Milevský

zpravodaj
ZDARMA

Ročník: XX

7.

2. července 2012

Mezinárodní festival dechových kapel v Milevsku
V sobotu 23. a v neděli 24. června se v Milevsku uskutečnil Mezinárodní festival dechových kapel. Návštěvníci měli možnost poslechnout si místní skupinu Kovačka pod vedením kapelníka Jiřího Doubravy, jihočeské kapely Netolička a Třeboňská dvanácka. Ze zahraničních slovenskou kapelu Bučkovanka z Nového Mesta nad Váhom a Musikverein Oepping z Horního Rakouska, jejíž předseda Gerhard Engleder nám odpověděl na pár otázek:
Můžete nám krátce představit vaši kapelu?
Mussikverein Oepping je malá kapela, která
účinkuje zejména na akcích v místě svého bydliště. Skládá se ze 36 aktivních hudebníků (11
žen a 25 mužů) a ze 14 mladých hudebníků, kteří jsou v tzv. přípravce. Jednou z našich větších
akcí je účast na každoročním pochodu a koncertu v okrese Rohrbach. Náš hudební repertoár
obsahuje zejména pochody, valčíky a polky.
Účinkovali jste již dříve i někde v zahraničí?
Byli jsme v roce 2011 na Mezinárodním hudebním festivalu v Rastede v Německu.

Kapela Musikverein Oepping při vystoupení v Milevsku.

V ČR jsou dechovky kapelami pro starší
a pokročilé. Je tomu tak i u vás v Rakousku?
U nás v Rakousku je to s posluchači podobné.
Máme ale i chlapecké orchestry, takže dechová
hudba zajímá i nějaké to procento mladých lidí.
Jak vnímáte českou dechovou scénu?
Bohužel víme o české dechové hudební scéně příliš málo. Samozřejmě známe větší české dechové skupiny, ale ne místní dechovkové
scény. To byl také důvod, proč jsme se přihlásili na váš Mezinárodní festival dechových kapel
v Milevsku.
Děkujeme za rozhovor.

Součástí festivalu byl průvod z nám. E. Beneše do parku Bažantnice, kde se konal hlavní program.

Vybíráme z obsahu:
Kulturní kalendář
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Fotoobjektivem
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Open Air
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Strana 14

Mezinárodní festival dechových kapel si nenechalo ujít cca 500 návštěvníků.
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Milevsko a dotace
Navazujeme na informace z minulého čísla Milevského zpravodaje a přinášíme přehled projektů města Milevska podpořených granty Jihočeského kraje od roku 2006.
Mgr. M. Třeštík
Název projektu:

Technické vybavení infocentra

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2006 / 70%

Popis projektu:

Vybavení informačního centra Milevsko počítači a další technikou, z důvodu zlepšení
poskytovaných služeb a rozšíření nabídky pro turisty a návštěvníky regionu.

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

196 000,- / 87 000,-

Název projektu:

Milevské maškary – uchování regionálních národopisných tradic

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2007 / 70%

Popis projektu:

Podpora Milevských maškar pro zachování ojedinělé národopisné tradice.

Název projektu:

Ozvučení zimního stadionu

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2008 / 80% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

Popis projektu:

Pořízení nové akustické aparatury na zimní stadion.

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

74 000,- / 34 000,-

159 957,- / 80 000,-

Název projektu:

Rekonstrukce požární zbrojnice – 1. etapa

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2008 / 70%

Popis projektu:

Rekonstrukce vnitřních prostor požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Milevsko.

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

831 681,- / 195 000,-

Název projektu:

Rekonstrukce požární zbrojnice – 2. etapa

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2009 / 70%

Popis projektu:

Rekonstrukce venkovních prostor požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Milevsko.

Název projektu:

Oprava budovy a vybavení tříd MŠ Kytička v Milevsku

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2009 / 60%

Popis projektu:

Vybavení novým nábytkem jedné ze tříd MŠ Kytička, oprava dlažby a výměna venkovních dveří.

Název projektu:

Podpora tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2009 / 50%

Popis projektu:

Pořízení technického vybavení nového pracoviště MěÚ pro potřeby pořizování Územně
analytických podkladů podle příslušného zákona.

Název projektu:

Rekonstrukce autobusových zastávek Milevsko, Dmýštice a Milevsko, stadion

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2010 / 70%

Popis projektu:

Celková výměna autobusových zastávek v místní části Dmýštice a v ulici Blechova u Píseckého předměstí včetně betonového podkladu.

Název projektu:

Zpracování aktualizace ÚAP ORP Milevsko

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2010 / 50%

Popis projektu:

Pořízení aktualizace Územně analytických podkladů podle příslušného zákona.

Název projektu:

Oprava umývárny MŠ Sluníčko Milevsko

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2010 / 60%

Popis projektu:

Oprava umývárny v jedné ze tříd MŠ Sluníčko, výměna umyvadel, WC, výměna obkladů
a dlažby, výměna krytů radiátorů a výměna šatních bloků.

Název projektu:

Nepodléhej násilí

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2010/ 80%

Popis projektu:

Intervenční program v rámci Programu prevence kriminality byl vytvořen pro vybranou
třídu a vycházel z konkrétních problémů této třídy Základní školy v Milevsku. Byl zaměřený na rizikové jedince v postavení potencionálních pachatelů a obětí.

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

427 010,- / 250 000,-

447 000,- / 357 000,-

182 032,- / 91 010,-

139 680,- / 90 000,-

240 000,- / 97 500,-

244 988,- / 100 000,-

50 000,- / 40 000,-

Název projektu:

Prevence kriminality – Intervenční program Nepodléhej násilí

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2011 / 80%

Popis projektu:

Projekt byl koncipován jako ucelený dlouhodobý 20ti hodinový program v rámci Programu prevence kriminality, který byl vytvořen „na míru“ dvou třídním kolektivům. Vycházel
z konkrétních problémů vybraných tříd SOU Milevsko.

str. 

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

60 000,- / 54 000,-

www.milevsko-mesto.cz
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Název projektu:

Výstavba dětského dopravního hřiště v Milevsku

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2011 / 80%

Popis projektu:

Výstavba dětského dopravního hřiště pro celou spádovou oblast Milevska.

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

426 600,- / 220 000,-

Název projektu:

Výměna garážových vrat na požární zbrojnici Milevsko

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2010 / 70%

Popis projektu:

Projekt řešil výměnu dvoukřídlých vrat u jednoho z vjezdů požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Milevsko. Jednalo se o výměnu garážových vrat se změnou jejich velikost
a s vyzvednutím nadpraží, v souvislosti se získáním nového hasičského automobilu.

Název projektu:

Oprava střechy požární zbrojnice Něžovice

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2012 / 70%

Popis projektu:

Oprava střechy na požární zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů v Něžovicích.

Název projektu:

Odizolování tribuny fotbalového hřiště v Milevsku

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2012 / 80% Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu jsou udržovací práce na objektu tribuny fotbalového hřiště v Milevsku. Je nutné provést odizolování západní strany tribuny. Zde dochází k průniku vlhkosti
do interiéru budovy, ve které se nachází šatny, kabiny sportovců i rozhodčích a další. Vlhkostí zde dochází k poškozování vnitřních omítek a vytváření plísní.

Název projektu:

Vybavení dětského dopravního hřiště

Rok poskytnutí dotace / max. možná výše dotace v %

2012 / 80%

Popis projektu:

Dětské dopravní hřiště bylo vybaveno 12 ks kol - dopravními prostředky pro výchovu dětí.

Z

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

Celkové náklady projektu / výše dotace v Kč

83 996,- / 45 000,-

63 520,- / 44 000,-

175 000,- / 45 000,-

38 280,- / 30 000,-

Granty a projekty SPOS Milevsko s. r. o.

a dobu své působnosti a působnosti bývalého
jednatele ing. Nováka ve společnosti spravující majetek města Milevska se žádalo o nespočet
různých grantů ať již svazových, krajských, ministerských či evropských. Snaha byla a je pomocí těchto grantů zajistit financování projektů na
rekonstrukci nebo dovybavení stávajících provozů a samozřejmě i výstavbu a rozšíření nabídky
služeb v areálech.
Z těch několika úspěšně získaných grantů bych
velmi rád uvedl tyto:
1) V roce 2006 byla uvedena do provozu
nová plocha házenkářského hřiště v podobě víceúčelové umělé trávy za financování ČMFS a Jihočeského kraje. Se zajištěním

M

3)
4)

ho hřiště, vstup do ZS, rekonstrukce stávajících šaten zimního stadionu, in-line
plocha, plocha pro skatepark a parkovací
plochy. Tento projekt byl budován od roku
2009 a ukončen v roce 2010.
Nyní se snažíme o získání dalších financí na
opravu tribuny letního stadionu, a to opět za
nemalé pomoci města Milevska s podáním
a zpracováním žádostí.
Bohužel bylo i spousta projektů, se kterými se
uspět nepodařilo. I přes neúspěchy je potřeba
se nevzdávat a využívat každé možnosti, a tak
chceme činit i nadále.
Petr Zelenka

Granty Milevského muzea

ilevské muzeum každý rok podává několik žádostí o granty. Většinou se jedná
o granty vyhlášené odborem kultury a památkové péče Jihočeského kraje, protože ty se nejvíce týkají předmětu činnosti muzea. Ohlédněme
se teď tři roky nazpět.
Roku 2009 jsme obdrželi na akci Jízda s párou (120. výročí železnice v Milevsku) záštitu náměstkyně hejtmana Mgr. Ivany Stráské
ve výši 20 000,- Kč. Koncem téhož roku jsme
dostali od Jihočeského kraje částku 28 000,- Kč
na restaurování souboru loutek, a dále 31 000 Kč
na restaurování renesanční bible z roku 1529.
Spolu s doplatkem jiného grantu ještě z minulého roku jsme tedy získali celkem 82 500,- Kč.
V roce 2010 jsme opět obdrželi dva granty Jihočeského kraje. První z nich ve výši 15 000,- Kč
jsme použili na restaurování barokního misálu
www.milevsko-mesto.cz

