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Závěrečným koncertem plzeňské skupiny 
BAM v Domě kultury v neděli večer skon-

čil 12. ročník jihočeského festivalu Open Air 
Musicfest Přeštěnice. Na festivalu vystoupilo 
téměř 70 skupin z Čech a zahraničí, dorazilo 
cca 2500 fanoušků a festivalových hostů. Akce 
byla oceněna Certifikátem Čistý festival od spo-
lečnosti Ekokom. V rámci doprovodného pro-
gramu Jonášův plácek bylo vybráno pro Domov 
pro osoby se zdravotním postižením ve Zběšič-
kách téměř 15 000,- Kč. Převažující pozitivní 
ohlasy v internetových diskusích vedou opráv-
něně ke konstatování, že navzdory nepřízni 
počasí se celá akce vydařila. 
Na základě jednání mezi dosavadním produkč-
ním festivalu Josefem Kašparem, Vítem Krato-

Open Air Musicfest Přeštěnice a Milevsko
chvílem ředitelem DK Milevsko a Milevského 
kraje o. p. s a radou města Milevska bylo dohod-

nuto, že hlavním pořadatelem letošního roční-
ku bude Milevský kraj o. p. s. 
Festival měl k dispozici vyrovnaný rozpočet, který 
prošel jednáním ve správní radě MK o. p. s. Opíral 
se o tři zdroje příjmu pro financování této akce – 
prodej vstupenek, sponzorské příspěvky a nájem 
ze stánkového prodeje. Na základě výše uvedené-
ho jednání bylo RMM přislíbeno krytí ztráty až 
do výše 100 000,- Kč. Z tohoto důvodu se pořada-
tel akce nezapojil do grantového programu Kultu-
ra 2012. Ačkoliv v této chvíli není uzavřeno vyúč-
tování celé akce, lze konstatovat, že festival skončí 
minimálně vyrovnaným výsledkem. Z tohoto 
vyplývá, že město Milevsko nebude muset ze své-
ho rozpočtu hradit žádnou ztrátu.

Za pořadatele Josef Kašpar a Vít Kratochvíl

www.milevskeslavnosti.cz

Bartolomějské posvícení 2012 
- Milevské městské slavnosti

čtvrtek 23. 8. 2012
MILEVSKÝ KLÁŠTEŘ - KLÁŠTERNÍ BAZILIKA - vstup 50,- Kč
18.00   HUDEBNI PŘÁTELSTVÍ
  Koncert u příležitosti svátku sv. Bartoloměje
  A.VIVALDI : Al Santa sepolcro, A. DVOŘÁK: 
  Biblické písně- výběr, A. DVOŘÁK: Tři moravské
  dvojzpěvy, J. MASSENET: Meditace, F. SCHUBERT: 
  Ave Maria, W. A. MOZART: Ave verum, 
  G. F. HÄNDEL: Lancia. Účinkují: Ester Pavlů 
  – soprán, Alžběta Michalová – violoncello, Marcela 
  Škabroudová – varhany, Komorní sbor REGINA, 
  VIRTUOSI DI PRAGA, O. Vlček - dirigent, housle.

pátek 24. 8. 2012 
PARK BAŽANTNICE - vstup zdarma
16.00  PROGRAM PRO DĚTI (Oběžná dráha, kouzelnické 
  vystoupení – Magic Black, Mažoretky MŠ Klubíčko, 
  EFK, NRG Píí, zumba pro děti, malování na obličej 
  – Centrum Milísek)
19.00  4EVER
20.00  ANN My GUARD (Maďarsko)
21.00  TICHO DE PRE CUPé BAND
22.00  ESCAPE 2 THE JUNGLE
23.00  BOHEMIAN ACOUSTIC MUSIC

sobota 25. 8. 2012
PARK BAŽANTNICE - vstup zdarma
10.00  Oslavy 20ti letého výročí jihočesko-švýcarského 
  partnerství
13.00 – 16.00 vystoupení regionálních kapel

17.00  PARADOXy
18.00  FANTOM
19.30  VODOVOD
21.30  BLUE EFFECT
23.00  X-COVER

neděle 26. 8. 2012 
KOSTEL NA NÁM. E. BENEŠE
10.00  MŠE SVATÁ ZA MĚSTO MILEVSKO 
PARK BAŽANTNICE - vstup zdarma
13.00  KOSTELÁČEK
13.30  TICHÁ POHODA
14.30  SOUTĚŽ O POSVÍCENSKÝ KOLÁČ
15.00  TRACHTENKAPELLE BAND 
  – dechová kapela Rakousko
16.00  VEHICLE CLUB BAND
NÁDVOŘÍ MILEVSKéHO KLÁŠTERA - vstupné: 290,- Kč 
v předprodeji; 350,- Kč na místě
19.00  Epy De Mye (host)
19.30  VÁCLAV NECKÁŘ a Bacily

Doprovodné akce:
VÝSTAVNÍ AREÁL ČSCH MILEVSKO U KLÁŠTERA
25. – 26. 8.  OKRESNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ 
  A DRŮBEŽE
25. 8. od 8.00 do 17.00 hod. a 26. 8. od 8.00 do 16.00 hod. 

UVEDENé ČASy JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, ZMĚNA PROGRA-
MU VyHRAZENA!!!

DŮM KULTURy MILEVSKO
Nádražní 846, Milevsko, 399 01, tel.: 383 809 200, 
info@dkmilevsko.cz, www.milevskem.cz
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V tomto roce uplyne již dvacet let od oka-
mžiku, kdy z popudu švýcarské strany 

navázaly partnerskou spolupráci kanton Bern 
a Jihočeský kraj. Hlavním motivem švýcarských 
přátel bylo tehdy přání co nejvíce napomoci 
naší nově vznikající demokratické samosprávě 
ve městech a obcích. Tak vznikla více než stovka 
městských či obecních partnerských dvojic a vel-
ká část z nich spolupracuje a přátelí se dodnes. 
Patří mezi ně i Milevsko a jeho partnerská obec 
Münchenbuchsee (www. muenchenbuchsee.ch). 
Vzájemný kontakt našich měst patří v rámci 
celého kraje k těm nejživějším a nejširším. Mož-
ná právě proto jsme byli vybráni k tomu, aby se 
v rámci milevského posvícení uskutečnila kraj-
ská oslava dvacátého výročí spolupráce právě 
u nás. V Milevsku se tak sejde zhruba stovka 
zástupců jihočeských a bernských obcí a měst 
ke společnému slavnostnímu programu.
V průběhu dvaceti let se naše spolupráce z part-
nerství samospráv a úřadů rozšířila na kontakty 
spolků a organizací, připomeňme si výměny škol, 

Milevsko a Münchenbuchsee oslaví 20 let partnerství
sportovních oddílů, trvalou a nesmírně osobní 
a intenzivní spolupráci pěveckých sborů. Zají-
mavou akcí byly reciproční týdny české a švý-
carské kuchyně, přednášky na universitě třetího 
věku, reciproční společná výstava obrazů.
Nikoli nevýznamné byly i dary – na vybave-
ní obou domů s pečovatelskou službou nám 
naši přátelé z „Buchsi“, jak svojí obec nazýva-
jí, darovali vybavení v hodnotě mnoha set tisíc 
korun. Řadu let trvá i partnerství sociálně-
demokratických organizací, s tou milevskou  
navštívil v roce 2011 Münchenbuchsee i jiho-
český hejtman Jiří Zimola a jednal při té pří-
ležitosti s vedením kantonu Bern o dalších per-
spektivách spolupráce.
Na tradičních milevských maškarách s velkým 
úspěchem dvakrát vystoupila masopustní kape-
la Guggenmusik Taktsurfer, v docela živé pamě-
ti ještě určitě máme jejich velmi expresivní 
vystoupení v letošním jubilejním průvodu.
Vedle této řekněme oficiální spolupráce vzniklo 
také nemálo vazeb osobních, vznikla přátelství, 

která trvají řadu let a budou jistě pokračovat dál. 
Na konci srpna tak u nás uvítáme vzácné hosty 
– starostku paní Elsbeth Walther-Maring, bývalé 
dlouholeté starosty pana Waltra Bandiho a Han-
se Siegenthalera (ten je dokonce naším čestným 
občanem), dlouholetého obecního „písaře“ čili 
tajemníka Martina Jörga a bývalou radní a kan-
tonální poslankyni paní Hanni Winkenbach. Ti 
všichni se v uplynulých dvaceti letech význam-
ně zasloužili o navázání a udržování vzájemných 
vztahů obou měst. Nově musíme hledat smysl 
naší partnerské spolupráce i do dalších let, mno-
ho z původních úmyslů a významů už za dvacet 
let odeznělo, ale potřeba vzájemného poznání, 
rozšiřování si obzorů, přátelství a podpory, to jsou 
motivy, které budou jistě pokračovat.
Našim švýcarským přátelům i sami sobě popřej-
me do dalších dvaceti let příznivé časy, časy dob-
ré pro rozvoj obou měst a život jejich obyvatel, 
časy ve kterých se najde prostor pro další kon-
takty a společné aktivity a stará i nová přátelství.

