější“ jako 
je: Kočovní herci, Proužek, Devatenáct, Zvon. Vojta předvede první píseň 
ze svého nového alba s názvem Bílý měsíc. Rovněž Petr Kocman vydal na 
začátku r. 2008 své sólové album a představí se nám jednou písničkou. Pak 
zahraje Honza své nejznámější a na konec uslyšíte oba bratry zase spolu: 
Slunovrat, Skládanka. Jižní Kříž… Rezervace a předprodej vstupenek již ny-
ní na www.milevskem.cz a v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200. Cena 
vstupenky v předprodeji je 295,- Kč, na místě před akcí 320,- Kč.

pondělí 11. 6.  16.30 malý sál
SBD - ShromážDění DelegátŮ

středa 13. 6.   14.00 – 17.00  učebna 2
zDrav. PoJiŠŤ. miniSterStva vnitra čr
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

neděle 17. 6.   14.00 amfiteátr DK nebo velký sál 
(dle počasí)

2. taneční ShoW PoD Širým neBem
2. ročník unikátní taneční show, na které se představí milevské taneční sku-
piny a jejich hosté. V průběhu odpoledne hudební produkce kapely RM 
Band. Akce se koná pod záštitou starosty města Bc. Zdeňka Herouta. Kom-
pletní výtěžek ze vstupného bude použit pro charitativní účely, všichni 
účinkující vystupují bez honoráře.

středa 20. 6.   17.00   velký sál
veŘeJné zaSeD. zaStuP. měSta milevSka

sobota 23. 6.  odjezd v 8.00 od DK
záJezD Do zoo PlzeŇ
Přihlášky se přijímají do 11. června v kanceláři DK, na tel.: 383 809 201 nebo na 
e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.                                      cena dopravy: 200,- Kč

sobota 23. 6.   10.30  amfiteátr DK nebo velký sál 
(dle počasí)

3. Setkání oSoBnoStí
Pořádá SOŠ a SOU Milevsko. Výtěžek akce bude věnován Unii Roska na podporu 
zdravotně postižených. Více informací na plakátech a na www.dkmilevsko.cz. 

sobota 23. – neděle 24. 6.  13.00 nám. E. Beneše, park Bažantnice
mezinároDní FeStival 
Dechových kaPel v milevSku
První ročník mezinárodního festivalu zahájí v 13.00 hodin průvod městem 
z náměstí E. Beneše do parku Bažantnice, kde se bude od 13.30 hodin konat 
bohatý kulturní program. V rámci festivalu vystoupí kapely z partnerských měst 
z Německa a Rakouska - dechová kapela REGENER STADTKAPELLE a dechové 
kapela MUSIKVEREIN OEPPING, milevská dechová kapela KOVAČKA, jihočeská 
dechová kapela NETOLIČKA a dechová kapela TŘEBOŇSKÁ DVANÁCTKA. Více 
informací na plakátech a www.dkmilevsko.cz.

neděle 24. 6.  15.00 velký sál
zakončení roku - taneční SkuPina eFk
Přehlídka všech skupin a tanečníků TS EFK k příležitosti zakončení dalšího úspěš-
ného tanečního roku. Rádi přivítáme rodiče, příbuzné, kamarády i fanoušky.

středa 27. 6.  08.30 a 10.00 letní fotbalový stadion
3. Den Se záchranáŘi
Pro žáky milevských škol. Sraz na hlavní tribuně letního stadionu. Ukázky výcvi-
ku policejních psů, ukázky starší a novější techniky dobrovolných hasičů a pro-
fesionální jednotky. 

pátek 29. 6.     amfiteátr DK
milevSké léto – zaháJení
Zahajovací koncert v rámci série letních koncertů amatérských hudebních 
kapel v amfiteátru DK Milevsko. Pořadatelem akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlav-
ním partnerem akce DK Milevsko.