2)

grantu pomáhala přímo společnost SPOS
Milevsko s. r. o.
Ve stejném roce, tedy 2006, se uvedl do
provozu zimní stadion s novou strojovnou
a ledovou plochou. Tento grant již plně
zajišťovalo město Milevsko.
V roce 2008 se podařilo získat grant od
Jihočeského kraje na obnovu audio aparatury pro zimní stadion.
A poslední počin, který bychom nikterak
neměli opomenout, je Evropskou unií
financovaný projekt „Milevsko – centrum zdravého životního stylu“, díky kterému vznikly nové prostory šaten sportovní
haly, nová tribuna bývalého házenkářské-

z roku 1728. Druhý grant ve výši 10 000,- Kč
byl použit na restaurování železné pokladny
z konce 17. století.
Obce Sepekov, Kovářov, Božetice a Branice
finančně podpořily tisk plakátu na výstavu

Tvář národa částkou 10 500,- Kč. Celkem tedy
Milevské muzeum v roce 2010 získalo navíc
částku 35 500,- Kč.
Roku 2011 jsme obdrželi grant Jihočeského
kraje ve výši 15 000,- Kč na restaurování kovové pokladny z počátku 17. století, a dále grant
ve výši 30 000,- Kč na vydání knihy J. Pešty
o dějinách milevských hostinců. Náměstkyně
hejtmana Mgr. Stráská nám poskytla příspěvek 5 000,- Kč na kulturní programy a město Milevsko nám přispělo částkou 8 000,- Kč
na vydání knížky Vzpomínky starého mlynáře. Za rok 2011 tedy Milevské muzeum získalo částku 58 000,- Kč, za uvedené tři roky činí
součet získaných prostředků celkem 176 000,Kč. Grantové žádosti jsou samozřejmě podány
i pro letošní rok.
Vladimír Šindelář

str. 
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Klášter a dotační programy

akožto vlastníci nemovitostí milevského kláštera, ale i jako pořadatelé různých aktivit, jsme zcela závislí na úspěšnosti v dotačních programech. Ale i ty by byly pro nás nedosažitelné
bez pomoci našeho mateřského kláštera v Praze, protože na povinné podíly vlastníka nemáme žádné vlastní příjmy.
Od roku 1991 bylo do objektů milevského kláštera investováno cca 88 mil. Kč, které zhruba ze 40% byly investovány námi jako vlastníky, zbytek jsme získávali z dotačních programů
Ministerstva kultury, krajského úřadu, bývalého Okresního úřadu Písek, nadace ČEZu a dalších drobných přispěvatelů. V posledních třech
letech se však, pro nás bohužel, podíly vlastníka
oproti minulým letům zvyšují.
V současnosti opravujeme kostel sv. Jiljí a hlavně objekty na druhém nádvoří. Objekt č. p. 558
(Renesanční zámeček) dostal novou střechu

(680 tis. z části Havarijní program MK), u domu
proti hřbitovu (gotický dům s obrannou věží)
došlo loni k opravě cenného krovu z roku 1524
nákladem 980 tis. Kč (400 tis. opět HP MK).
Největší probíhající investiční akcí je rekonstrukce domu č. p. 557 (Lesní správa), kde bude
nové sídlo Milevského muzea. Tato poslední
etapa desetileté rekonstrukce v nákladu 13 mil.
Kč je z 87% hrazena z Regionálního operačního
programu jižní Čechy.
V budoucnu plánujeme zřídit v domě č. p. 559
(budova za bazilikou), denní a týdenní stacionář pro občany milevského regionu. V současnosti se zpracovává projekt a stavební povolení.
Předpokládané náklady přesáhnou 30 mil. Kč.
Pro pořádání různých kulturních a duchovních
aktivit pravidelně žádáme o příspěvky Jihočeský kraj a úřad města Milevska. Loni jsme takto
získali např. na Tři dny dobrého filmu od měs-

ta 5 tis. Kč (celkové náklady činily 13 tis. Kč),
na koncert k poctě českým umělcům Bohuslava
Martinů a Bedřicha Smetany 10 tis. Kč (celkové
náklady pak činily 65 tis. Kč).
Aktivní v získávání dotací jsou i jednotlivé námi
spravované farnosti, např. Římskokatolická farnost Milevsko získala od města loni celkem 30
tisíc na akce, jejichž celkové náklady činily 168
tis. Kč (Host v Latinské škole, Tres artes, koncerty). Dále opravujeme nemovité i movité kulturní památky, které tvoří významnou část našeho kulturního dědictví. Vlastní podíl v případě
grantů od Jihočeského kraje činí v současnosti
typicky 40% nákladů, což je pro nás těžké. Opíráme se o dobrou vůli dárců a jiných - většinou
drobných - přispěvatelů, protože vlastní příjmy
farností (pravidelné nedělní sbírky při bohoslužbách, někde i nájmy z polností) zde nedostačují.
Řehoř J. Žáček

Současné projekty Gymnázia Milevsko
Š

kola Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 realizuje v současnosti dva projekty
OPVK. První projekt se jmenuje „Krok za krokem k rozšíření znalostí pedagogů Gymnázia, Milevsko, Masarykova 183“. Tento projekt
reaguje na potřebu neustálého vzdělávání pedagogů. Díky získaným finančním prostředkům
z ESF a ERDF projdou pedagogové školeními
zaměřenými na tvz. měkké dovednosti, využití
a prohloubení znalostí v oblasti ICT a jazykové dovednosti. Druhý projekt se jmenuje „Zlep-

šení podmínek pro vzdělávání na Gym Mil“,
který začal 1. 3. 2012 a bude ukončen v roce
2014. Jeho cílem je zvýšit kvalitu gymnaziálního vzdělávání a vybavenost školy. Z hlediska
grantů byly významné roky 2010 a 2008, v nichž
jsme v rámci projektu „Zlepšení vybavenosti ICT na středních, speciálních a základních
uměleckých školách Jihočeského kraje“ získali od svého zřizovatele dvě interaktivní tabule a multifunkční učebnu vybavenou projekcí,
ozvučením a původně 15 počítači, jejichž počet

jsme postupně navýšili na konečný stav třicet.
V roce 2008 jsme na základě energetického
auditu z prostředků kraje (cca 7 mil. Kč) zateplili budovu, vytvořili přístup do půdních prostor, zrekonstruovali vestibul školy a vyměnili
okna, čímž jsme výrazně zlepšili teplotní podmínky v naší škole. Okna navíc výrazně odizolovala vnitřní prostory od hluku z Masarykovy
ulice. Z dalších prostředků kraje byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení a kotelny.
Mgr. Evžen Jiroušek, ředitel

Granty na 2. základní škole J. A. Komenského Milevsko

I

naše škola vyhledává různé možnosti, jak
získat další finanční prostředky pro svůj
rozvoj. Z prostředků Jihočeského kraje nebo
různých ministerstev financujeme takové
projekty, na které z běžného rozpočtu nezbývají peníze.
Nejedná se pouze o velké projekty, ale i menší.
Např. v roce 2007 jsme získali grant Digitální fotografie jako volnočasová aktivita ve výši
35 000,- Kč. Nakoupené fotoaparáty slouží
dodnes jak dětem, tak učitelům. Pravidelně
zachycují naše veškeré aktivity. V roce 2009
jsme se opět obrátili na krajský úřad a náš
projekt na sportovní vybavení Skok do výšky aktivně a bezpečně zajistil nové doskočiště
v hodnotě 50 000,- Kč, které využívají při soutěži Milevská laťka i žáci z okolních škol. Ve
stejném roce jsme si chtěli vylepšit podmínky i pro skok do dálky, ale ten nám nevyšel.
Pokusili jsme se o totéž o rok později. Projekt

str. 

Běh pro zdraví a sportovní výkony byl již připravený, tak jsme vše oprášili a úspěch se tentokrát dostavil. Od roku 2010 máme novou
tartanovou dráhu a doskočiště, vše skoro za
1 000 000,- Kč. I zde umožňujeme zájemcům
dráhu využívat.
Projekt Chceme víc je z jiné oblasti. Částka
2 153 294,- Kč je hrazena z 85 % z EU a 15 %
se státního rozpočtu a je určena na zlepšení
podmínek pro vzdělávání na základních školách (MŠMT, Operační program Vzdělání pro
konkurenceschopnost).
Dnes jsme již ve 2. roce projektu. Rozhodli
jsme se pro tyto klíčové aktivity: Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků, vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky
cizích jazyků, zpřístupnění digitálních technologií, zkvalitnění výuky prostřednictvím
ICT a další vzdělávání pedagogů v této oblasti,

podpora nových metod práce při výuce matematiky směřující k rozvoji matematické gramotnosti, inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Jednoduše řečeno: žáci mají
anglický jazyk již od 1. třídy, hodiny českého
jazyka a matematiky jsou dělené (menší počet
žáků ve třídě umožňuje individuální přístup),
vznikly nové volitelné předměty: digitální
technologie a konverzace v anglickém jazyce, učitelé vytvořili a ještě vytvoří řadu výukových materiálů. Projekt končí v srpnu 2013.
Věřím, že se nám podaří splnit vše a projekt
bude pro žáky přínosem.
V současné době jsme připraveni žádat o další
granty, pokud budou vypsané. Máme v plánu
úpravu školního pozemku. Zatím pracujeme
na částech, které jsou pro grant neuznatelnými
náklady. A stále doufáme, že už jednou musí
vyjít zateplení školy. Moc bychom si to přáli.
Mgr. V. Heroutová, ředitelka školy
www.milevsko-mesto.cz
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SOŠ a SOU Milevsko a grantové programy