Mgr. Martin Třeštík

Počátky spolupráce pohledem bývalého starosty Josefa Horkého

Můžete přiblížit začátky přeshraniční spolu-
práce? Podle jakých kritérií jste rozhodovali 
o tom, které zahraniční obce oslovit ke spo-
lupráci?
Spolupráce, resp. partnerské vztahy, byly navázá-
ny nejprve se švýcarským Münchenbuchsee. Tato 
spolupráce byla navázána z iniciativy tehdejšího 
místopředsedy PS Parlamentu ČR Dr. Vlacha. 
Tenkrát tam jela delegace zástupců jihočeských 
obcí a měst. V Bernu, v zasedací síni kantonální-
ho sněmu, si nás rozebrali naši budoucí partneři 
a odvezli do svých obcí. Nás, tedy mne a Mar-
tina Třeštíka, si odvezli pp. Siegenthaler a Jörg, 
tedy starosta a tajemník obce Münchenbuchsee 
(10 km od Bernu). Klíčem zřejmě byl počet oby-
vatel. Münchenbuchsee tenkrát mělo necelých 
10 tisíc obyvatel, tedy zhruba stejně jako Milev-
sko. Münchenbuchsee ale není městem, protože 
ve Švýcarsku se může stát městem jen obec s vět-
ším počtem obyvatel než 10 000.
Další nabídka k přeshraniční spolupráci přišla 
někdy v roce 1992 od Svazu měst a obcí, neby-
la nijak konkretizována, pouze jsme byli dota-
zováni máme-li zájem o spolupráci s někte-
rým z měst z EU. Rada to tenkrát zamítla. Já, 
při vědomí toho, že odmítnout se to dá vždyc-
ky, jsem zájem potvrdil. Asi za rok potom při-
šla konkrétní nabídka z francouzského Gui-
chenu. Potom už zájem byl. Jak jsem se později 
dozvěděl od francouzského iniciátora této akce 
Michela Bachelota tato iniciativa byla podporo-
vána EU, a to zejména finančně. 
V čem spatřujete přínosy přeshraniční spo-
lupráce?
Pro mě bylo hlavním přínosem poznání švýcar-
ské demokracie. Tam demokracie funguje sku-
tečně tak, jak jsme slýchali od našich politiků, 
když mluvili o budoucnosti Československa 
resp. později Česka. Bohužel zůstalo jen u slov. 
A ani po vzniku krajů se centralismus u nás 

nerozvolňuje. Někdy mám pocit, že je tomu 
naopak. Vzpomínám si, že v duchu švýcarské 
demokracie měla být budována i EU. Pokud si 
vzpomínám mluvilo se o Evropě regionů…

Hlavním smyslem mělo být navázání spoluprá-
ce jednotlivých organizací, spolků, škol apod. 
Jestli se to dostalo někam dál od vzájemných 
výměn delegací, nevím. Totéž platí o francouz-
ském Guichenu. Tam jsem byl jen u začátku. 
O pokračování vám řeknou víc jiní.
Jaké projekty v rámci spolupráce se vám 
podařilo zrealizovat?
Partnerská spolupráce zpočátku spočíva-
la v čerpání zkušeností z obecní samosprá-
vy. I když aplikace zkušeností zejména z Mün-
chenbuchsee byla velmi obtížná. Zavedli jsme 
například placení odpadu podle vyprodukova-
ného množství. Muselo to být zrušeno, protože 
mnozí občané ukládali, zejména v noci, odpad 
do jiných nádob než vlastních. V München-
buchsee např. likvidaci komunálního odpadu 
provádí rodinná soukromá firma, jejíž účetnic-
tví kontroluje zastupitelstvo. Něco takového by 
u nás bylo nemožné. Hlavním důvodem by byla 
námitka o omezování svobody podnikání.

Co vše partnerská spolupráce obnášela?
Za mého působení, jak jsem již řekl, to byla 
zejména výměna vzájemných návštěv. Ve fran-
couzském Guichenu, na žádost p. Bachelota, se 
představil dětský pěvecký sbor pod vedením 
paní Maršálkové.
Můžete jmenovat nějaké akce, kterých jste 
se zúčastnil, a které na vás udělaly velký 
dojem?
Největší dojem na mne udělala návštěva ve 
švýcarském Münchenbuchsee. S kolegou Tře-
štíkem jsme tam strávili týden na obecním 
úřadě. Tam jsem měl možnost poznat demo-
kracii podle svých představ, se kterými jsem 
jel zvonit klíči v prosinci 1989 na Letnou. Jak 
to u nás ale dopadlo, všichni vidíme. Problém 
vidím v tom, že u nás se od samého počátku 
(a bohužel i díky V. Havlovi) dělíme na poli-
tické strany a občanskou společnost. Tam jsou 
politické strany součástí občanské společnosti. 
V Münchenbuchsee má jedna ze stran, které 
jsou v zastupitelstvu, více než 100 členů, u nás 
je jich ve stejné straně kolem dvaceti. Bohužel, 
u nás jsme nepochopili, že úroveň demokracie 
záleží na každém z nás.
Můžete čtenářům připomenout Vaši ces-
tu do Švýcarska na kole, který prý proběhla 
v celkem rekordním čase?
Při návštěvě švýcarských přátel jsem se zmí-
nil, že se věnuji cykloturistice. Byl jsem tedy 
vyzván, abych k nim na kole přijel. Slíbil jsem 
to. Na přetížených kolech zn. Favorit jsme tam 
v létě 1993 s kolegou Josefem Hospaskou vyra-
zili. Tam jsme jeli 5 dnů a po dvou dnech stráve-
ných v Münchenbuchsee jsme jeli 4 dny zpátky. 
Urazili jsme celkem 1700 km. Průměrně den-
ně téměř 190 km. Přičemž první den to bylo 
240 km, poslední den 270 km. Klegovi Hospas-
kovi bylo tenkrát 50, mně 52 let.

Děkujeme za rozhovor
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Informace z jednání Rady města Milevska

11. schůze Rady města Milevska dne 20. 6. 2012
Rada města Milevska schválila navrhovanou zadávací dokumentaci 
a vyhlásila výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce osvětlení 
sportovní haly v Milevsku“. Důvodem pro rekonstrukci je především to, 
že současné osvětlení už technologicky dožívá a v poměrně krátké době už 
nebude možné nakoupit použitelná svítidla. To by pak následně zname-
nalo nefunkčnost sportovní haly. Podstatná je také okolnost, že po výmě-
ně za nové zařízení bude docházet k výrazné úspoře nákladů na elektřinu 
(předpoklad snížení o zhruba polovinu).
Odbor dopravy předložil Radě města Milevska ke schválení výsledek 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s vyšším finanč-
ním limitem „Oprava povrchu vozovky v ul. Sokolovská, Milevsko“, které 
proběhlo formou elektronické aukce. O zakázku se ucházely 3 firmy, nejú-
spěšnější byla firma Strabag, a.s. Rada města Milevska souhlasila s výsled-
kem výběrového řízení a uložila odboru dopravy uzavřít smlouvu s vítěz-
nou firmou.