Kultura a sport v Milevsku a okolí – čeRVen 2012

GALeRIe M
nám. e. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

sobota 2. – sobota 30. 6.
výStava - měSto v Proměnách čaSu
Výstava obrazů Pavla Vavříka a Ondřeje Soukupa.                       vstupné: 10,- Kč

úterý 5. 6.  19.30
huDeBní SklePy – vlaDimír miŠík & čDg
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hud-
by již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už 
z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Mezi nejznámější pís-
ničky Vladimíra Mišíka patří např. Slunečný hrob (s Blue Effectem), Kuře 
v hodinkách (s Flamengem) a dále s ETC Stříhali dohola malého chlapeč-
ka, Variace na renesanční téma (známá podle prvního verše Láska je jako 
večernice), Proč ta růže uvadá nebo Obelisk. Vstupenky je možné zakoupit 
v předprodeji v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo v Galerii M, tel. 
382 522 082 nebo přímo na místě před akcí.                           vstupné: 200,- Kč

OS DIACeL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

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

pátek 15. - neděle 17. 6.
voDácký víkenD - Pro členy a PŘátele

sobota 30. 6. - sobota 14. 7.
letní DětSký ozDravně eDukační táBor 
„ŠtěDronín 2012“ 
Pro děti s diabetem a celiakií z celé ČR. 

Připravujeme:
BeSeDa v 2. zŠ milevSko 
- o DiaBetu a celiakii

MILeVSKé MUZeUM
Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928

do neděle 2. 9.
karel Stehlík
Jubilejní výstava ke 100. výročí umělcova narození.
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středa 13. 6.  19.00
leguán tonDa

sobota 23. 6.  20.00
JzlF 
- JaBlko znetvoŘené liDSkým Faktorem 
(Punk-ska Písek)

STeAKHOUSe nA PALUBĚ
ul. nádražní 752 • tel: 777 818 565

www.demence.unas.cz

neděle 3. 6.  16.00 u kašny nádvoří milevského kláštera  
koncert Pro charitu
Jazzový a swingový orchestr TICHÁ POHODA. Moderuje: František Matějí-
ček z rádia Impuls. Koncert je pořádán na podporu Farní charity Milevsko. 
Předprodej vstupenek v klášteře, tel. 382 521 458 a v Infocentru Milevsko.

vstupné: 90,- Kč

TRES ARTES 2012 - 10. ročník festivalu duchovní dramatické tvorby:
pátek 8. 6.  19.00   klášterní bazilika
hana maciuchová – náPověDi DuŠe
Komponovaný autorský večer.

sobota 9. 6.  16.00   Latinská škola
kráSa SPaSí Svět
Otevřené setkání umělců a přátel umění milevského kraje (umění jako jed-
na z cest k Bohu a k člověku).

sobota 9. 6.  19.00   Latinská škola
miroSlav gaBriel čáStek – DoPiS Pro teBe
O lásce, ztrátě i darech života.

neděle 10. 6.  16.00   klášterní bazilika
luDěk munzar – vzkŘíŠení
Kytarová improvizace Vojtěch Vrtiška (K. Čapek, J. Skácel, Fr. Hrubín, Fr. 
Novotný a další). 

Připravujeme:
neděle 1. 7. 16.00 první nádvoří milevského kláštera
hraDiŠŤan a hoSté
Návštěvou koncertu podpoříte snahu o obnovu klášterního areálu. Před-
prodej vstupenek v klášteře a v infocentru.

vstupné: předprodej 250,- Kč, v den koncertu 300,- Kč

ŘeHOLní DŮM PReMOnSTRáTŮ 
www.milevskoklaster.cz

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

zimní StaDion:
Veřejné bruslení IN-LINE dle rozpisu na stránkách  www.spos-milevsko.cz

SPortovní hala:  
4. 6., 7. 6., 11. 6., 14. 6, 18. 6., 21. 6., 25. 6., 28. 6. 
20.00 - 21.00 ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
02. 6.      14.00 Handball Milevsko – turnaj v házené 
09. 6. 08.00 Florbalový turnaj města Milevska

letní StaDion: 
Fotbalové zápasy:
03. 6. 10.00 Přípravka B - FC Milevsko A
10. 6. 12.00   Ml., st. dorost - FK Český Krumlov
 17.00  Muži A - FK Tachov
17. 6. 10.00  Ml., st. žáci - Trhové Sviny

Plocha SkateParku:
Bleší trhy:
09. 6. 09.00 - 15.00 (pro prodejce od 8.30 hod.)
23. 6. 09.00 - 15.00 (pro prodejce od 8.30 hod.)