ro střední školy je velice zajímavý grant
„Zavádění moderních technologií do
středních škol“, který každoročně vyhlašuje Jihočeský kraj. Díky tomuto grantu se nám
loni podařilo vybavit dílny odborného výcviku
pro obory strojní mechanik a mechanik strojů
a zařízení moderními vrtačkami a speciálním
centrem na stříhání, ohraňování a opracování
materiálu Bendicrop. V letošním roce byl podpořen náš projekt na vybavení dílen ve Veselíčku moderními přístroji pro výuku odborného
výcviku oboru opravář zemědělských strojů. Jihočeský kraj nepodporuje pouze materiální vybavování škol, má zpracovaný grantový
program na podporu žáků vybraných učebních
oborů. Za tři roky úspěšného studia a při splnění předem daných podmínek může náš žák oboru strojní mechanik získat až 27 tisíc korun.
Velkou příležitost poskytují i granty, na jejichž
financování se podílí fondy EU. V loňském roce
jsme dokončili projekt „Školní zahrada místo
vzdělávání a relaxace“, který byl ze 70% financován SFŽP, z 5% ze státního rozpočtu a z 25%
z rezervního fondu školy.
Díky tomuto programu se nám podařilo komplexně vyřešit vzhled školní zahrady, která je
nedílnou součástí areálu školy a v nové podo-

V

bě byla slavnostně otevřena v květnu letošního
roku. V současné době již pátý měsíc realizujeme grant z OPVK „Škola jinak“ zaměřený na
rovné příležitosti ve vzdělávání. Součástí projektu jsou aktivity zaměřené na podporu žáků,
různé formy doučování, kurzy, osobní asistence, konzultace a čtyři projektové dny. Dosud

proběhly dva projektové dny, druhé dva projektové dny se uskuteční na podzim. V těchto dnech začínáme s projektem „Chceme být
lepší“ – v rámci programu Peníze EU středním školám, tzv. šablony. Tento projekt je plně
financován z OPVK, bude trvat až do dubna

2014. Je zaměřen na modernizaci vyučování, na
tvorbu nových digitálních učebních materiálů,
na vzdělávání učitelů.
V současné době máme podané dva projekty
a čekáme na výsledky výběrových řízení. První
do OPŽP – projekt na zateplení budovy školy,
výměnu oken a zateplení střechy a druhý projekt jsme podali v dubnu do OPVK a je zaměřen
na další vzdělávání.
Kromě vlastních výše uvedených projektů
jsme zapojeni jako jeden z partnerů do celorepublikového projektu UNIV 2 Kraje, který se
zaměřuje na tvorbu kurzů dalšího vzdělávání.
V rámci tohoto projektu jsme vytvořili tři kurzy – Dělník ve strojírenské výrobě, Pečovatelské
a sociální dovednosti a Příprava pokrmů pro
studenou kuchyni. Kurzy Pečovatelské a sociální dovednosti a Příprava pokrmů pro studenou
kuchyni jsme i zrealizovali pro zájemce z řad
veřejnosti. Pro kurz Pečovatelské a sociální
dovednosti jsme získali celorepublikovou akreditaci, protože svým rozsahem a obsahem plně
odpovídá § 37 (Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách) prováděcí vyhlášky č.
505/2006 Sb., k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Mgr. Dagmar Švárová, SOŠ a SOU Milevsko

Projekty na 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko

rámci hledání nových aktivit pro žáky i získávání finančních prostředků
se naše škola vždy snažila zapojovat do projektů, které vyhlašovaly různé organizace ministerstvo školství, krajský úřad a projekty v rámci evropských strukturálních fondů.
V letech 2003 -2007 jsme se zapojili do projektů v rámci státní informační politiky ve
vzdělávání, které vyhlašovalo MŠMT. Získali jsme prostředky na rozvoj ICT, pořádali bezplatné počítačové kurzy pro vybrané
skupiny obyvatel (matky na mateřské dovolené, důchodce). Na tyto projekty navazovala spolupráce s agenturou Computer Help
a Úřadem práce Písek, opět při kurzech ICT,
tentokrát v rámci rekvalifikačních kurzů.
Z krajského úřadu v rámci grantu na opravu tělocvičen a sportovišť jsme realizovali
rekonstrukci podlahy v tělocvičně. S agenturou NAEP (Národní agentura pro evropskou
spolupráci) jsme uskutečnili několik projektů v rámci programů Comenius – Spolupráce
škol, kdy jsme spolupracovali se školami v 6
evropských zemích. Projekt měl název Abracadabra – national games indoor and outdoor
(dětské hry uvnitř a venku) - www.zsmilevsko.cz/comenius. Dále se ředitel školy účastnil mezinárodních programů pro vzdělávání
a výměnu zkušeností v oblasti ICT, programy ARION a SVES. V poslední době se škola zaměřuje na projekty v rámci ESF. V roce
2008 – 2011 jsme realizovali projekt v rámci operačního programu OPVK s názvem
Další vzdělávání pedagogických pracovníwww.milevsko-mesto.cz

ků s využitím multimediální techniky a elearningu. V rámci tohoto projektu bylo
proškoleno v používání interaktivní tabule
a v tvorbě interaktivních výukových materiálů celkem 104 učitelů z Milevska a okolí. Cel-

Mgr. Eva Boušková, učitelka 1. ZŠ Milevsko,
vysvětluje učitelům ZŠ Bernartice a ZŠ Chyšky
tvorbu výukových programů.
ková dotace na realizaci projektu byla 1 milion Kč. Více o projektu se můžete dovědět na
www.zsmilevko.cz/opvk.
Od července 2011 jsme zahájili realizaci dalšího projektu v rámci operačního programu
OPVK s názvem EU peníze základním ško-

lám – z tohoto projektu naše škola získala takřka 2 miliony korun. Tyto finanční prostředky
jsou využívány v letošním roce pro individualizaci (dělení hodin a zavedení nových volitelných předmětů) a inovaci výuky (vytváření
sad digitálních učebních materiálů - DUMů)
ve vybraných předmětech. Dále z tohoto projektu bude modernizována ICT ve škole. Projekt bude pokračovat i v příštím školním roce
2012/2013. Informace o projektech je možno
získat na http://www.zsmilevsko.cz v položce
projekty. Kromě vlastní realizace projektů se
naše škola stává také partnerem v projektech,
které realizují jiné školy, popřípadě jiné organizace. Zde třeba jmenujme projekt Zvyšování
kvality výuky cizích jazyků na základních školách, kdy škola spolupracuje na vytváření výukového DVD pro výuku anglického jazyka.
Samozřejmě, že by byl velmi dlouhý seznam
malých projektů a soutěží, kterých se naše
škola účastní v rámci školních aktivit v jednotlivých předmětech. Bylo by ale mylné
domnívat se, že naší hlavní snahou je snad
nějaká honba za financemi, které tyto projekty nabízejí. Ano, jistě je to příjemné získat nějaký ten finanční bonus k rozpočtu,
ale mnohem důležitější je vymýšlení aktivit
pro žáky, jejich zapojování do projektů, kde
mohou ukázat, co se již naučili např. v oblasti
jazykové, sportovní, vědomostní. Do budoucna přemýšlíme nad dalšími projekty. Hlavním kritériem bude využitelnost výstupů projektů pro žáky a učitele naší školy a pro další
rozvoj školy.
PaedDr. Martin Hrych

str. 
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Odbor investic a správy majetku
Ceník nájemného a služeb spojených s nájmem hrobového místa
Rada města Milevska na svém 8. zasedání dne 14. 5. 2012 schválila
Ceník nájemného a služeb spojených s nájmem hrobového místa s účinností od 1. 6. 2012. Nově schválený ceník vychází z ustanovení zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, a z výměru
MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
a který se vztahuje i na ceny nájmu hrobových míst.
Za nájem hrobových míst platí nájemci cenu na základě Smluv o nájmu
hrobového místa uzavřených s městem Milevskem. Tato cena se skládá
z nájemného za výměru hrobového místa a z výše úhrady za služby spojené s nájmem. Smlouva o nájmu hrobového místa se neuzavírá za vsyp.
Smlouvy uzavřené podle nového ceníku po 1. 6. 2012 obsahují aktuální
výměry hrobových míst.
Cena za nájemné a úhradu služeb spojených s nájmem hrobového místa
se stanovuje podle výměry do různých kategorií:

a)

b)
c)

Pro jednohrobové místo, dvojhrobové místo, trojhrobové místo,
hrobku, urnové místo a epitafní desku následovně:
- nájemné - 12,- Kč/m2/rok
- služby spojené s nájmem – 16,- Kč /m2/rok
Pro vyhrazené místo v kolumbáriu (uložení maximálně 2 uren) –
1 600,- Kč/10 let
Pro vsyp jako jednorázová cena – 400,- Kč

Cena za nájemné a úhradu služeb spojených s nájmem hrobového místa
se hradí předem na dobu 10 let poštovní poukázkou, kterou s uvedením
variabilního symbolu nájemci vystavuje správce hřbitova.
Smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené před účinností nového ceníku jsou platné po celou dobu, na kterou byly uzavřeny.
Ing. Bohumil Lavička

Odbor regionálního rozvoje
Výstavba místní komunikace Pod Zvíkovcem ukončena

Na konci měsíce června byly dokončeny stavební práce na výstavbě nové
místní komunikace v lokalitě Zvíkovec.
Projekt s názvem „Místní komunikace Pod Zvíkovcem“, reg. č.
CZ.1.14/1.5.00/05.01794, je spolufinancován z Regionálního operačního

programu NUTS II Jihozápad. Stavební práce prováděla firma STRABAG
a.s. České Budějovice. Byly zahájeny v květnu 2011 a původně měly být
dokončeny 30. 9. 2011. Již před zahájením stavebních prací se objevily
problémy s dokončením výstavby sítí v této lokalitě, které se následně prohlubovaly. Z tohoto důvodu, po projednání s poskytovatelem dotace, byl
nakonec termín ukončení výstavby posunut na 30. 6. 2012. V současné
době probíhá shromažďování dokladů potřebných k žádosti o proplacení
dotace, kdy z celkových nákladů projektu ve výši 12 356 tis. Kč by mělo
město obdržet dotaci ve výši 11 429 tis. Kč.
Ing. Bohumil Lavička

Změna územního plánu
Odbor regionálního rozvoje oznamuje, že veřejné projednávání návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Milevsko se uskuteční 13. 8.
2012 od 15.00 hod na MěÚ Milevsko (pracoviště Sažinova 843) v zasedací místnosti v 1. patře budovy.