13. schůze Rady města Milevska dne 16. 7. 2012
Rada města rozhodla v souladu se směrnicí města Milevska SM/11/
RMM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. 3, bod 7 
o přidělení veřejné zakázky „Stavební úpravy v objektu Zimního stadi-
onu v Milevsku“ (jedná se o zázemí šaten hokejistů) k realizaci Službám 
Města Milevska spol. s r.o.
Rada města vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky 

„Výměna oken - bytový dům Růžek, Milevsko“. Výběrové řízení a zařa-
zení finančních prostředků do rozpočtu města Milevska pro rok 2012 
bylo vyvoláno realizací akce Jihočeského kraje „Individuální protihlu-
ková opatření - České Budějovice, Český Krumlov, Milevsko, Mirotice, 
Soběslav“. V rámci této investiční akce proběhne výměna oken v objek-
tech města Milevska, která splní podmínky Jihočeského kraje. Pro okna 
v domě „Růžek“, která nevyhověla dotačním podmínkám Jihočeského 
kraje v objektech města, nechal Odbor investic a správy majetku zpra-
covat projektovou dokumentaci a budou vyměněny z prostředků města. 
Předpoklad zahájení prací je září 2012 – listopad 2012. Výběr zhotovitele 
proběhne formou elektronické aukce.
Rada města Milevska svým usnesením č. 149/12 ze dne 16. dubna 2012 roz-
hodla o vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa: ředitel/ka Mateř-
ské školy Sluníčko Milevsko, ředitel/ka Mateřské školy Klubíčko Milevsko, 
ředitel/ka Mateřské školy Pastelka Milevsko, ředitel/ka 1. základní školy 
T. G. Masaryka Milevsko, ředitel/ka 2. základní školy J. A. Komenského 
Milevsko. Na základě této skutečnosti proběhlo konkursní řízení. Rada 
města Milevska na svém 13. jednání jmenovala na doporučení konkurs-
ních komisí ředitele škol. Všichni ředitelé základních a mateřských škol 
v Milevsku si svůj post na dalších šest let obhájili.

Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na 
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ, 
Rada města, Informace z RMM).

Odbor živnostenský

Dne 1. června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související předpisy (např. zákon č. 455/1991 Sb.,  o živnostenském 
podnikání). Zákon č. 119/2012 Sb. byl vypracován s ohledem na nutnost 
vytvořit v českém právním řádu podmínky pro přímou aplikaci nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, 
kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro 
výkon povolání podnikatele v silniční dopravě (dále jen nařízení). Novela 
zákona o silniční dopravě mění v návaznosti na výše citované nařízení pod-
mínky pro provozování silniční motorové dopravy. Provozovat silniční 
motorovou dopravu pro cizí potřeby lze podle § 4 zákona o silniční dopravě 
pouze na základě koncese, nestanoví-li zákon o silniční dopravě jinak.
K získání živnostenského oprávnění pro provozování silniční motorové 
dopravy prostřednictvím malých vozidel, což je vozidlo nebo jízdní sou-
prava o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li urče-
ny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 
9 osob včetně řidiče, nestanoví živnostenský zákon ani zákon o silnič-
ní dopravě nadále žádné zvláštní podmínky. Podle § 5 zákona o silniční 
dopravě vydá dopravní úřad k žádosti o koncesi pro provozování silniční 
motorové dopravy prostřednictvím malých vozidel při splnění všeobec-
né podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona vždy 
souhlasné stanovisko. 
Nově jsou upraveny zvláštní podmínky pro provozování silniční 
dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel. Velkým 
vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmot-
nosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 
nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Žada-
tel o koncesi pro provozování silniční motorové dopravy prostřednic-
tvím velkých vozidel musí splňovat zvláštní podmínky podle § 6 odst.  
1 zákona o silniční dopravě, kterými jsou a) usazení, b) dobrá pověst, 
c) finanční způsobilost, d) odborná způsobilost. 
Podmínka usazení 
Novela zákona o silniční dopravě podmínku usazení podnikatele v dopra-
vě provozované prostřednictvím velkých vozidel na území České republi-
ky dále nerozvádí. Požadavek usazení podnikatele v členském státě je kon-
kretizován v čl. 5 nařízení. 
Dobrá pověst
Podmínku dobré pověsti musí splňovat i odpovědný zástupce. Podle § 7 

zákona o silniční dopravě má dobrou pověst osoba, která je bezúhonná 
podle živnostenského zákona, pokud dobrou pověst neztratila rozhodnu-
tím podle § 35a zákona o silniční dopravě. 
Finanční způsobilost 
Finanční způsobilost je upravena v § 8 zákona o silniční dopravě a v člán-
ku 7 nařízení.
Odborná způsobilost 
Odborná způsobilost je upravena v § 8a zákona o silniční dopravě a v člán-
ku 8 a 21 nařízení. 
Odpovědný zástupce pro dopravu 
Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí provo-
zovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Termín odpovědný 
zástupce je upraven v § 8b zákona o silniční dopravě a v článku 4 nařízení.
Stanovisko dopravního úřadu 
Náležitosti, které je třeba, aby žadatel doložil k žádosti o koncesi a postup 
dopravního úřadu při vydávání stanoviska je upraven v § 8c zákona o sil-
niční dopravě. Stanoviskem dopravního úřadu je živnostenský úřad vázán. 
Pro úplnost informace uvádíme, že místní příslušnost dopravního úřa-
du se nově určuje podle sídla účastníka řízení, jde-li o právnickou osobu, 
nebo místa podnikání účastníka řízení, jde-li o fyzickou osobu. 

Podrobnější informace o změnách lze nalézt na stránkách města Milev-
ska www.milevsko-mesto.cz, Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz 
v sekci krajský úřad – odbor dopravy a silničního hospodářství v rubri-
kách Aktuální informace pro dopravce a Finanční způsobilost nebo např. 
na stránkách Ministerstva dopravy http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/
Ekonomika+a+finance/Dopravci/.

Změna živnostenského zákona 
Zákon č. 119/2012 Sb. mění kromě jiných právních předpisů rovněž zákon 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů. 
V příloze č. 3 „Koncesované živnosti“ živnostenského zákona dochází ke 
změně názvu předmětu podnikání. Původní předmět podnikání „Silniční 
motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povo-
lené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 
o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozo-
vaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezi-
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národní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vni-
trostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní 
veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezi-
národní kyvadlová, - taxislužba“ je v návaznosti na definice malého a velkého 
vozidla obsažené v § 2 odst. 14 a 15 zákona o silniční dopravě nahrazen no-
vým předmětem podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozova-
ná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozi-
dly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozo-
vaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesa-
hující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná 
vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“. 
Přechodná ustanovení k novele živnostenského zákona
1. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni 
provozovat koncesovanou živnost s předmětem podnikání „Silniční motoro-
vá doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly 
o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provo-
zovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - náklad-
ní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 
tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, 
- vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní 
linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba“ podle zákona č. 455/1991 
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou opráv-
něni provozovat živnost v rozsahu udělené koncese podle dosavadní právní 
úpravy, není-li dále stanoveno jinak. 
2. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni 
provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu 
podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozova-
ná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“ nebo „Silniční 
motorová doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“, jsou ode dne nabytí účinnosti toho-
to zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu předmětu 
podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. 
3. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněni 
provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu 
podnikání „Silniční motorová doprava - taxislužba“, jsou ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost v roz-
sahu předmětu podnikání „Silniční motorová doprava - osobní provozovaná 
vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“. 

4. Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávně-
ni provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu před-
mětu podnikání „Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná 
osobní“, „Silniční motorová doprava - mezinárodní příležitostná osobní“, 
„Silniční motorová doprava - vnitrostátní veřejná linková“, „Silniční moto-
rová doprava - vnitrostátní zvláštní linková“, „Silniční motorová doprava 
- mezinárodní linková“, nebo „Silniční motorová doprava - mezinárodní 
kyvadlová“ a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona provozovat konce-
sovanou živnost v rozsahu předmětu podnikání „Silniční motorová dopra-
va - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob 
včetně řidiče“, jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady 
podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Není-li žádost podána do 1 roku ode dne naby-
tí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad rozhodnutí o udělení 
koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu 
podnikání podle věty první a změní rozsah předmětu podnikání na „Silnič-
ní motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 
nejvýše 9 osob včetně řidiče“. 
5. Podnikatelé, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byli oprávněni 
provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu 
podnikání „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ nebo „Silniční motoro-
vá doprava - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti nad 3,5 tuny“ a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona pro-
vozovat živnost silniční motorová doprava v rozsahu předmětu podnikání 
„Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li urče-
ny k přepravě zvířat nebo věcí“, jsou do 1 roku ode dne nabytí účinnos-
ti tohoto zákona povinni požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání 
a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Není-li žádost podána do 1 roku 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad rozhod-
nutí o udělení koncese vydané před nabytím účinnosti tohoto zákona v roz-
sahu předmětu podnikání podle věty první a omezí rozsah předmětu podni-
kání na „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, 
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. 
6. Podání žádosti o změnu předmětu podnikání podle bodů 4 a 5 je osvobo-
zeno od správního poplatku.