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

sobota 9. 6.  15.00   sál ZUŠ
PŘátelSký koncert ve SPoluPráci Se zuŠ 
nové měSto na moravě
Zazní díla Bacha, Mozarta, Bebussyho.

ZUŠ MILeVSKO
Libušina 1217, tel.: 382 521 733

zus.milevsko@quick.cz • www.zus-milevsko.cz

SDRUŽení HASIčŮ čMS 
OKReSU PíSeK

sobota 2. 6.  08.00 fotbalový stadion Milevsko
okreSní Soutěž v Požárním SPortu

Akce Českosaské Švýcarsko (1. – 3. 6.) je přesunuta na září!

sobota 9. 6.
táBor - PoDél lužnice
Pěší vycházka s návštěvou botanické zahrady a geologické expozice pod Klokoty, 
celkem 14  km. Odjezd v 8.17 hod. z nádraží ČD.                         vede: Dana Syslová

neděle 10. 6.
milevSký čtyŘlíStek
Cykloturistika – 50 km po trase Milevsko – Jetětice – Olešná – Písecká Smoleč 
(koupání) – Nemějice – Bernartice – Milevsko. Odjezd v 9.00 hod. od spořitelny.

vede: Jindřich Jelínek, Tomáš Wilda

úterý 12. – neděle 17. 6.
cykloStezka ÚDolím moSely
Cykloturistika –315 km po trase Metz (Francie) – Koblenz (Německo), jen pro dří-
ve přihlášené účastníky.                             vede: Jindřich Jelínek, Zuzana Sekalová

sobota 23. 6.
SePekovSká 21
Turistický pochod – start restaurace U Štěpána 7.00 – 10.00 hod., trasy 12 – 21 km, 
účast individuální. Cykloturistika – do 50 km. Odjezd v 8.00 hod. od nádraží ČD.

vede: Tomáš Wilda, Marek Vála

Všechny akce jsou přístupné i pro nečleny KČT.

KLUB čeSKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info
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MILíSeK – CenTRUM MLADé RODInY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

pondělí 4. – čtvrtek 7. 6. 07.30 – 12.00
kamaráDi zvíŘátka
Výchovně-vzdělávací týden pro děti v mini-školce: poznáváme a napodobu-
jeme zvířátka, rozvíjíme řečové dovednosti, vytváříme papírové loutky zvířá-
tek, tvoříme vlastní krátké pohádky.                               cena: 350,- Kč/celý blok

čtvrtek 7. 6.  15.00 
rozzáŘený Den Dětí
Příjemné odpoledne pro děti i rodiče, malování na obličej, skákací nafukovací 
hrad ve tvaru lokomotivy.                                                        vstupné: děti zdarma

pondělí 18. 6.  15.30
tvŮrčí Dílny Pro roDiče S Dětmi 
- malování keramického hrnku
Každý obdrží keramický hrnek, který si vymaluje, nutné přihlásit se předem.

cena: 40,- Kč

pondělí 18. – čtvrtek 21. 6. 07.30 – 12.00
hurá Do PŘíroDy – Je léto!!!
Výchovně-vzdělávací týden pro děti v mini-školce. Týden plný her pro děti 
v přírodě, výlet do přírody, učíme se sami oblékat, obouvat…

cena: 350,- Kč/celý blok

V rámci letního projektu  „POJĎTE SI HRÁT“ uvádíme:
čtvrtek 21. 6.   15.30
kouzelník mr. loong John
Kouzelnické vystoupení pro děti i dospělé plné všeobecné magie a mnohého 
překvapení.                                                                                          vstupné: 40,- Kč

do pátku 22. 6.
kamaráDi milevSké knihovny
Čtenářská soutěž mezi jednotlivými třídami ZŠ.