Odbor životního prostředí
Milevsko finalistou celostátní soutěže „O křišťálovou popelnici“
V rámci programu 13. ročníku konference „Odpady a obce“, konané 6. a 7. června 2012 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, se uskutečnilo vyhlášení výsledků 8. ročníku celostátní soutěže obcí v třídění odpadů „O křišťálovou popelnici 2011“. Z Jihočeského kraje se mezi 14
nejúspěšnějších českých i moravských obcí a měst probojovalo do finále Milevsko a Vimperk.
V soutěži jsou obce hodnoceny podle výsledků dosažených v oblasti nakládání s komunálním
odpadem, míry aktivity, ale i komplexnosti hospodaření včetně informování občanů o způsobech nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Hodnocení obcí se provádí především na základě
údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví a do
soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce, které jsou v tomto systému zapojeny. V současnosti je to téměř 6000 obcí a měst.
V letošním roce se do finálového kola probojovala tato města a obce: Litomyšl, Vimperk, Uherské Hradiště, Bílovec, Týniště nad Orlicí, Sedlčany, Nové Město na Moravě, Říčany, Český Brod,
Olomouc, Milevsko, Černošice, Jeseník a Lomnice nad Popelkou. První tři pozice obsadila města
Vimperk, Jeseník a Sedlčany. Naše město si stejně jako ostatní finalisté odvezlo diplom a křišťálovou popelnici.
V návaznosti na 2. místo získané v soutěži Jihočeského kraje „Jihočeši třídí odpady 2011“ je
umístění města mezi 14 finalisty v rámci celé republiky dalším velkým úspěchem. Pouze díky
ochotě občanů podílet se na třídění odpadů lze dosáhnout takovýchto výsledků. Za to jim patří
velké poděkování, stejně jako firmě Služby Města Milevska, spol. s r. o., která se komplexně stará
o odpadové hospodářství města.
Ing. Marie Vratislavská

str. 
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – červenEC 2012
středa 25., čtvrtek 26.

KINO BIOS „eM“

Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
kino@dkmilevsko.cz
neděle 1., pondělí 2.

Něžnost

20.00 		

20.00

Abraham Lincoln: Lovec upírů

3D

USA – Fantasy – horor - Lincoln přísahal, že pomstí smrt matky a vyhlásil všem
upírům na světě vendetu.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 150,- Kč
108 min.

pátek 27. 		

17.30 a 20.00

Tomorrow Will Be Better - FMX Movie

73 min.

Francie - Romantická komedie - Zvláštní pár se vydává na cestu, která vyvolá nejrůznější otázky a nepřátelství v práci. Hrají: Audrey Tautou, Francois
vstupné: 100,- Kč
Damiens a další.

ČR - Leden 2010 a Libor Podmol přijíždí do USA, od legendárního freeride jezdce kupuje motorku a začíná boj o titul mistra světa ve Freestyle motokrosu.
vstupné: 70,- Kč

úterý 3., středa 4.		

sobota 28. - pondělí 30.

Piraňa

20.00 		

83 min.

3D

USA – Horor - thriller – komedie - Dravé ryby se dostanou do nově otevřeného vodního parku, plného krásných holek a svalovců.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 130,- Kč
čtvrtek 5. - sobota 7.

Líbáš jako ďábel

20.00 		

113 min.

ČR - Opakování nové komedie režisérky Marie Poledňákové. vstupné: 80,- Kč
neděle 8., pondělí 9.

Konfident

20.00

108 min.

Slovensko – ČR – Polsko - Dramatická komedie - Z radioamatéra se stává profesionální technický pracovník odposlechů, který jednoho dne zjistí, že odposlouchávají i jeho. Hlavní role: Jiří Mádl.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 100,- Kč
úterý 10., středa 11.

Pařmeni

20.00

97 min.

20.00

137 min.

The Amazing Spider – Man		

3D

USA – Akčně - dobrodružné sci-fi - Středoškolák Garfield pátrá po své minuvstupné: 155,- Kč
losti a objeví tajemný kufřík, který patřil jeho otci.
Předpoklad na srpen: Andělský podíl; Do Říma s láskou; Borneův odkaz;
Poslední výkřik; Temný rytíř povstal; Meteora; Můj otec je šílenec; Rock of
Agens; Nevěrníci; Cosmopolis; Total Recall; Červená světla; Sousedská hlídka;
Rebelka; Svatá čtveřice.

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

úterý 3. 7.		

19.00		
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

X. Mezinárodní festival pěveckých sborů
dětí a mládeže Stříbrný Hlas

Austrálie – Anglie - Komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se vydají na
cestu australským vnitrozemím.
vstupné: 90,- Kč

Účinkují: Vokální studio „Fa-solka“, m. Novokuzneck, Rusko a Orchestr Dětské
hudební školy č. 3 m. Petropavlovsk-Kamčatskij, Rusko

čtvrtek 12., pátek 13.

úterý 3. 7.		

Iron Sky

20.00

93 min.

Finsko – Německo – Austrálie - Akční sci-fi komedie - Gigantická vesmírná
vstupné: 90,- Kč
pevnost vybudovaná nacisty a ovládaná Führerem.

21.00

LETNÍ KINO: AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

amfiteátr DK

ČR – Polsko - Čtveřice populárních herců – Tomáš Matonoha, Pavel Liška,
Josef Polášek a Marek Daniel se rozhodla natočit vzpomínky na bezstarostná
vstupné: 80,- Kč
léta studií s humorným náhledem Jana Budaře.

Rodinný/Komedie/Hudební/Fantasy/ČR/80 min. Hrdiny veselé dětské hudební komedie jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti některým
dospělým ze své obce, když chtějí proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Za
vydatné pomoci duchů, rytíře Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dcerky Leontýnky - obývajících zchátralý objekt, a mnoha trpaslíků, které rytíř přivolal, se jim
podaří dosáhnout cíle... V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají
na následující den nebo do velkého sálu DK – sledujte www.dkmilevsko.cz.
vstupné: zdarma

pondělí 16., úterý 17.

čtvrtek 5. 7. 		

sobota 14., neděle 15.

Polski film

Bez kalhot

20.00 		

20.00

100 min.

110 min.

USA - Komedie, která otevírá dveře do světa mužských striptérů.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 90,- Kč
středa 18., čtvrtek 19.

17.30

Doba ledová 4 - Země v pohybu

USA - Opakování nádherné animované komedie.
pátek 20. - neděle 22.

Muži v černém 3

20.00

94 min.

3D

vstupné: 140,- Kč

104 min.

3D

USA - Opakování úspěšných černých mužů, opět ve 3D. vstupné: 130,- Kč
pondělí 23., úterý 24.

Faust

20.00		

134 min.

Rusko – Drama – fantasy - Příběh inspirovaný Goetheovým mýthem o zaprodání duše ďáblovy.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 80,- Kč

www.milevsko-mesto.cz

18.00 – 22.00
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

MILEVSKÉ LÉTO:
ESCAPE TO THE JUNGLE & RANCH HAND

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Pořadatelem akce je Milevský
vstupné: zdarma
kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko.
úterý 10. 7. 		

21.00		

LETNÍ KINO: ROMÁN PRO MUŽE	

amfiteátr DK

Komedie/Drama/ČR/95 min. Román pro muže vypráví příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry převzal výrazně
starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjíždějí na tradiční výlet do
hor, v zádech se stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti. Výlet, který má být
jakousi cestou posledních splněných přání – včetně tajných erotických fantazií,
se však mění v tragikomickou konfrontaci základních hodnot a životních postojů. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají na následující den
nebo do velkého sálu DK – sledujte www.dkmilevsko.cz.
vstupné: zdarma

str. 
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – červenEC 2012
středa 11. 7. 		

09.00		

Prázdninová dílna pro děti

Přineste s sebou: tmavé tričko.
středa 11. 7. 		

výuková učebna
vstupné: 10,- Kč

14.00 – 17.00		

učebna 2

ZDRAV. POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
středa 11. 7. 		

čtvrtek 26. 7. 		

18.30		
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

STREETS OF AFRICA – IYASA ZIMBABWE

Desáté jubilejní turné - Europe Tour 2012. Devítičlenná africká skupina studentů umělecké školy v Bulawayo v Zimbabwe přijíždí po obrovském úspěchu v minulých letech na své jubilejní desáté turné do Evropy (Rakousko,
Černá Hora a ČR). Přiváží opět představení plná písní, tanců, rytmů a scén
inspirovaných africkou lidovou kulturou, která Vás uchvátí svým spádem,
provedením a svou bezprostředností. Představení Streets of Africa spojuje
svět tradiční africké lidové hudební a taneční kultury se současným životem na africké vesnici, ale i ve větších městech. Svou návštěvou některého z pořadů skupiny IYASA podpoříte rozvoj umělecké školy v Bulawayu
a umožníte vzdělání v tomto oboru několika africkým dětem. Host večera:
X–tet Jindřichův Hradec (vokální soubor).
vstupné: 20,- Kč
čtvrtek 12. 7. 		