V rámci projektu Komunitní plánování soci-
álních služeb ORP Milevsko pokračuje 

aktivní činnost třech pracovních skupin. První 
skupina se zaměřuje na rodinu, děti a mládež, 
druhá se věnuje problematice seniorů a osob 
se zdravotním postižením, třetí se zabývá lidmi 
v nepříznivé sociální situaci. Pracovní skupiny 
se pravidelně scházejí a řeší problematiku svých 
oblastí. Každá skupina připravila SWOT analý-
zu, která je popisem silných a slabých stránek, 
příležitostí a ohrožení. SWOT analýzy a dal-
ší zpracované materiály jsou podkladem pro 
vypracování záměrů, které bude obsahovat nový 

Komunitní plánování úspěšně pokračuje
komunitní plán. Pracovní skupina Senioři a oso-
by se zdravotním postižením se zaměřuje zejmé-
na na dostupnost sociálních služeb pro tuto cílo-
vou skupinu obyvatel a financováním sociálních 
služeb. Hlavními tématy pracovní skupiny Rodi-
na, děti a mládež je prevence sociálně patologic-
kých jevů, dostupnost vhodných volnočasových 
aktivit pro děti a mládež a problematika „dětí 
ulice“. Tímto problémem se zabývá i pracovní 
skupina Lidé v nepříznivé sociální situaci, která 
navrhuje zřízení nízkoprahového centra pro děti 
a mládež. Tato skupina připravuje také záměry, 
které by pomohly řešit potřeby lidí ohrožených 

ztrátou bydlení. V současné době mají pracov-
ní skupiny za sebou 4 setkání. Další schůzky se 
uskuteční 4. 9. 2012 (od 13.30 hod. Rodina, děti 
a mládež, od 15.00 hod. Senioři a osoby se zdra-
votním postižením) a 5. 9. 2012 (od 15.00 hod.  
Lidé v nepříznivé sociální situaci). Schůzky pra-
covních skupin probíhají vždy v kavárně U sou-
du (zadní  salónek), nám. E. Beneše 1, Milevsko. 
Pracovní skupiny jsou otevřené, proto na setká-
ní může přijít kdokoliv, kdo má o problematiku 
v dané oblasti zájem.

Michaela Stejskalová, DiS.
stejskalova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 145

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tisková zpráva 4
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Odbor investic a správy majetku

Okna na Růžku
Od roku 2011 probíhají jednání, která byla iniciována z Jihočeského kra-
je na základě měření hluku před okny v těch objektech, které jsou v sou-
sedství s komunikací ve vlastnictví Jihočeského kraje a zároveň nesplní 
limity při měření hluku. Dotace se však vztahuje pouze na okna obytných 
místností v čp. 127, 128, 145, 146, 147, proto byly do rozpočtu města na 
rok 2012 vyčleněny finanční prostředky na výměnu všech ostatních oken 
(kuchyně, koupelny) v ulici Riegrově a na okna v čp. 126 a čp. 127 v ulici 

5. května. Rada města Milevska schválila svým usnesením č. 288/12 ze 
dne 16. 7. 2012 vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výměna 
oken – bytový dům Růžek, Milevsko“, aby došlo k výměně oken na podzim 
souběžně v době, kdy bude probíhat výměna oken z dotace kraje. 
Tím bude po výměně oken v zadním traktu v roce 2011 v bytovém domě 
Růžek dokončena výměna všech oken a vchodových dveří a dojde k vylep-
šení komfortu a bytových podmínek nájemníkům.

Odbor dopravy

Vzhledem k množícím se připomínkám ke značení parkování v Milevsku a údajným nejasnostem, jak správně parkovat, to znamená, jak je zna-
čeno především:
1. parkování s parkovacím automatem, tedy placené s povinností viditelného uložení parkovacího lístku za předním sklem automobilu
2. časově omezené parkování s povinností označení zahájení doby parkování parkovacími hodinami uloženými za předním sklem automobilu 
rozhodl se odbor dopravy pro motoristickou veřejnost zveřejnit 4 nejpoužívanější druhy svislého dopravního značení parkování v Milevsku, tak jak jsou uvedeny 
v příloze č. 3 prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb. k zákonu č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích s krátkým vysvětlujícím komentářem.

PATŘÍ NEPATŘÍ

PAPÍR
noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papíro-
vé obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, 
lepenka, kancelářský papír, obálky

do kontejneru nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečiš-
těný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky

PLASTy

sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, plasto-
vé kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, 
jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, 
prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistí-
cích prostředků

do kontejneru nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, 
pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly od che-
mikálií, olejů a barev

SKLO bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařova-
cí sklenice, tabulové sklo

do kontejneru nepatří keramika, porcelán, autosklo, drá-
těné sklo a zrcadla

NÁPOJOVé 
KARTONy
(kontejnery 
na směsné plasty)

vypláchnuté krabice od džusů, mléka apod. do kontejneru nebo stojanu nepatří nápojové kartony se 
zbytky potravin

Kam s vaším odpadem? - Co kam patří a nepatří

Odbor životního prostředí

Třiďte a podpořte tak město v celokrajské soutěži obcí v třídění odpadů – umisťujeme se každoročně na předních místech a získáváme hodnotné ceny – lavičky  
aj. městský mobiliář!!! Nezapomeňte, důsledným tříděním odpadů lze snížit náklady na odpadové hospodářství města a výrazně ušetřit životní prostředí.

IP 11a
PARKOVIŠTĚ

(jedná se o časově neomezené 
neplacené parkování)

IP 12
VYHRAZENÉ 
PARKOVIŠTĚ

(V Milevsku jsou vyhrazená parko-
viště převážně pro držitele průkazu 
ZTP)

IP 13b
PARKOVIŠTĚ S PARKO-

VACÍM KOTOUČEM
(časově omezené parkování – povo-
lená délka parkování je uvedena na 
dodatkové tabulce pod značkou – je 
nutné uložit ve vozidle viditelně za 
předním sklem na vnitřní straně 
papírové hodiny s označením času 
začátku parkování)

IP 13c
PARKOVIŠTĚ S PARKO-

VACÍM AUTOMATEM
(placené parkování, je nutné zapla-
tit a vyzvednout si parkovací lístek 
z parkovacího automatu a uložit 
ho ve vozidle viditelně za předním 
sklem na jeho vnitřní straně)
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středa 1., čtvrtek 2.  20.00    101 min.
Andělský podíl
Anglie – Francie - Komedie nasáklá skotskou whisky. Chvíli drama, chvíli 
sranda, ale jde to do sebe.                                     vstupné: 80,- Kč

pátek 3., sobota 4.   20.00  102 min.
do ŘímA s láskou
USA – Itálie – Španělsko - Woody Allen tentokráte doputoval do Říma spolu 
s Penélope Cruz, Judy Davis, Robertem Benignim, Alecem Baldwinem a dalšími.

vstupné: 90,- Kč

neděle 5., pondělí 6.  20.00   106 min.
méďA
USA - Mluvící plyšový méďa, nejlepší parťák na mejdan, ale okolí je dost 
rozpačité.
do 15 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

středa 8., čtvrtek 9.   20.00   85 min.
mArieke, mArieke
Belgie – Německo - Zvláštní dívka tráví intimní chvíle ve společnosti star-
ších mužů, jejichž těla si s oblibou fotografuje.
do 12 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

pátek 10. - neděle 12.  20.00  164 min.
Temný ryTíŘ povsTAl
USA – Anglie - Další díl ságy režiséra Christophera Nolana.
do 12 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

pondělí 13., úterý 14.  20.00  118 min.
TAdy To musí býT
Itálie – Francie – Irsko - Sean Penn jako bývalá rocková hvězda se vydává 
napříč Amerikou, pomstít příkoří svého otce.
do 12 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

středa 15., čtvrtek 16.  20.00  101 min.
TAlismAn
USA - Romantické drama. Seržant americké národní pěchoty se vrací z mise 
a hledá ženu podle fotografie, kterou v Iráku našel.                        
do 12 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

pátek 17. až neděle 19.  20.00
bourneův odkAz
USA - Akční thriller, kontroverzní vládní program je zlikvidován, ale tajným 
operacím tentokrát šéfuje Byer (Edward Norton).
do 15 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

pondělí 20., úterý 21.  17.30    92 min.
mAdAGAskAr 3 3d
USA – Opakování dobrodružného animovaného filmu, tentokráte o cesto-
vání s cirkusem. Český dabing.                                                     vstupné: 150,- Kč

středa 22., čtvrtek 23.  20.00  108 min.
Cosmopolis
Kanada – Francie – Portugalsko – Itálie - Robert Pattinson, jako nekoruno-
vaný král Wall Streetu, při projížďce městem zjišťuje, jak se hroutí impérium 
a končí jeho život.
do 15 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

Kultura a sport v Milevsku a okolí – SRPEN 2012

od středy 1. 8. vestibul v 1. patře DK
doprAvní HŘiŠTě oČimA děTí
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Kytička. Výstava je volně přístupná.