MĚSTSKá KnIHOVnA MILeVSKO 
www.knihmil.cz

nám. e. Beneše 1 • tel. 382 521 231

čtvrtek 14. 6.
ŠumavSké Slatě – záJezD č. 43

čtvrtek 21. 6.
ŠumavSké Slatě – záJezD č. 8
Autobusový zájezd na Šumavu, oba zájezdy mají shodný program. Navštívíme 
Chalupskou slať, Kvildu, Jezerní slať, Antýgl a Čeňkovu pilu, možná vycházka 
podél Vydry. Odjezd v 7.00 hod. od klubovny, zastávka u spořitelny.                                                                  

vede: Jaroslava Jelínková, Jiří Lesák

čtvrtek 28. 6.
tPca kolín – záJezD č. 41
Opakování úspěšného autobusového zájezdu – exkurze do automobilky. Počet 
míst omezen. Podmínky vstupu: pevná obuv bez podpatků, oblečení: dlouhé 
rukávy a nohavice. Odjezd v 7.00 hod. od klubovny, zastávka u spořitelny. 

vede: Jiří Lesák

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

MĚÚ MILeVSKO
sobota 2. 6.  12.00  start - nám. E. Beneše
47. ročník mezinároDního cykliStického 
etaPového závoDu liDice
3. etapa – „MILEVSKÁ“, délka etapy 136 km. Trať: Milevsko - Osek - Květov 
– Rukáveč - Milevsko (8x okruh dlouhý 17 km). Více informací na www.
mcez-lidice.webz.cz.

neděle 10. 6.  10.30 park Bažantnice
Pohár milevSka Stihl timBerSPortS

čeSKÝ RYBáŘSKÝ SVAZ 
MILeVSKO

sobota 2. 6.  06.00 rybník Kubík
DětSké ryBáŘSké závoDy ke Dni Dětí
Pro všechny děti do 15 let. Registrace od 6 do 6.30 hodin, vyhodnocení 
v 11.30 hodin.
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Vyhrazeno pro školy

Další úspěch v ústředním kole 
celostátní soutěže ZUŠ
Klarinetista David Lenz ze Základní umělecké 
školy Milevsko završil svou velmi úspěšnou účast 
v celostátní soutěži ZUŠ. Ústřední kolo soutěže 
proběhlo 5. května v Kladně a zde, v konkurenci 
nejlepších klarinetistů ze ZUŠek celé České repub-
liky, získal vynikající 3. místo. David Lenz navště-
vuje třídu p. uč. Roberta Pacourka, na klavír jej 
doprovází p. uč. Gabriela Molová.   

V. Horek, ZUŠ Milevsko

ZUŠ MILEVSKO
Chcete se učit hře na hudební nástroje, zpěvu nebo si vyzkoušet růz-
né výtvarné činnosti? Přijďte do Základní umělecké školy Milevsko
Zveme všechny budoucí prvňáčky k přihlášení 
do přípravné hudební výchovy (PHV) v Základ-
ní umělecké škole Milevsko od září 2012. Přihlá-
sit se mohou i děti mladší, podmínkou je dovr-
šení alespoň 5 let věku. V PHV nabízíme výuku 
na tyto hudební nástroje: akordeon (harmonika), 
bicí nástroje, elektronické klávesy, housle, klavír, 
kytara, zobcová flétna (jako hlavní předmět i jako 
příprava na jiný dechový nástroj). Vyučujeme 
rovněž sólový zpěv.
PHV je jakýmsi zkušebním ročníkem pro 
nejmenší muzikanty ve věku 5 - 7 let. Děti navště-
vují jednou týdně kolektivní výuku, kde si osvoju-
jí základní hudební znalosti a dovednosti, zároveň 
navštěvují jednou týdně také hodinu nástrojové 
hry nebo zpěvu, kde se vyučuje ve skupince dvou 
žáků. Hudební nástroj si mohou žáci zvolit podle 
svého zájmu. Zájemci o hru na dechové nástro-
je (trubka, tenor, baryton, pozoun, tuba, saxofon, 
klarinet, příčná flétna) začínají většinou na zob-
covou flétnu, a to na nezbytně nutnou dobu, než 
fyzicky zvládnou jiný dechový nástroj.
Při výběru a zakoupení vhodného nástroje dopo-
ručujeme využít zkušeností našich pedagogů, 
kteří vám rádi zdarma poradí.
V přípravné hudební výchově zaplatíte za výuku 
pouze 200,- Kč měsíčně. Využijte této možnosti 