18.00 – 22.00
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

MILEVSKÉ LÉTO:
ABSOLUTNÍ VŠECHNO & PAPA JOE

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Pořadatelem akce je Milevský
vstupné: zdarma
kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko.
neděle 15. 7. 		

18.00 – 22.00		

velký sál DK

TANEČNÍ PODVEČER – PRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ

Seniorské taneční podvečery. Hraje: DUO Escalona. Pořádají: Dům kultury
Milevsko a Sociální služby Města Milevska. Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo na místě před akcí.
vstupné: 50,- Kč
úterý 17. 7. 		

21.00		

LETNÍ KINO: VRAŤ SE DO HROBU

amfiteátr DK

Komedie/ČR/96 min. Víťa Jakoubek už překročil třicítku, pracuje jako špatně
placený sociolog a žije jako spořádaný manžel a každodenními povinnostmi
unavený otec dvou dětí. V sociologickém ústavu se podílí na výzkumu postojů
středoškolské mládeže. Aby cílovou skupinu lépe pochopil, vydává se za studenta a denně usedá do gymnaziálních lavic. Náhle jako by se vrátil zpátky
v čase, cítí se opět mladý a bezstarostný, vidí před sebou spoustu příslibů. Skutečný život se ale ošálit nedá a brzy se přihlásí o svá práva a povinosti... Pořadatelem akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají na následující den nebo do
velkého sálu DK – sledujte www.dkmilevsko.cz.
vstupné: zdarma
čtvrtek 19. – neděle 22. 7.

Heydricha však udělá výjimku. Po vypálení malé české vesnice Lidice vše
vyhlásí do světa. Jako záminka k vypálení obce stačí jeden milostný dopis.
Výpravný velkofilm Lidice je natočen podle skutečné události. Pořadatelem
akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají na následující den nebo do
velkého sálu DK – sledujte www.dkmilevsko.cz.
vstupné: zdarma

park Bažantnice/Přeštěnice/DK Milevsko

18.00 – 22.00
amfiteátr DK
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

MILEVSKÉ LÉTO: PARADOXY & DESORT

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Pořadatelem akce je Milevský
vstupné: zdarma
kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko.
úterý 31. 7.		

21.00

amfiteátr DK

LETNÍ KINO: ČERTOVA NEVĚSTA

Pohádka/ČR/101 min. V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém rozpadlém mlýně a královně se
zakrátko narodí holčička. Malá princezna vyrůstá po boku Štěpána, který je
synem královniny komorné a časem se do sebe zamilují. Když vyjde najevo,
že královna podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát v den svých
osmnáctých narozenin Luciperovou nevěstou, uspořádá král ples, kde se
má Štěpánka zasnoubit s princem z jiné země a tak uniknout svému osudu. Jedním z nápadníků je i Luciper, kterého však Štěpánka odmítne. Ten ji
zakleje do přízraku, zjevujícího se pak každou noc na terasách zámku. Štěpán se ji rozhodne vysvobodit a pustí se do boje proti peklu. Pořadatelem
akce je Milevský kraj, o.p.s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají na následující den nebo do
velkého sálu DK – sledujte www.dkmilevsko.cz.
vstupné: zdarma
Připravujeme na září:
středa 26. 9. 		

19.00			

velký sál DK

SOUHVĚZDÍ JISKER
HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚDOVI S KAPELOU

Koncertní 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. Pak zahraje Honza své nejznámější a na konec uslyšíte oba bratry zase spolu: Slunovrat, Skládanka. Jižní Kříž. Rezervace a předprodej vstupenek 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.

GALERIE M

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
čtvrtek 5. 7.		

18.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY - MRAK VE TVARU KRYCHLE

Vystavují: Markéta Souhradová, Markéta Černá, Blanka Kirchner, Margareta
Turčínová, Jana Jahodová, Alžběta Kočvarová.

OPEN AIR MUSIC FEST PŘEŠTĚNICE

sobota 7. – sobota 28. 7.

úterý 24. 7. 		

Prodejní výstava obrazů, fotografií a instalací. Vystavují: Markéta Souhradová, Markéta Černá, Blanka Kirchner, Margareta Turčínová, Jana Jahodová,
Alžběta Kočvarová.
vstupné: 10,- Kč

VÝSTAVA – MRAK VE TVARU KRYCHLE

www.prestenice.cz

LETNÍ KINO: LIDICE

21.00		

amfiteátr DK

Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod
připletli do cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera nabízí pohled na
tragický osud Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy. Přibližuje
osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje
na to, jak zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit tragédii. Rok 1942 – německá propaganda úzkostlivě tají genocidu páchanou
na civilním obyvatelstvu. Po atentátu na druhého muže třetí říše Reinharda

str. 
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Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928
do neděle 2. 9.

KAREL STEHLÍK

Jubilejní výstava ke 100. výročí umělcova narození.

www.milevsko-mesto.cz
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SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.

SPOS MILEVSKO, s. r. o.

www.zvvz.cz/seniorklub

pátek 6. 7.

www.spos-milevsko.cz

Zimní stadion:

PRAHA – zájezd č. 9

Zájezd na Všesokolský slet. Odjezd v 10.00 hod., cena vstupenky na vystoupení
není v ceně zájezdu. Cena pro členy 130,- Kč, partner + 30,- Kč, ostatní 210,- Kč.
vede: Jaroslava Jelínková
čtvrtek 12. 7.

POZNÁVÁME NÁŠ REGION – TÝN NAD VLTAVOU
– zájezd č. 10

Prohlídka města s průvodcem, návštěva informačního centra v JE Temelín
a muzea historických vozidel v Pořežanech, vstupenky v ceně. Odjezd v 7.00 hod.
Cena pro členy 110,- Kč, partner + 30,- Kč, ostatní 180,- Kč.
vede: Jiří Lesák

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

Sportovní hala:

5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7.
20.00 - 21.00
ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy

LETNÍ STADION:

XVII. ročník „Poháru FC ZVVZ Milevsko“
(I. ročník „Memoriálu Jardy Dědourka“)

14. 7.		
		

milísek – centrum mladé rodiny
Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

sobota 14. 7.

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

UHELNÉ SAFARI – zájezd č. 3

Exkurze do povrchového dolu (4 hodiny), seznámení s technologií těžby hnědého uhlí. Povinnost – pevné kotníkové boty a vhodné oblečení. Prohlídka kostela,
který byl přesunut v roce 1975, vstupenky v ceně. Odjezd v 6.00 hod. Cena pro
členy 250,- Kč, partner + 30,- Kč, ostatní 430,- Kč.
vede: Jiří Lesák, Jaroslava Jelínková
úterý 24. 7.

DIVADLO V PŘÍRODĚ – zájezd č. 11

Zájezd na divadlo s otáčivým hledištěm v Týně nad Vltavou na divadelní představení Balada pro banditu. Vstupenky v ceně. Odjezd v 19.30 hod. Cena pro členy
120,- Kč, partner + 30,- Kč, ostatní 200,- Kč.
vede: Jiří Lesák

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

neděle 1. – pátek 20. 7.

08.00 – 18.00

OTEVŘENA LETNÍ HERNA

Využijte možnosti si společně pohrát, v případě zájmu nás kontaktujte.
cena: 40,- Kč/rodič + dítě
neděle 8. – pátek 13. 7.

PUTOVÁNÍ PŘÍRODOU
- LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR NA MONÍNCI
Užíváme si přírody, ubytování ve společné chatě Javorka, koupání - venkovní
i vnitřní bazén.
cena: 2 600,- Kč
pondělí 23. – pátek 27. 7.

08.00 – 16.30

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PLNÝ ZÁBAVY
Oběd a pitný režim zajištěn, 1x celodenní výlet vlakem, 1x táborák s buřty a noc v centru.
cena: 1 450,- Kč

pátek 13. – neděle 15. 7.

VELKÝ VANDR

Třídenní pěší putování přes Brdy, (Lochovice, Příbram, Milevsko), celkem 76 km.
Sraz na autobusovém nádraží, odjezd v 5.45 hod.
vede: Jindřich Janouch, Zuzana Sekalová
sobota 14. 7.

OS DIACEL

sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek
tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
www.diacel.cz

MILEVSKO – HÁNOV - BRANICE
Pěší vycházka, trasa cca 19 km. Sraz na nádraží ČD v 7.45 hod.
vede: Tomáš Wilda

Městská knihovna Milevsko
www.knihmil.cz
nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

do soboty 14. 7.

LETNÍ OZDRAV. EDUKAČNÍ TÁBOR ŠTĚDRONÍN 2012
Pro zdravotně postižené děti z celé ČR.
pátek 20. - neděle 22. 7.

SETKÁNÍ NA TRHOVKÁCH
Pro členy OS Diacel Písek.

pondělí 9. 7.

SDH CHYŠKY

VYMÝŠLÍME SOUTĚŽNÍ OTÁZKY PRO NAŠE
SOUPEŘE NA VLASTIVĚDNOU VÝPRAVU
úterý 10. 7. 		

12.30

V. VLASTIVĚDNÁ VÝPRAVA

sraz na autobusovém nádraží

Přihlášku odevzdejte do 9. července. Rodiče, kteří se zúčastní se svými dětmi,
prosíme o včasné přihlášení.
pondělí 23. 7. 		

08.00 – 11.00

PRVNÍ POMOC ANEB JAK OŠETŘIT BEBÍČKO
www.milevsko-mesto.cz

sobota 7. 7.		