čtvrtek 2. 8.  18.00 – 22.00 amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

milevské léTo: sinGHAiA & zouFAle seXy
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Pořadatelem akce je Milevský 
kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko.                   vstupné: zdarma

úterý 7. 8.   20.30 amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

letní kino: perFeCT dAys - i Ženy mAJí své dny
Komedie / ČR / 108 min. Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky 
(Ivana Chýlková), která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede předsta-
vit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný 
vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela (Bob Klepl), krém na vrásky 
od homosexuálního kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své 
nevyzpytatelné matky (Zuzana Kronerová).                                      vstupné: zdarma

středa 8. 8.   09.00 výuková učebna
prázdninová dílna pro děti: kvěTiny 3X JinAk
Přineste s sebou: 3 dřívka od nanuků, špejle, 3 balení lentilek. vstupné: 10,- Kč

středa 8. 8.   14.00 – 17.00 učebna č. 2
zdrAv. poJiŠŤ. minisTersTvA vniTrA Čr

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

kino@dkmilevsko.cz

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

info@dkmilevsko.cz

pátek 24., sobota 25.  20.00
okresní pŘebor
ČR – Opakování úspěšné fotbalové komedie.                         vstupné: 90,- Kč

neděle 26., pondělí 27.  20.00 119 min.
Červená svěTlA
Španělsko – USA - Thriller o záhadných jevech. Hrají: Robert De Niro, Cillian 
Murphy, Sigourney Weaver a další.
do 15 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

úterý 28., středa 29.  20.00  109 min.
AmeriCAn TrAnslATion
Francie - Vášnivá láska, až ona zjistí, že on jednou zabil člověka a odsoudí 
toho, kterého nejvíc miluje.
do 15 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

čtvrtek 30., pátek 31.  17.30  100 min.
rebelkA 3d
USA – Dobrodružný, animovaný. Merida – zkušená lučištnice se vzepře králi 
a jde vlastní cestou.                                                                       vstupné: 155,- Kč

čtvrtek 30. až neděle 2. 9. 20.00
svATá ČTveŘiCe 
ČR – Romantická komedie – Kolegové, sousedé, elektrikáři Hynek Čermák 
a Jiří Langmajer dostanou nabídku na brigádu na karibském ostrově. Vše-
objímající pohodu narušuje pouze postelová nuda.
do 15 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

Předpoklad na září: Tsunami, Let´s Dance, Expendables: Postradatelní 2, 
Klip, Total Recall, Gangster Squad, Normální duchové, Bastardi 3, Resident Evil: 
Odplata, Ve stínu, Divoši, Apparition, Hope Sprigs.
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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… 

čtvrtek 9. 8.   18.00 – 22.00 amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

milevské léTo: y? & despAires
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Pořadatelem akce je Milevský 
kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko.                   vstupné: zdarma

neděle 12. 8.  18.00 – 22.00 velký sál 
TAneČní podveČer – léTo v plném proudu
Hraje: skupina Allegro. Pořádají: Dům kultury Milevsko a Sociální služby Měs-
ta Milevska. Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 
383 809 200 nebo přímo na místě před akcí.                                 vstupné: 50,- Kč

úterý 14. 8.  20.30 amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

letní kino: HoGo FoGo HomolkA
Komedie / Československo / 77 min. Homolkovi si pořídili auto - teď jsou tepr-
ve hogo fogo rodina! Dohadování o tom, kam se pojede na první výlet - děda 
s Ludvou prosazují fotbal, babi s Heduš dostihy v Chuchli - rozhodne zpráva, že 
s pradědečkem je zle, že asi umře.                                                        vstupné: zdarma

čtvrtek 16. 8.  18.00 – 22.00 amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK) 

milevské léTo: nápAdy & munCHies
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Pořadatelem akce je Milevský 
kraj, o. p. s. a hlavním partnerem akce DK Milevsko.                    vstupné: zdarma

sobota 18. 8.  7.30 – 10.00 start od DK Milevsko
poCHod pŘes dvA mosTy
Start 36. ročníku tradičního turistického pochodu. Pěší trasy: 15, 25, 35 a 40 km, 
cyklotrasy: do 40 a 60 km. Cíl do 18 hodin v DK.

úterý 21. 8.   20.30 amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

letní kino: vrCHní, prCHni!
Komedie / Československo / 85 min. Knihkupec Dalibor Vrána věru nemá leh-
ké žití. Líbí se ženám, a ty se zase líbí jemu, a protože je Dalibor mužem činu, 
značnou část jeho poctivě nabytého výdělku polknou alimenty. Svou svízelnou 
finanční situaci se rozhodne vylepšit způsobem zcela originálním.      

vstupné: zdarma

23. – 26. 8.
bArToloměJské posvíCení

milevské měsTské slAvnosTi 2012
Více informací na straně 2 a na www.milevskeslavnosti.cz.

úterý 28. 8.   20.30 amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

letní kino: kozí pŘíběH - pověsTi sTAré prAHy
Pohádka / ČR / 80 min. Veselý příběh vypráví o Kubovi a jeho neustále žvanící 
Koze, kteří přivážejí vejce na stavbu Karlova mostu. Láska k městské dívce Máce 
zavede Kubu až k práci na legendárním Staroměstském orloji. vstupné: zdarma

pátek 31. 8.   amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

milevské léTo – zAkonČení
Více info na plakátech a na www.dkmilevsko.cz.                          vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
sobota 1. 9.  13.30 – 16.00 
3. poHádkový les
Start: od nových bazénu u Bažantnice, cíl: Vášův Mlýn. Více na www.milev-
skemaskary.cz.                                                                                         vstupné: 40,- Kč

Kultura a sport v Milevsku a okolí – SRPEN 2012

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

čtvrtek 2. – pátek 31. 8.
bilAnCe
Výběr z malířského díla Josefa Brázdy.                                              vstupné: 10,- Kč

MILEvSKé MUZEUM
Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928

do neděle 2. 9.
kArel sTeHlík
Jubilejní výstava ke 100. výročí umělcova narození.

středa 22. 8.   08.00 – 16.00 dětské oddělení
posvíCenský TurnAJ v deskovýCH HráCH 

pondělí 3. 9.   08.00
víTáme v kniHovně Školáky

září 2012    výstavní prostory MěK
výsTAvA FoToGrAFií pAvlA peTrŽilky

MěSTSKá KNIhOvNA MILEvSKO 
www.knihmil.cz

nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

čtvrtek 9. 8.  19.00 nádvoří milevského kláštera
mArkéTA irGlová 
duke speCiAl
Předprodej vstupenek: Infocentrum Milevsko a Milevský klášter.

neděle 26. 8.
boHosluŽby v den posvíCení
10.00 MŠE SVATÁ ZA MĚSTO MILEVSKO - kostel na nám. E. Beneše
15.00 Červená nad Vltavou - románský kostel sv. Bartoloměje

do soboty 15. 9.    Latinská škola
výsTAvA obrAzy kArlA sTeHlíkA

ŘEhOLNí DŮM PREMONSTRáTŮ 
www.milevskoklaster.cz

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458
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sobota 4. 8.    20.00
THe blues pACe (soul -bluesová klasika) Tábor

STEAKhOUSE NA PALUBě
ul. Nádražní 752 • tel: 777 818 565

www.demence.unas.cz

OS DIACEL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

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

sobota 25. 8. 
5. TurnAJ v peTAnque v semiCíCH 
Pro členy a přátele.

sobota 4. – sobota 11. 8.
Jeseníky
Týdenní turistická dovolená. Zajištěné ubytování, polopenze a doprava auto-
busem. Pro předem přihlášené účastníky.    vede: Jiří Lesák, Jaroslav Mácha

pátek 17. – neděle 19. 8. 
2. víkend ivv v milevském reGionu
Organizační zajištění celého víkendu: Vladimír Ondruška.

pátek 17. 8.
pAmáTky milevskA
Pěší trasa 9 km. Start v Infocentru 13:00 až 15:00 hod. (pozor – změna času).                 

sobota 18. 8. 
pŘes dvA mosTy – 36. ročník
Tradiční turistický pochod, pěší trasy: 9 - 42 km, cyklo: 40 a 60 km. Start od 7.30 do 
10.00 hod. (pozor – změna času) u Domu kultury, cíl do 18.00 hodin v Domě kul-
tury. Cyklotrasa – pro zájemce společný odjezd v 9.00 od Domu kultury.