na doposud levnou, státem podporovanou a kon-
trolovanou, kvalifikovanou výuku pro vaše děti.
Uvítáme i starší děti od 7 let věku, které už neab-
solvují PHV, ale zařadíme je do 1. ročníku. 
Prosíme rodiče, aby vyjádřili svůj zájem o zařa-
zení dítěte do ZUŠ Milevsko osobně v kanceláři 
školy či ředitelně v hlavní budově ZUŠ Milev-
sko na adrese ul. Libušina 1217 (nacházíme se 
v areálu II. ZŠ, vstup brankou z ulice Libušina) 
nebo telefonicky na tel. čísle 383 809 253 – ředi-
tel Mgr. Horek nebo p. Průšová, je možno také 
e-mailem na zus.milevsko@quick.cz - nejlépe 
do 27. 6. 2012.
Dále nabízíme výtvarný obor (zástupce ředite-
le Mgr. Pich, Mgr. Pichová). Přihlásit se můžete 
u těchto vyučujících na adrese výtvarného obo-
ru ZUŠ – ul. B. Němcové 1380 (vstup brankou 
do areálu MŠ Klubíčko, pavilon VO je zcela vza-
du), telefonicky na tel. čísle 382 521 191 nebo e-
mailem na zus.vo.milevsko@volny.cz. 
Můžete navštívit také naše internetové stránky: 
www.zus-milevsko.cz.
Jakékoliv další informace Vám rádi poskytneme 
při Vaší osobní návštěvě nebo na uvedených tele-
fonních číslech, či e-mailem. 
Těšíme se na Vás.

Mgr. Vladislav Horek, ředitel ZUŠ Milevsko

1. ZŠ MILEVSKO
Úspěšní zdravotníci a záchranáři 
z 1. ZŠ Milevsko
Ve středu 16. 5. 2012 se v Písku uskutečnilo okres-
ní kolo zdravotnické a záchranářské soutěže. 
Družstvo žáků 1. stupně v soutěži „Mladý záchra-
nář - dokaž, co umíš“ zvítězilo a v soutěži hlídek 
Mladých zdravotníků obsadilo 2. místo. O tento 
úspěch se zasloužili žáci 5. ročníku Eliška Reind-
lová, Filip Kolařík, Pavel Hroch, Zuzana Dvořá-
ková, Eliška Jedličková a Lucie Pilíková pod vede-
ním p. učitelky Hany Ťoupalové. Úspěšní byli 
i žáci 2. stupně Nikola Dadejová, Patrik Houska, 
Aneta Haškovcová, Kateřina Černá, Daniel Kubí-
ček a Andrea Kouklová pod vedením p. učitelky 
Ilony Šindelářové, kteří v kategorii starších žáků 
v soutěži Mladý záchranář obsadili 2. místo. 

Nová forma spolupráce
Na jaře letošního roku uzavřela SOŠ a SOU 
Milevsko sektorovou dohodu s Oblastní poboč-
kou Jihočeské hospodářské komory. Podpisem 
dohody odstartovala velice zajímavá spolupráce 
zaměřená na podporu technických oborů.
Na květen byly připraveny pro žáky 1. a 2. roč-
níků oborů strojní mechanik a opravář zeměděl-
ských strojů a jejich učitele čtyři velice zajímavé 
exkurze do firem Hydraulika Milevsko a SWISS-
METALL a.s. Milevsko. Naše poděkování patří 
pracovníkům firem, kteří se žákům trpělivě věno-

vali, představili jim svůj výrobní program, včet-
ně praktických ukázek. O tom, že exkurze byla 
opravdu přínosná, svědčí i fakt, že vyučující si 
vyžádali exkurzi navíc také pro žáky 3. ročníků, 
aby na vlastní oči viděli pracovní postupy, o kte-
rých se dosud jenom teoreticky učili.
Děkujeme paní Marcele Kužníkové, ředitelce 
Oblastní kanceláře JHK Milevsko, za zprostřed-
kování exkurze a majitelům firem pánům Ladi-
slavu Klímovi a Jozefu Tóthovi za ochotu a trpěli-
vost, se kterou se nám věnovali.