21.00			

KD Chyšky

20.00			

KD Chyšky

POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Hrají: DIFICLAIT a SIMON.
sobota 21. 7.		

TANEČNÍ ZÁBAVA

Hraje: Slovácká dechová muzika Vacenovjáci. Ochutnávka moravských
vín. Předprodej vstupenek za 170,- Kč, na místě vstup 200,- Kč.

str. 
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Řeholní dům Premonstrátů

Milevský smíšený sbor reprezentoval v Rakousku

www.milevskoklaster.cz
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

čtvrtek 5. 7.		

16.00		

Latinská škola

VERNISÁŽ VÝSTAVY - OBRAZY KARLA STEHLÍKA

Výstava potrvá do 15. 9.
pondělí 9. 7.		

18.00	Premonstrátský klášter

SLAVNOSTNÍ KONCERT STUDENTŮ
STŘEDOČESKÉ MEZINÁRODNÍ DÍLNY

Informace z jednání Rady města Milevska
Rada města na svém jednání dne 11. 6. 2012 schválila vyhlášení záměru na pronájem kancelářských prostor v prvním patře budovy kina, která je od začátku dubna nově ve správě Domu kultury. Přízemní prostory
organizace využívá pro provoz kina. Druhé nadzemní podlaží, dispozičně
určené pro užití jako kancelářské prostory, je prozatím bez využití, objevil
se však vážný zájemce o pronájem.
Rada města dále schválila zásady pro přebírání nových komunikací do
správy města. S rozrůstající se výstavbou rodinných i bytových domů
a snahou investorů předat nově budované komunikace do majetku města
a s tím předat městu i povinnost je udržovat, vznikla potřeba vytvořit jasná pravidla, na základě kterých se budou komunikace zařazovat do kategorie místních komunikací.
Rada schválila návrh odboru financí městského úřadu na odpis dlouhodobě nedobytných pohledávek, které městu v minulosti vznikly v souvislosti s pronájmy nebytových prostor, obvykle z důvodu uplynutí lhůty promlčení a s přihlédnutím na neefektivnost a nereálnost jejich vymáhání.
Rada také doporučila zastupitelstvu k odpisu další tyto pohledávky, které
pro svou výši náleží do kompetence zastupitelstva.
Rada města zrušila ke dni jednání své původní rozhodnutí a schválila
výjimky z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách mateřských škol
pro všechny mateřské školy. Rozhodnutí bylo schváleno na základě faktu,
že všechny třídy mateřských škol ve městě (včetně nové třídy v MŠ Kytička na sídlišti) byly naplněny na nejvyšší možný počet.

U

Otava 2012 a Diacel

ž se také stává tradicí, že se před létem sejdou rodiny a přátelé zdravotně postižených dětí, aby si vyzkoušeli své vodácké umění. Účast
má stále vzestupnou tendenci. V Sušici se nás v pátek 15. června sešlo 32
z Písku, Milevska, Sepekova, Humpolce, Počátek, Kamenice nad Lipou
a od Protivína. Na třídenní výpravu se vydalo 16 kánoí. Počasí bylo na

V polovině června se Milevský smíšený sbor spolu s Milevským dětským
sborem zúčastnil 7. ročníku mezinárodního festivalu pěveckých sborů
Oheň & Hlas ve St. Michaeli v Lungau.

Významné životní výročí oslavili
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

Únor 2012:

80 let:
Emil Beck
Svatava Volfová
Vladimír Filip
Josefa Hřebejková
Miroslava Kolářová

85 let:
Anna Pekočová, Velká
90 let:
Vladimír Tobrmann
víc než 90 let:
Anastázie Vávrová
Jiřina Hřebíková

Březen 2012:

80 let:
Jaroslava Vandrovcová
Marie Kliková
Věra Nováčková
František Kovář
85 let:
Václav Tvrdý
Marie Bartůňková

90 let:
Františka Masná
Jaroslav Zelenka
Jaroslava Jelínková
víc než 90 let:
Jiří Lauterbach
Antonín Brázda
Antonín Hradečný

Duben 2012:

80 let:
Jiří Hrubý
Marie Nováková
Jaroslav Kofroň

85 let:
Anna Hoferková
Helena Ševčíková
Jiří Krejčík

90 let:
Jan Kroupa
Ludvík Szingert

víc než 90 let:
Jaroslava Kotrbová
Vlasta Šnejdová

Květen 2012:

80 let:
František Němeček, Dmýštice
Karel Paleček
Anděla Drástalová
Miloslav Hrych
Jaroslav Novák
Zdeňka Dlouhá
Miloslav Žižka
Marie Kolářová

85 let:
Jan Klika

90 let:
Milada Stejskalová
Josef Smetanka
Růžena Stulíková
víc než 90 let:
Marie Kubecová

Městská knihovna Milevsko
- půjčovní doba o prázdninách
objednávku a v přátelské atmosféře, zpestřené nejen sjížděním jezů, ale
i koupáním více či méně dobrovolným, jsme dojeli do Štěkně, kde jsme
se rozloučili vodáckým „Ahoj“. Už se těšíme na další společné setkání.
Zdenka Staňková, OS Diacel Písek
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Oddělení pro dospělé čtenáře:
pondělí, středa, pátek 8 – 17 hodin
Oddělení pro dětské čtenáře:
pondělí, středa, 8 – 11 a 12 - 16 hodin
www.milevsko-mesto.cz
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Vyhrazeno pro školy
ZUŠ MILEVSKO
Mgr. Anděla Maršálková ze ZUŠ Milevsko oceněna jako vynikající pedagog Jihočeského kraje
chy v mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Tohoto významného ocenění se v tomto roce dostalo
paní učitelce Mgr. Anděle Maršálkové ze Základní umělecké školy Milevsko. Paní učitelka Maršálková je zakladatelkou a sbormistryní Milevského
dětského sboru, který si letos připomněl 40. výročí svého založení, a více než 20 let působila jako
ředitelka ZUŠ Milevsko. Za všechny kolegy ze
ZUŠ Milevsko připojuji blahopřání.
V. Horek

V pondělí 11. června proběhlo na Krajském úřadě
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích slavnostní vyhlášení ankety Vynikající pedagog Jihočeského kraje. Cílem ankety, pod záštitou hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly a radní pro oblast školství,
mládeže a sportu RNDr. Jany Krejsové, je upozornit na mimořádné aktivity pedagogů různých
typů škol a školských zařízení, vyzdvihnout jejich
výjimečný celoživotní přínos pro školu, ocenit
jejich dosavadní pedagogické působení i úspě-

SOŠ A SOU MILEVSKO
Vynikající pedagog Jihočeského kraje 2012

2. ZŠ MILEVSKO
Úspěšní žáci 2. ZŠ Milevsko

Laureátem titulu „Vynikající pedagog Jihočeského kraje 2012“ se stal společně s dalšími 14
jihočeskými pedagogy náš dlouholetý spolupracovník a známý milevský sportovec pan
Jindřich Zeman, který celý svůj profesní život
zasvětil práci ve školství. Dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků v práci s mládeží
zejména v oblasti tělovýchovy a sportu. Žáky
školy připravuje na různé sportovní turnaje
a soutěže, na domově mládeže vede sportovní
kroužek. Od roku 2003 je hlavním organizátorem reprezentačních školních plesů. Ve volném čase se věnuje trenérské práci. Mnoho let trénuje žákovská hokejová
mužstva. Přesto, že vypadá jako mladík, v září letošního roku oslaví významné životní jubileum – 65 let. Upřímně blahopřejeme.
Mgr. D. Švárová

Naši žáci se v 2. pololetí zúčastnili všech okresních kol olympiád a didaktických soutěží. Ti nejlepší pak postoupili do krajského kola v Českých Budějovicích: Kateřina Menhartová, žákyně 8. A, obsadila v českém jazyce vynikající 6. místo. Velkou radost udělala nejen paní učitelce Chmelíkové, ale nám
všem. I když je zatím v 8. ročníku, vyrovnala se starším žákům i studentce
milevského gymnázia. Ondřej Šimeček, žák 8. B, obsadil 17. místo a společně
s Huong Thi Nguyen, třída 8. A, a Kateřinou Kafkovou z 8. A dobře reprezentovali školu v dějepisné olympiádě. Hana Kakosová z 2. A a Kristýna Greplová z 9. B postoupily do krajského kola v recitační soutěži. Kristýnu jste si
mohli poslechnout na naší školní akademii.
V kraji měl měřit síly s ostatními vítězi okresních kol i Jiří Kos z 9. B, ale krajského kola matematické olympiády se pro nemoc nezúčastnil.
Děkuji těm, kteří reprezentovali školu v okresních i krajských kolech didaktických i sportovních soutěžích, a přeji všem žákům i jejich vyučujícím krásné, slunečné a hlavně dlouhé prázdniny.
Mgr. V. Heroutová

Kapely v Milevsku a okolí – 9. část
Rockové skupiny Dynamic, Sprcha,
Super trend a další
V roce 1982 vznikla jako součást kapely Zhořanka rocková skupina DYNAMIC, která se po
roce osamostatnila s názvem SPRCHA. Vystřídali se v ní muzikanti Josef Kašpar ml. a Sváťa

Zleva: Josef Kašpar - kytara,
Jitka Kašparová - klávesy, Walda Příhoda - bicí
a František Novotný - basová kytara
Němeček na basovou kytaru, Jaromír Kašpar
a Jiří Cihlář na bicí, Vlastimil Nohejl a Josef
Bolek na elektrické kytary, Josef Baštýř a Luboš
Céza na klávesy a další.
www.milevsko-mesto.cz