vede: Tomáš Wilda, Václav Podzimek

neděle 19. 8. 
seTkání nA TrATi
18. ročník setkání turistů z Tábora, Písku a Milevska. Sraz účastníků na železniční 
stanici Stehlovice v době od 8.00 do 8.30 hod. Trasa do 15 km.                   

sobota 1. 9.
kArlovy vAry
Autobusový zájezd, prohlídka města a okolí. Odjezd v 6.00 hod. od sokolovny. Při-
hlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.                    vede: Jaroslav Mácha, Jiří Lesák

KLUB ČESKÝCh TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

středa 22. 8.  
uHelné sAFAri - mosTeCko - zájezd č. 7
Exkurze do povrchového dolu (4 hodiny), seznámení s technologií těžby hně-
dého uhlí. Povinnost – pevné kotníkové boty a vhodné oblečení dle aktuálního 
počasí, nápoj, případně malá svačina. Povoleno focení a filmování. Prohlídka kos-
tela, který byl přesunut v roce 1975, vstupenky v ceně. Jen pro předem přihláše-
né. POZOR ZMĚNA - odjezd v 5.30 hod. od klubovny, zastávka u spořitelny.

vede: Jiří Lesák

čtvrtek 30. 8.
země ŽiviTelkA - Č. buděJoviCe - zájezd č. 12
Zájezd na tradiční výstavu. Odjezd v 7.15 hod. od klubovny, zastávka u spořitelny. 
Cena pro členy 90,- Kč, partner +30,- Kč.                                                    vede: Jiří Lesák

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

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

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

neděle 5. – pátek 10. 8.
letní tábor moníneC - puTování pŘírodou
Pro děti 6 – 12 let, ubytování v chatě, 5x denně strava, pitný režim, cena: 2600,- Kč

čtvrtek 24. 8.  16.00
leTní disko párTy nA zAHrAdě
Určeno pro rodiče s dětmi, skákací hrad, malování na obličej, soutěže, hraní.

vstupné: zdarma

pondělí 27. - čtvrtek 30. 8.  7.30 – 12.00
leTní miniŠkolkA
Zajištění péče o děti od 1,5 – 5 let. Cena: 390,- Kč/celý blok nebo 130,- Kč 
dopoledne. Nutno objednat předem!

čtvrtek 30. 8.  18.00
leTní Táborák
Zveme všechny na příjemné setkání u ohně, opékání buřtíků na zahradě, ská-
kací hrad pro děti, zpívání, hraní, soutěžení.                              vstupné: zdarma

ŘíMSKOKATOLICKá FARNOST 
MILEvSKO

TŘI DNY DOBRÉHO FILMU – 6. letní promítání, vstupné: 30,- Kč
pátek 31. 8.   21.00       druhé nádvoří kláštera od sv. Jiljí
v erbu lviCe
Český film o mimořádné ženě.

sobota 1. 9.   21.00       druhé nádvoří kláštera od sv. Jiljí
věrA
Dokument o české gymnastce Věře Čáslavské.

 
neděle 2. 9.   21.00       druhé nádvoří kláštera od sv. Jiljí
vrásky z lásky
Jiřina Bohdalová a Radek Brzobohatý.

ČSCh  MILEvSKO
www.cschmilevsko.estranky.cz • tel.: 721 856 177

sobota 25. 8.   08.00 – 17.00 výstavní hala u bývalé Madety
neděle 26. 8. 08.00 – 16.00
okresní výstava králíků, holubů a drůbeže
Bohatá tombola s živými zvířaty.
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80 let:
Danuše Kořánková

85 let:
Zdeněk Kašpar

90 let:
Antonie Novotná

V červnu 2012 oslavili životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

víc než 90 let:
Anna Šoulová

Marie Kortanová
Marie Valentová

Miloslava Máchová

Vážení občané,
v pondělí 9. 7. 2012 jsme se naposledy rozloučili s pro nás velmi blíz-
kou paní Helenou Slunečkovou, která nás všechny navždy opustila dne 
30. června tohoto roku ve věku nedožitých jednasedmdesátin. Znali js-
me ji a známe ji dosud jako milevskou osobnost – milevského patriota, 
přestože se narodila v Plzni a posléze žila na Domažlicku. Po provdání 
za Vladimíra Slunečka se stala v roce 1965 „Milevšťandou“. Ano, znali 
jsme ji jako ženu práce, která celý svůj produktivní věk pracovala nejen 
pro rodinu, své dva syny, posléze i tři vnoučata, ale se svoji neutuchající 

vitalitou, optimismem, elánem a pečlivostí pracovala 
pro město Milevsko jako takové. Krátce byla zaměst-
nána v milevských ZVVZ a od počátku 70tých let až 
po dosažení důchodového věku pracovala na Odbo-
ru výstavby Městského úřadu Milevsko. Dá se říci, 
že šla ve šlépějích svého otce, který stejnou funkci 
zastával v Chebu a později i svého bratra, který totéž 
dělal ve Stodu u Plzně. Znali jsme ji a v našich mys-

lích zůstane ženou čestnou, spolehlivou spolupracovnicí a ochotnou, kte-
rá vždy bez ohledu na čas a okolnosti ostatním pomáhala. Svým otevře-
ným, upřímným jednáním a vystupováním nikdy nezklamala své přátele, 
známé a spolupracovníky. V létech 1998 – 2006 byla zvolena zastupitel-
kou města Milevska, pracovala ve funkci předsedkyně Kontrolního výbo-
ru Zastupitelstva města Milevska a podílela se aktivně na práci mnohých 
komisí města. Je pravdou, že své životní zkušenosti, znalosti a um jednání 
zúročovala v každodenním životě, kdy do popředí u ní vždy vystupoval 
moment fundovaného, reálného, ale i věcného přístupu. Ano, znali jsme ji 
jako Helenku Slunečkovou, oblíbenou, společenskou, veselou paní, milu-
jící svoji rodinu, přírodu, květiny, ale i lidovou hudbu. Znali jsme  ji jako 
ženu, kterou jsme měli tu čest znát, s ní pracovat a vedle ní žít. 
Za to vše, ale i za to nevyslovené jí patří náš veliký dík.

Rozloučení

Sociální služby Města Milevska

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba v Milevsku je poskytována v souladu s platnou 
zákonnou úpravou (§ 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), 
a to na celém území města Milevska včetně okolních obcí, které mají 
s organizací Sociální služby Města Milevska uzavřenou smlouvu o zajiš-
tění pečovatelské služby. Pečovatelská služba je aktuálně poskytována 
404 klientům, v 7 domech s pečovatelskou službou, ve 2 domech s chrá-
něnými byty a v 19 samostatných obcích regionu. Pro zajištění pečo-
vatelské služby využívají zaměstnanci 7 užitkových automobilů, kte-
ré denně najedou až 300 kilometrů. Pečovatelskou službu zajišťuje 33 
zaměstnanců organizace na pracovních pozicích sociálních pracovníků 
a pracovníků sociálních služeb.
Pečovatelská služba zajišťuje lidem pomoc a podporu, kterou potřebují při 
zvládání běžných denních činností. Je zajišťována v takovém rozsahu, kte-
rý umožňuje uživatelům zůstat co nejdéle ve svých domovech - v prostředí, 
které znají a které mají rádi. Služba je poskytována denně, a to v pracovní 
dny od 6.30 do 19:00 hod., o víkendech a svátcích od 7.00 do 11.30 hod. 
V případě potřeby je však možné, na základě předchozí domluvy s vedoucí 
pečovatelské služby, zajistit tuto službu individuálně - i mimo výše stanove-
ný čas, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele.

Služby jsou poskytovány na základě písemného smluvního vztahu mezi 
organizací a uživatelem. Při sjednávání se vždy vychází z konkrétních 
potřeb žadatele. Poskytování pečovatelské služby je zajištěno odborně 
vzdělaným personálem, který je průběžně vzděláván v oblastech souvise-
jících se sociálními službami.
Pečovatelská služba se poskytuje dle platných vnitřních pravidel orga-
nizace SSMM, za úhradu dle aktuálního sazebníku výše úhrad za 
poskytování pečovatelské služby definované vyhláškou č.505/2006 Sb. 
Pečovatelská služba je též dotována zřizovatelem - městem Milevskem 
a veřejnými rozpočty. 
Zájemci o pečovatelskou službu mohou kontaktovat vedoucí pečovatelské 
služby nebo sociální pracovnici, které poskytnou bližší informace. Žádost 
o poskytování pečovatelské služby je možné si osobně vyzvednout na pra-
covištích organizace, na Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Milev-
sku nebo na webových stránkách organizace www.socsluzbymilevsko.cz. 
Na webových stránkách jsou dostupné i další informace o organizaci Soci-
ální služby Města Milevska a poskytovaných sociálních službách.