SOŠ A SOU MILEVSKO

Pan Jozef Tóth představuje výrobní program 
firmy SWISS-METALL

Na snímku David Lenz se svým učitelem

Žáci 2. ročníku oboru strojní mechanik na exkurzi 
ve firmě Hydraulika Milevsko
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Náměstí E. Beneše se v sobotu 5. května zcela zaplnilo motorkami. Konalo 
se zde již páté setkání motorkářů s požehnáním na cestu.

V pátek 11. května navštívil Hudební sklepy odchovanec starého bigbítu Petr 
Baťa. Přivezl si spoluhráče z domovské kapely Kalábůf něžný beat - skvělého 
kytaristu Jirku Slama Švába. Písničky, kde se střídaly Baťovy poetické tex-
ty se Slamovými rockovými sóly, prokládal Baťa neuvěřitelnými historkami 
tak, jak je dovede podat jenom on. Jako přídavky zazněly cover verze písní 
Dobrý den majore Gagrine, Ej padá, padá rosenka a na závěr jako pozvá-
ní na příští Hudební sklepy s Vladimírem Mišíkem a ČDG zazněl Špejchar 
Blues… (HS budou tentokrát vyjímečně v úterý, a to 5. června!).

Ve středu 16. května se konalo slavnostní otevření nové školní zahrady na 
SOŠ a SOU Milevsko. Projekt, realizovaný v roce 2011, byl spolufinaco-
ván Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Fondem životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu 
bylo kácení a ošetření stromů, výsadba dřevin a založení trávníku

Snímek zachycuje účastníky Čarodějnické akademie, která se uskutečnila 
v Městské knihovně Milevsko.

Druhá květnová sobota patřila neoficiálnímu mistrovství České republi-
ky ve vyprošťování. Konalo se na parkovišti před fotbalovým stadionem 
a zúčastnilo se ho šest soutěžních družstev.

V pondělí 7. května se konala již IV. vlastivědná výprava, kterou pořá-
dala milevská knihovna. 

2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko oslavila čtyřicáté výročí od otevření školní 
akademií, která proběhla ve středu 23. a čtvtek 24. května v DK Milevsko.
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V sobotu 12. května uspořádal Dům kultury Milevsko další oblíbenou dět-
skou burzu. Ke koupi bylo hlavně oblečení, dále sportovní věci, hračky 
a mnoho dalšího. Příští burza se plánuje na říjen.

S velkým zájmem veřejnosti se v sobotu 12. května setkala vernisáž výstavy 
s názvem Karel Stehlík, která si připomíná sté výročí umělcova narození.

V pondělí 7. května za podpory Keramstudia Chyšky začaly v Cen-
tru Milísek Tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi. Děti s rodiči si mohly 
společně vyzkoušet jak se pracuje s hlínou a vyrobit si hrnky, obtisky 
dětských  ručiček...

Velký nápor panoval v sobotu 19. května před milevským Domem kultury. 
Konal se zde start 37. ročníku pochodu Praha – Prčice. Celkem se po třech 
trasách (31 km, 40 km a cyklotrasa 52 km) vydalo rovných 1600 účastníků.

V pátek 18. května se v DK Milevsko uskutečnila pěvecká přehlídka 
s názvem Oběžná dráha. V porotě zasedla zpěvačka Olga Lounová, sta-
rosta města Bc. Zdeněk Herout a milevský děkan Jakub Berka. Během 
večera se představilo dvacet zpěvaček a zpěváků ve věku od 10 do 18 let.

Na plavbu po Orlické přehradě pozval děti z MŠ Klubíčko kapitán výlet-
ní lodi p. Silvestr. Děti si prohlédly celou loď a největší radost jim udělalo 
pozvání přímo na kapitánský můstek. Po plavbě na děti čekala prohlídka 
zámku Orlík a zámeckého parku s krásnými pávy.

Ve čtvrtek 24. května proběhly na hřišti 1. ZŠ v Milevsku již páté Sportovní 
hry mateřských škol. Zúčastnilo se jich celkem 12 školek z Milevska a blíz-
kého okolí. Na snímku vítězové - děti z MŠ Klubíčko zachyceni při štafetě, 
na druhém místě se umístila MŠ Sluníčko a na třetím MŠ z Kovářova.
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Dům dětí a mládeže Milevsko pořádá

PŘíMĚSTSKÝ TáBOR 2012
2. 7. - 13. 7. 2012 (pouze všední dny - mimo svátků)
pro děti ve věku 7 – 14 let v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Program je zaměřen sportovně s příchutí anglického jazyka. 
Cena za jeden den 200,- Kč (v ceně: obědy, jízdné, vstupy). 