V roce 1987 skupina Sprcha končí a klávesista
Jaromír Kašpar zakládá s kytaristou Jindřichem
Müllerem skupinu SUPER TREND. V této skupině hráli: na bicí Jaroslav Pejša, na basovou
kytaru František Novotný. V roce 1992 ve hře
na klávesy nahradil Jaromíra Kašpara jeho bratr Josef (Pepa). Ten po rozpadu skupiny Super
trend v roce 1995 založil skupinu ELIZABETH.
Zakládajícími členy byli bratři Kašparovi
a Martin Janda. Později přišla zpěvačka Jana
Koptišová. V roce 1996 došlo k personální
změně. Zůstal Josef Kašpar, přišli Jitka Kašparová a Tomáš Pekárek. Od roku 2001 je sestava
skupiny Elizabeth ve složení uváděném podle
fotografie. Více na www.elizabeth.cz.
Nové tváře na milevské hudební scéně
Neúnavný zakladatel nových skupin Jaromír
Kašpar po návratu ze zahraničního angažmá
založil v roce 2005 skupinu THE GENTLEMAN, kde hrály Petra Mollová a Štěpánka
Čunátová, zpívaly Brigit Cmuntová a Renáta
Maršíková. Další skupinou založenou Jaromírem Kašparem byla JEDEMTAM, jejímiž členy byli Brigit Cmuntová, houslistka Gábina

Josef Kroh
Urbánková, baskytarista Pavel Křížek a další.
V roce 2008 vybudoval Jaromír Kašpar v Milevsku hudební studio LAVADERO.
 Vstupem do nového tisíciletí vznikla v Milevsku skupina RACHOID. Po krátké době se
přejmenovala na SUICIDE a tento název jí
vydržel dodnes. Hraje styl grunge – metal.
 Členové skupiny ABSOLUTNÍ VŠECHNO
ve stylu punk hrají to, co je baví a proto, že
je to baví.
 Nejmladší je ESCAPE 2 THE JUNGLE, která vznikla v roce 2010. Styl alternativní pop
hrají především na hudebních festivalech ve
složení: Sasha Helekal, Aneta Zítková, Jitka,
Filip a Josef Kašparovi.
 TICHO DE PRE CUPÉ BAND – skupina
vznikla v roce 2003 v Milevsku. V současné
době působí v Praze. Balancuje mezi hraním
rokenrolu a klasickým českým písničkářstvím ve složení Michal Kupec, David Cihlář, Vladimír Pravda, Miloš Roháček a Martin Podlaha. Po personálních změnách hraje
na koncertech a hudebních festivalech. Více
na www.ticho.net.
(pokračování příště)
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Fotoobjektivem …

Koncem května bylo v Milevsku otevřeno nové dopravní hřiště pod mateřskou školou Kytička.
Děti měly možnost ihned vyzkoušet jízdu na nových kolech.

V Milísku se slavil den dětí nadvakrát. Jednou na cvičení rodiče + děti a podruhé při Rozzářeném dni dětí na zahradě, kde na ně čekalo překvapení v podobě nového skákacího hradu
(lokomotiva), dětské diskotéky a veselého malování na obličej.

1. června proběhlo předání maturitních vysvědčení žákům SOŠ a SOU Milevsko. Mezi nejúspěšnější studenty patřil Vít Kašna, který maturoval s vyznamenáním.

Pro velký úspěch v minulosti zajistili pedagogové milevských základních škol za finančního přispění města pro své školáky i děti mateřských škol k mezinárodnímu dni dětí oblíbenou akci společnosti ZAYFERUS z Kuřimi. V rámci programu se dětem představili mnozí známí i méně známí zástupci ptačí
říše. Spolu s doprovodnými soutěžemi, ukázkami letu a lovu kořisti se děti dozvěděly mnoho zajímavostí ze života ptáků. Akce „Dravci“ bývá vždy dětmi
i dospělými hodnocena jako jedna z nejlepších.

Na snímku děti z MŠ Klubíčko, které přišly dne 6. června potěšit seniory svým pásmem říkadel a pohádek nazvaným „Den je slunečný“.
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Fotoobjektivem …

Přátelský koncert ve spolupráci se ZUŠ Nové Město na Moravě měli návštěvníci možnost navštívit v sobotu 9. června v sále ZUŠ v Milevsku. Na snímku
zakladatelky těchto koncertů – Margita Vanická a Hana Rejpalová.

Divadelní soubor Tábor sehrál v Domě kultury ke dni dětí pohádku Měla
babka čtyři jabka.

Městská knihovna se zúčastnila již čtvrtého ročníku projektu na podporu
čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Hlavními
sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR. Cílem projektu
je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
Děti dostaly knížku Miloše Kratochvíla Školníci. Na fotografii jsou prvňáčci
pasovaní na Rytíře řádu čtenářského.

V neděli 17. června se v amfiteátru Domu kultury konal již druhý ročník Taneční show pod širým nebem. Při akci bylo vybíráno dobrovolné vstupné. Celkovou vybranou částku 9 849 Kč předal ředitel Domu
kultury Vít Kratochvíl mamince patnáctileté Petry Jungbauerové, která
je postižena Downovým syndromem. Rodina částku použije na nákup
nového rehabilitačního kola.

V

Den plný písniček a tance

milevském domě kultury se uskutečnilo
vystoupení pěveckých kurzů Oběžná dráha, které pořádá studio Lavadero.
Program probíhal ve dvou variantách. Na dopoledním vystoupení, nazvaném pěvecká přehlídka, se členové pěveckých kurzů prezentovali
před dětmi a žáky zdejších i přespolních škol,
které zcela zaplnili sál a vytvořili tím příjemnou
atmosféru pro účinkující společně s výtečnou
moderátorkou Danielou Tollingerovou.
Večerní program, nazvaný Písničková Live
Show, přijela podpořit známá herečka a zpěvačka Olga Lounová, která nejen, že udílela certifikáty za pěveckou prezentaci, ale také
svým skvělým zpěvem, charisma a přátelskou
povahou nadchla milevské publikum a rozzářila celou Oběžnou dráhu. Pro všechny členy
kurzů to byl jistě jeden z největších životních
www.milevsko-mesto.cz

zážitků. Po skončení programu se Olga se všemi fotila, rozdávala autogramy, nešetřila úsměvy a také jednotlivým zpěvákům dávala cenné
rady ohledně zpívání. Celistvost celému progra-

mu dodávala přítomnost starosty města Milevska pana Zdeňka Herouta a pana děkana Jakuba
Berky, kteří svou účastí a slovy vyjádřili potřebu
sounáležitosti v podpoře této myšlenky Oběžné

dráhy. Na vystoupení se velkou měrou podíleli i tanečníci, jenž mnohdy předváděli profesionální choreografie. Za některé z nich jmenujme:
D4U, NRG Píí, EFK, Kristýnu Souhradovou,
Dáju Kutilovou, Viktorii Mandovcovou a další.
Jednotlivá pěvecká čísla byla hodnocena bouřlivým potleskem, do kterého jen stěží vstupoval
sympatický moderátor rádia Kiss Jižní Čechy
Honza Průcha.
Všem účinkujícím, hostům, městu Milevsku,
Domu kultury, rodičům, dětem MŠ Pastelka
a žákům z 1. ZŠ TGM, SOŠ a SOU, ZŠ Praktická a speciální škola Milevsko, ZŠ Chyšky a ZŠ
Orlík a jejich vedení a v neposlední řadě i divákům večerního představení a všem těm, kteří se
podíleli na realizaci vystoupení Oběžné dráhy,
mnohokrát děkuji.
Jaromír Kašpar, studio Lavadero
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Kolečkový den se vydařil

sobotu 2. června se v Milevsku konal
Kolečkový den. Hlavním záměrem organizátorů bylo zapojit děti ke sportování v přírodě.
Přítomní závodníci, kterých se sešlo 106, měli
za úkol postupně absolvovat jízdu zručnosti
a sprint, přizpůsobené jejich věku a vybavení.

ve školách a potom na Poliklinice Milevsko.
Porota vybrala 12 nejlepších, ze kterých chtějí organizátoři vydat kalendář. Zbylých zhruba 80 plakátů je možné vystavit na prodejních
výstavách. Zájemci se mohou přihlásit na tel.
775 369 012.

Dále se děti i s doprovodem mohly svézt na klasickém stavebním kolečku a na minikárách.
Další doprovodnou akcí bylo malování plakátů
samotnými dětmi školních zařízení z Milevska
a okolí, které namalovaly celkem 105 barevných
originálních plakátů. Ty byly vystaveny nejdřív

Charitativní cíl se podařilo splnit beze zbytku, při vyhlášení výsledků byl řediteli Praktické školy Milevsko předán šek na 15 000,- Kč na
nákup elektrického invalidního vozíku.
Více informací získáte na www.cmlmilevsko.cz.
Organizátoři Kolečkového dne děkují všem

sponzorům, kteří se podíleli na realizaci akce:
Generali, ZOD Sepekov, Jihočeský kraj, ZVVZ
Milevsko, Město Milevsko, Milesoft, Lavros s.r.o.,
Generali, Jihočeský kraj, E.on České Budějovice,
Sat-an elektro, Albert Milevsko, Billa Milevsko,
ZOD Sepekov, Potraviny Prima, Olympsport,
Psoft ing. Pavlík, M&M reality holding, Generali pojišťovna, Stavební spořitelna Modrá pyramida, Poliklinika Milevsko, Premonstrátský klášter
Milevsko, Besip, Fotbalový oddíl Milevsko, Tomáš
Plíva, Aktiv Písek, Tiskárna LK tisk, Obchodní
dům XKV, Pekařství František Malý, Vinotéka
pod Farou, Drogerie Jelínková, M.M potřeby pro
domácnost, Hospodářské potřeby Anděl, Služby
Města Milevska, Správa silnic středisko Milevsko,
Elektro Calta, JUB, Karel Procházka – malířství,
zednictví, Zámečnictví Josef Kutiš, Truhlářství
RIN, Jan Kotrbáček, JK Art production.
Všem sponzorům děkujeme za jakoukoli pomoc,
kterou nám poskytli před i přímo při akci a doufáme, že se na ně budeme moci s důvěrou obrátit
Občanské sdružení CML
i příští rok.