Bohdana Hejnová
vedoucí pečovatelské služby SSMM

V rámci podzimních a zimních vzdělávacích akcí pro Vás JHK Oblastní 
kancelář Milevsko připravila tyto semináře:
2�. 0�. 2012 Nemovitosti v účetnictví a daních
22. 11. 2012 Obchodní zákoník pro účetní
1�. 12. 2012 Aktuality
Začátek je vždy v �.00 hodin, prezence od �.�0 hodin.
Místo konání seminářů: klubovna DK Milevsko.
Lektor: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram.
V případě Vašeho zájmu zúčastnit se některého z uve-
dených seminářů je možné přihlásit se již během měsí-
ce srpna na níže uvedeném kontaktu.
Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel. ��� �0� 20�; mobil: �0� ��2 2�0; 
www.jhk.cz

V měsíci červenci oslavili manželé Josef a Vlasta Třeštíkovi z Milevska 
diamantovou svatbu.                                                              Blahopřejeme

Blahopřání

Máte zájem dostávat Milevský zpravodaj 
v elektronické podobě?

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

Jonášův plácek 2012
Multikulturní festival Jonášův plácek, který byl letos otevíracím dnem 
Přeštěnického festivalu, se mimořádně vydařil. Za celý den prošlo 
Bažantnicí hrubým odhadem mezi 800 – 1000 lidmi. Na dobrovolném 
vstupném se podařilo vybrat 15 151 Kč, kterými návštěvníci přispěli 
Domovu pro osoby se zdravotním postižením ve Zběšičkách. Díky 
za pomoc pří organizaci patří: město Milevsko, DK Milevsko, Tollmi 
Group, Tomegas, Fans Group, Pepa Kašpar, Bc. Ondřej Nečas a mnoha 
dalším pomocníkům, jakož i všem vystupujícím a vystavujícím.
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Dům dětí a mládeže

Táborová činnost DDM
Tento rok nabídl veřejnosti milevský DDM 
dva tábory. Jeden z letních táborů probíhal na 
základně Kobyla u Vráže (Písek). Provázela ho 
táborová hra „Šmoulové“ pod vedením Hany 
Forejtové a kolektivu. Tábora se zúčastnilo 45 
dětí, které se na základnu vypravily za nekoneč-
nou zábavou a fascinujícím dobrodružstvím. 
Šmoulové je provázeli po celou dobu pobytu. 
Děti se vracely domů s hlavou plnou dojmů, 
adresami nových kamarádů a slibem, že příští 
rok se sejdeme zase. 
Druhý, příměstský tábor, pod vedením Viléma 
Finka, byl naplánován v termínu od 2. 7. do 13. 
7., tedy v prvních dvou týdnech prázdnin (cel-
kem 8 dnů). Záměrem bylo nabídnout rodi-
čům možnost smysluplného využití volného 
času jejich dětí. Rodiče mohli přivádět děti od 

7.30 do 8.00 a odchody dětí byly v rozmezí 16.00 
až 16.45 hodin. Cena tábora byla stanovena na 

200,- Kč denně (provoz, stravování v restauraci, 
materiál, vstupné, pomůcky, jízdné,...) Celkem 

bylo přihlášeno pouze 12 dětí, které se tábora 
zúčastnily. Během osmi dnů jsme společně nav-
štívili Hasičský záchranný sbor v Milevsku, ZOO 
Větrovy v Táboře, Strašidelné podzemí, kynolo-
gický spolek Olšinky a skvělý program jsme si 
zažili také na záchrance v Milevsku. Ze sportu 
jsme si vyzkoušeli jak klasický stolní tenis, bad-
minton, tenis, plavání, šipky, tak i méně tradiční 
žonglování nebo slacklining (chození po popru-
hu). Vyrobili jsme krásné šperky korálkováním 
a věnovali jsme se také malování. Velký úspěch 
sklidila „Fimo dílna“, během které vznikly nád-
herné náušnice pro maminky. Nechyběla ani 
obligátní „šipkovaná“ s pokladem a táborákem 
na Vášově mlýně. V závěru tábora jsme si všich-
ni vyzkoušeli opravdické točení na hrnčířském 
kruhu v Ateliéru Radost. 

Poslání a cíle DDM Milevsko
Volno-časové vzdělávání:
Volný čas je součástí života a výchovy každého 
z nás. Naším cílem je zaměřit se na vzdělává-
ní právě ve volném čase a pomocí zájmů dětí 
a mládeže tak rozvíjet jejich osobnost. Uči-
nit tak formou, která bude zábavná a zároveň 
výchovná. Toto vzdělávání probíhá formou pra-
videlné činnosti zájmových útvarů, formou vol-
no-časového klubu a pořádáním různých akcí 
pro školy i veřejnost.
Naše nabídka pro školní rok 2012 – 2013:
SPORT – zájmové útvary: Aerobik – pro 
zájemce od 7 let až do 18 let. Allkampf-jitsu AKJ 
– základy sebeobrany a dalších technik – pro 
zájemce od 7 let. Anglický jazyk – pro zájem-
ce od 7 let. Badminton – pro zájemce od II. st. 
ZŠ. Digitální fotografie – pro zájemce od II. st. 
ZŠ. Grafika – pro zájemce od II. st. ZŠ. Herní 
klub – pro zájemce od 7 let. Kalanetika – pro 
zájemce od 18 let. Kondiční cvičení pro muže 
– pro zájemce od 18 let. Kondiční cvičení pro 
ženy – pro zájemce od 18 let. Orientální tance 
– pro zájemce od 5 let. Počítačová grafika – pro 
zájemce od 9 let. Pohybová průprava – základy 
moderní gym. od 5 let.
Posilování – mládež – od II. st. ZŠ. Slacklining – 
pro zájemce od II. st. ZŠ. Spohrou – pro zájemce 
od 7 let. Stolní tenis – pro zájemce od 7 let. Stře-

lecký – pro zájemce od 7 let. Šachy – pro zájem-
ce od 7 let. Šipkový klub – pro zájemce od 10 let. 
Žonglování – pro zájemce od 10 let. 
Technika a estetika – zájmové útvary:
Dopolední klubíčko – zábavné cvičení maminek 
s dětmi – od 1,5 roku dítěte. Dopolední zvone-
ček -  Vv metody pro děti od 2 let za doprovodu 
maminek. Dovedné ruce - dívčí klub – od 7 let.
Dračí doupě - pro zájemce od 8 let. Hanky vařeč-
ka – pro zájemce od 7 let. Keramika pro začáteč-
níky - pro zájemce od 6 let. Keramika pro rodiče 
s dětmi. Keramika pro pokročilé. Korálkování 
– pro zájemce od 8 let. Kynologický klub – pro 
zájemce od 10 let. Logopedie - pro zájemce od 
4 let. Ochránci přírody – pro zájemce od 5 let. 
Patchwork – klub - od 10 do 60 i více let. Plas-
tikoví a papíroví modeláři – od 6 let. Počítače 
– pro začátečníky, dospělé i seniory. Počítačo-
vá grafika – pro zájemce od 9 let. Prográmek – 
klub  - pro zájemce od 5 let. Rybářský – možno 
získat rybářský lístek a povolenku k rybolovu, 
pro děti od 7 let. Šikulka – tvořivé a Vv práce 
pro děti od 3 let. Výtvarný – pro děti od 4 let. 
Základy pohybové a taneční průpravy – základ-
ní prvky moderního tance, od 5 let. 
Děti jsou do ZÚ přijímány na základě přihlášek 
podepsaných zákonným zástupcem. U účast-
níků nad 18 let postačuje přihláška s vlast-

ním podpisem. Přihlášky možno vyzvednout 
v DDM Milevsko během měsíce září nebo jsou 
k dispozici na ZŠ. Přihlášky lze zaslat e-mailem, 
osobně předat v DDM Milevsko nebo zaslat 
poštou. Zájmové útvary zahajují činnost 1. 10. 
2012 a končí 31. 5. 2013. Zápisné se platí na 
celý školní rok. Bližší informace k připravova-
ným ZÚ podají vedoucí oddělení. Cílem DDM 
Milevsko je nabídnout zajímavou volno-časo-
vou zábavu nejen dětem, ale i široké veřejnos-
ti. Další informace možno vyhledat na kon-
taktních adresách:  www.ddmpisek.cz, DDM  
Milevsko, Na Tržišti 560, 399 01 Milevsko, 
telefon 382 521 296.
Kontaktní osoby: vedoucí oddělení ESTE-
TIKy a TECHNIKy: Hana Forejtová: tel.: 
382 521 296, 777 339 923, e-mail: forejto-
va@ddmpisek.cz; vedoucí oddělení SPOR-
TU: Bc. Vilém Fink, DiS., tel.: 382 521 296, 
777 339 990, e-mail: fink@ddmpisek.cz

H. Forejtová, Bc. V. Fink,
DDM Milevsko

Děkuji panu M. Zvonařovi 
za sponzorský dar pro DDM Milevsko. 