Hlavní vedoucí Vilém Fink.

Přihlášky a bližší informace:  
tel.: 382 521 296, 777 339 990, fink@ddmpisek.cz

Máte zájem dostávat Milevský zpravodaj 
v elektronické podobě?

Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz a my vám jej každý 
další měsíc zašleme.

DŮM KULTURY MILEVSKO 
zve všechny příznivce dechové hudby na:

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DECHOVÝCH KAPEL V MILEVSKU

23. a 24. 6. 2012
Program:

sobota 23. 6. 2012
12.30 setkání partnerských dechových hudeb na nám. E. Beneše, 
 krátké představení kapel
13.00 start průvodu kapel s mažoretkami z nám. E. Beneše 
 do parku Bažantnice
13.30 slavnostní zahájení akce v parku Bažantnice
13.45 milevská dechová kapela KOVAČKA
15.00 dechová kapela REGENER STADTKAPELLE
16.00 vystoupení OS Mažoretky Písek
16.30 jihočeská dechová kapela NETOLIČKA
18.15 dechová kapela MUSIKVEREIN OEPPING
20.00 dechová kapela TŘEBOŇSKÁ DVANÁCKA
22.00 ukončení programu

neděle 24. 6. 2012
09.30 SPOLEČNÝ KONCERT PARTNERSKÝCH KAPEL 
 - areál nádvoří kláštera
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odha-
lit, kde byla fotografie 
pořízena. Tři vylosovaní 
výherci, kteří správnou 
odpověď pošlou SMS 
do čtvrtka 14. června 
2012 na telefonní čís-
lo 775 733 552, získa-
jí vstupenku na film 
Madagaskar 3, který se 
bude vysílat v milev-
ském kině Bios eM 
v pondělí 18. června od 
17.30 hodin. K odpo-
vědi nezapomeňte při-
pojit své celé jméno 
a adresu.

Správná odpověď 
z minulého čísla: 
Dům č. p. 124 
na nám. E. Beneše

Výherci: 
Eva Rašková, 
Jana Kašparová 
a Hana Novotná
všichni z Milevska

Ve čtvrtek 10. května uspořádalo Občanské sdružení Diacel, sdružení 
rodičů dětí s diabetem a celiakií Písek v DK Milevsko 9. Den zdra-

ví. Letos byl obrovský zájem. Lidé si mohli nechat změřit tlak, glykemii 
a cholesterol, s tím nám velice pomohly studentky SZŠ Písek. K dispo-
zici byly letáky a informace z VZP, prezentace bylinných preparátů spo-
lečnosti JUST, kdo chtěl, mohl se nechat změřit a dozvědět se něco o své 
kondici v poradně dr. Chvalové. Součástí byla opět ukázka a ochutnávka 
výrobků z Jizerských pekáren, společnosti Kleis – výrobky Schär a ochut-
návka pečiva z jablečné mouky. To vše bylo určeno především pro celia-
ky – bezlepkovou dietu. Návštěvníci mohli také ochutnat domácí pečivo 
běžné, dia a bezlepkové. Z celkového počtu 260 osob byl potěšující zájem 
milevských škol. Pro děti i studenty byla vždy uspořádána malá beseda 
o zdraví. Každý, kdo přišel, dostal lístek do slosování o cenu – glukometr, 
kterou nám vylosoval poslední účastník. Z. Staňková, OS Diacel Písek

9. Den zdraví v DK Milevsko

Vítání nových občánků

Ve čtvrtek 10. května přivítal starosta města Milevska Bc. Zdeněk Herout 
nové občánky města. Jsou jimi zleva Adéla Hovorková, David Krištof, 
Anežka Bursíková, Marie Kovandová, Adéla Klicmanová, Karel Zetocha, 
David Jan Dušek a Jan Švejda.

Malým kulturním programem zpestřily vítání nových občánků děti z MŠ 
Sluníčko, zleva Monika Řezáčová, Petra Kovandová a Kristýna Štoncnerová.