Program - OPEN AIR MUSICFEST 2012 Přeštěnice a Milevsko
ČTVRTEK 19. 7. MILEVSKO (PARK BAŽANTNICE)
JONÁŠŮV PLÁCEK
12.45 - 13.30
Cherries		
rock (Praha)
13.50 - 14.40
Teddy Band
kapela DOZP Zběšičky
14.40 - 15.10
Šindy		
Recitál
15.10 - 16.00
Chleba s máslem
rock (Nový Jičín)
16.10 - 16.50
Chewin´Gun
funk hiphop (Praha)
17.10 - 17.50
Chuť		
disko rock (Plzeň)
17.50 - 18.30
Prase na koni
„Best of prdel“ - Divadlo
18.30 - 19.20
Bros´n ´Beasts
rock pop (Praha, Tábor)
19.40 - 20.30
Emma		
bigbeat pop (Úvaly)
20.50 - 22.00
Znouzectnost
rock punk (Plzeň)
22.00 - 22.20
Mytus		
„Dotkni se stínu“ - Divadlo
22.20 - 23.30
Please the Trees
indie rock (Tábor, Praha)
23.50 - 00.40
Singhaia		
grunge punk (ČB)
		
Tekno d´n´b stan
19.00 - ???		
DJs:aLA321bum, Cubix, Revolta, Herry, Shenkstr
Výstava obrazů a fotek místních autorů,
stěna seberealizace, sázení stromu kapelou PtT. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Celý výtěžek z dobr. vstupného putuje na konto DOZP Zběšičky.
PÁTEK 20. 7.PŘEŠTĚNICE
ROCK STAGE
16.00 - 16.45
Zóna Dilemy (Slovensko - vítěz soutěže Expedice)
17.30 - 18.15
Covers for Lovers
19.00 - 19.45
Dorota Nvotová (Slovensko)- The Edge (Nepál)
20.30 - 21.15
Pipes and Pints (cz/uk)
22.00 - 23.00
Vypsaná fixa
23.45 - 00.45
UDG
HELPMUSIC STAGE
13.00 - 13.45
Dilated
14.00 - 14.45
Hlahol
15.15 - 16.00
Crossband
16.45 - 17.30
Totální nasazení
18.15 - 19.00
Five O Clock tea
19.45 - 20.30
Absolut Deafers
21.15 - 22.00
Doga
23.00 - 23.45
Goodfellas
00.45 - 01.30
Punkfloid
MUZIKUS & SAI STAGE
13.00 - 13.40
Mysky
14.00 - 14.45
Epy De Mye (vítěz Šance Muzikus)
15.15 - 16.00
Area Core (vítěz Startér XT3)
16.45 - 17.30
Kyanid (vítěz Skutečná liga)
18.15 - 19.00
Ann My Guard (Maďarsko)
19.45 - 20.30
The Snuff
21.15 - 22.00
Long Way Down (Holandsko)
23.00 - 23.45
Ticho de pré Cupé Band
00.45 - 01.30
Escape 2 the Jungle
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01.45 - 02.30
02.30 - 04.00

Naven
Afterparty

SOBOTA 21. 7. PŘEŠTĚNICE
ROCK STAGE
14.30 - 15.15
Bags
16.00 - 16.45
Prague Conspiracy
17.30 - 18.15
Jahcoustix (Německo)
19.00 - 19.45
Imodium
20.30 - 21.15
Pub Animals
22.00 - 23.00
Jaksi Taksi
23.45 - 00.45
Tleskač
HELPMUSIC STAGE
12.45 - 13.30
Psychorádio
13.45 - 14.30
Satisfucktion
15.15 - 16.00
Enter
16.45 - 17.30
O5&Radeček
18.15 - 19.00
Matahari
19.45 - 20.30
Checkpoint
21.15 - 22.00
Airfare
23.00 - 23.45
Bloody Mary (Francie)
00.45 - 01.30
Civilní Obrana
MUZIKUS & SAI STAGE
10.00 - 10.40
Absolutní všechno
10.45 - 10.50
Guerilla Dance
11.00 - 11.45
Vokobere (Sairight)
11.50 - 12.30
DrumCircle
12.45 - 13.30
Ariona a Marta Elefteriadu (Sairight)
13.45 - 14.30
Munchies
15.15 - 16.00
Broumband (vítěz Expedice Přeštěnice)
16.45 - 17.30
DrumCircle
18.10 - 18.15
Guerilla Dance
18.15 - 19.00
Posibilní Explikace
19.45 - 20.30
Divná Párty (Slovensko -vítěz Šance Muzikus)
21.15 - 22.00
Hand Grenade
23.00 - 23.45
Natural (Sairight)
00.45 - 01.30
Potrubí
01.30 - 04.00
Afterparty
NEDĚLE 22. 7. MILEVSKO
DŮM KULTURY, AMFITEATR
18.00 - 20.00
Bohemian Acoustic Music & Miloš Novotný
20.00 - 24.00
Afterparty DJ Patrik Lubke, DJ Krtek,
		
taneční skupina EFK a další
Vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketstream. Cena vstupenky na celý festival je
550 Kč, samostatná vstupenka na pátek nebo sobotu stojí 300 Kč. V rámci spolupráce mezi Open Air Musicfest Přeštěnice a festivalem Okolo Třeboně lze zakoupit společnou vstupenku na obě akce za 600,- Kč v limitované sérii. Více informací na www.prestenice.cz.
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Máte zájem dostávat Milevský zpravodaj
v elektronické podobě?
Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz
a my vám jej každý další měsíc zašleme.

www.milevsko-mesto.cz
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Keramické trhy v Bechyni

K

eramické trhy Bechyně - Trhy Bechyně - Bechyňské keramické trhy...
jak kdo chce. Jedná se o akci, která je určena pro širokou veřejnost.
Touto akcí chceme nabídnout prezentaci vlastní tvorby výrobcům keramiky. Koná se v sobotu 28. 7. 2012 na náměstí T. G. Masaryka v Bechyni

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ
NÁVRHŮ DO SOUTĚŽE
Jihočeská hospodářská komora v Milevsku pod záštitou starosty města
Milevska vyhlašuje soutěž ve třech kategoriích:
Významná společnost roku
(pro právnické osoby)
Významný živnostník roku
(pro fyzické osoby)
Významná osobnost roku
Předmětem soutěže je získání titulu a právo užívat tento titul po dobu jednoho roku od jeho udělení.

Významná společnost a významný živnostník roku

Soutěž se vypisuje pro podnikatelské subjekty bez omezení počtu zaměstnanců či předmětu podnikání, se sídlem nebo provozovnou na území
oblasti Milevsko. Z účasti v soutěži je vyloučena fyzická nebo právnická
osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo jestliže bylo soudem
rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno a subjekty s daňovými nedoplatky vůči územním finančním orgánům státu.

od 9.00 hodin. Keramické trhy Bechyně bude provázet bohatý doprovodný program včetně hudebních vystoupení, šermířů, tance, ukázek starých
řemesel, točířská soutěž, možnost práce s hlínou, akce pro děti atd. Těšíme
Petr Vymětal
se na Vaši návštěvu na keramických trzích v Bechyni.

Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do čtvrtka
12. července 2012 na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na taneční podvečer s Duem Escalona, který se uskuteční v neděli 15. července od 18 hodin v DK Milevsko. K odpovědi
nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.

Hodnocení navržených subjektů bude posuzováno dle následujících kritérií:
•
přínos pro region
kvalita výrobků a služeb
•
•
dynamický rozvoj firmy
•
ovlivnění životního prostředí
•
etika podnikání - závazky vůči státu, věřitelům

Významná osobnost roku

Je oceněna osobnost, která se významnou měrou podílela na dění v regionu nebo jeho propagaci.

Uzávěrka soutěže je 22. listopadu 2012.
Návrhy oceněných do soutěže podávají Městský úřad, Živnostenský úřad,
Úřad práce, firmy a jednotlivci. Z firem, živnostníků a osobností, které získají nejvíce nominací v jednotlivých kategoriích, vybere Rada oblastní hospodářské komory v Milevsku jednotlivé vítěze.
Vítězové budou vyhlášeni a oceněni na tradičním Novoročním setkání
v lednu 2013.
Kontakt: Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Milevsko,
Husovo náměstí 391, Milevsko, Tel: 383 809 209, Mobil: 608 572 260
E-mail: kuznikova@jhk.cz



Hlasovací lístek
Významná společnost roku
/pro právnické osoby/
………………………………………………………………………………
Významný živnostník roku
/pro fyzické osoby/
………………………………………………………………………………
Významná osobnost roku
………………………………………………………………………………

Správná odpověď z minulého čísla: kříž v ulici 5. května (za DPS)
Výherci: Dominik Pedro, Aneta Haškovcová a Eva Rašková, všichni z Milevska

Pozn. Vyplněné hlasovací lístky můžete odevzdat v oblastní kanceláři JHK
Milevsko, Husovo nám. 391, 399  01 Milevsko a nebo na podatelně MěÚ
Milevsko, nám. E. Beneše.
Hlasování bude ukončeno 22. 11. 2012.

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska: vydává Dům kultury Milevsko IČO 48257460. • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@dkmilevsko.cz • Redakční rada: M. Třeštík, F. Troják, V. Kratochvíl • Registrováno Ministerstvem kultury České republiky, odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba a tisk: RAIN tiskárna s.r.o., Jindřichův Hradec

str. 16

www.milevsko-mesto.cz