Hana Forejtová
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Fotoobjektivem …

Na zahájení Dne záchranářů, který proběhl 
v závěru června na fotbalovém hřišti, vystou-
pily mažoretky MŠ Klubíčko. Pro kapitána 
Jiřího Šimáka bylo toto vystoupení premié-
rou. A nejen on, ale i ostatní mažoretky skli-
dili veliký aplaus.

V červenci si děti užívaly přírody, her, zábavy i dobrého jídla na dětském 
táboru na Monínci, který pořádalo Centrum Milísek.

Koncem června se v přírodním amfiteátru v zahradě MŠ Klubíčko konalo rozloučení s budoucí-
mi školáky. Po krátkém programu, ve kterém si děti zahrály na školu a ukázaly všem, že se ško-
ly opravdu bát nemusí, následovalo slavnostní stužkování. Na památku si děti odnesly i knížku 
a drobné dárky. Vlevo při stužkování zleva Denis Müller, Štěpánek Molík a Pavlík Bouška, vpra-
vo děti při „hodině angličtiny“.

Přes 300 návštěvníků si nenechalo ujít strhu-
jící vystoupení africké skupiny studentů umě-
lecké školy ze Zimbabwe, které se uskutečnilo 
ve středu 11. července v DK Milevsko.

Ve čtvrtek 28. června byli přivítáni v obřadní síni Městského úřadu v Milev-
sku další noví občánci města.

Vítězná třída soutěže „Kamarádi milevské 
knihovny“ – 6. B z I. ZŠ Milevsko.

V pořadí již pátá vlastivědná výprava, kterou společně pořádaly knihovnice z Milevska, Pře-
borova a Sepekova směřovala k rybníku Pytlák. Součástí celého programu byly vědomostní 
a dovednostní soutěže. Otázky byly zaměřené na znalost soupeřovy obce. Závodilo se např. 
v hodu šiškou do kruhu, jojování, skákání přes švihadlo, přetahování lanem. Nechybělo ani 
tradiční opékání buřtíků. Dětem se zábavné odpoledne v krásném prostředí moc líbilo. 

Dopravní hřiště očima dětí - to je název výstavy výtvarných prací dětí z MŠ Kytička, která je 
k zhlédnutí v Domě kultury Milevsko, v 1. patře u knihovny.
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Letos je tomu rovných 50 let, kdy byl v roce 1962 spuštěn provoz zahrad-
nictví v Úzké ulici v Milevsku. Nejprve to byl „zelinářský kombinát“, 

potom byla výroba rozšířena o produkci řezaných a hrnkových květin 
a Milevsko se mohlo chlubit moderním zahradnictvím s každoroční oblí-
benou květinovou výstavou. Po 29 letech byl areál zprivatizován a vzniklo 
Zahradnictví Kolář spol. s r. o. Kolářovi pokračovali v zavedené produkci 
dalších 16 let. V roce 2007 koupil celý objekt Ing. Martin Trávníček a už 
pátým rokem firma funguje pod názvem Zahradnictví Trávníček spol. s r.o. 
Sečteno a podtrženo dohromady úctyhodných 50 let. Za tu dobu si na 
„své“ zahradnictví Milevští zvykli a jistě i díky nim přežilo přechod k trž-
nímu hospodářství - na rozdíl od většiny podobných provozů v republice. 
Postupně se kvůli zdražování vytápění měnil charakter výroby na teplotně 
méně náročné kultury. Dnes se už skleníky nevytápějí vůbec, za to se zde ve 
velkém roubují okrasné a ovocné dřeviny. Venkovní plochy byly upraveny 
na školku okrasných dřevin s velkoobchodním i maloobchodním prode-
jem. Zahradnictví Trávníček se za těch 5 let stalo největším producentem 
tohoto sortimentu v jižních Čechách. Produkce dosahuje magické hranice 
100 000 výpěstků ročně a je rozvážena velkoobchodním zákazníkům po 
celém Jihočeském a části Středočeského kraje. V loňském roce byla obno-
vena tradice výstav spojených se dnem otevřených dveří. Letošní 41. ročník 
se ponese ve znamení oslav 50tého výročí zahradnictví a bude atraktivnější 
a slavnostnější než jindy. Pro návštěvníky bude jistě zajímavé prohlédnout 
si všechny produkční plochy, zázemí zahradnictví a navštívit stánky s kvě-
tinami a nabídkou výrobků a služeb z příbuzných oborů. Nezbývá nic jiné-
ho než popřát zahradnictví štěstí do dalších 50ti let, vždyť přináší lidem ve 
městě práci, kvalitní rostliny a tím radost a potěšení.

Milevské zahradnictví 50ti leté

Za nádherného slunečného počasí se více než 1000 zpěvaček a zpěváků 
z České republiky, Německa, Rakouska a Švýcarska zúčastnilo letoš-

ního 7. ročníku mezinárodního festivalu pěveckých sborů, nazvaného 
Oheň & Hlas ve St. Michaeli v Lungau.
Milevsko bylo na festivalu zastoupeno dvěma sbory, neboť kromě Milev-
ského smíšeného sboru se ho také zúčastnil Milevský dětský sbor, takže 
z Milevska vyrazily autobusy dva. 
Do Rakouska jsme odjeli v pátek 15. 6. v 7.30 hodin.  Naše cesta vedla 
přes hraniční přechod Dolní Dvořiště a naší první zastávkou bylo měs-
to Salcburk. Je to město mnoha kulturních a historických památek. Sal-
cburk byl arcibiskupským sídlem a také působištěm W. A. Mozarta. Jižně 
od Salzburku, asi tak hodinu jízdy, nás čekalo krásné horské městečko St. 
Michael v Lungau, cíl naší cesty. Ještě týž večer se uskutečnilo slavnost-
ní zahájení mezinárodního festivalu na náměstí v St. Michaeli za dopro-
vodu zpěvu a zvuku typických, dlouhých, alpských horn. Pro každý sbor 
byla zapálena pochodeň - symbol festivalu.
V sobotu ráno nás vyvezla „sluneční lanovka“, což je horská, lanová dráha, 
ze St. Michaele na Peterbauer Alm, kde se konala horská pobožnost se mší 
svatou. Všichni přátelé zpěvu si zde společně zazpívali a byli i tací, kteří se 
pustili do zdolávání nejvyššího bodu pohoří, jímž je Speiereck 2 411 m. 
Odpoledne a večer se konaly četné sborové koncerty ve farním kostele St. 
Michaela a na zámku Moosham. Milevský smíšený sbor vystupoval večer 
ve farním kostele ve St. Michaeli. Byli jsme moc rádi, když nás přišli pod-
pořit krajané, a to ženský sbor Záviš z Hluboké nad Vltavou. 
Nedělní sváteční průvod za účasti všech sborů, který byl podporován bouřli-
vým potleskem a skandováním místních obyvatel, prošel ulicemi St. Michae-
la. Po slavnostních proslovech proběhlo rozloučení sborů a návrat domů. 
Je nutno pochválit výbornou organizaci zajištěnou rakouskými organizátory. 
Děkujeme prezidentce našeho sboru Heleně Pecháčkové za dobrou přípra-
vu a organizaci celé akce. Zvláště je nutno také poděkovat městu Milevsku za 
přidělení grantu z Grantového programu kultura 2012 a vedení Jihočeského 
kraje za finanční příspěvek na podporu reprezentace našeho kraje.

Ivana Šimečková

Milevský smíšený sbor 
reprezentoval v Rakousku

Začátek července patřil v RZ Počta Štědronín Diacelu. Konal se tu let-
ní edukační tábor pro zdravotně postižené děti – diabetiky a celia-

ky, nejen členy Diacelu, ale doslova z celé ČR. Zájem byl obrovský, letos 
přijelo 41 dětí ve věku 7 – 15 let. V olympijském roku bylo téma spor-
tovního tábora jasné. Proběh-
lo slavnostní zahájení olym-
piády v řeckém stylu. Kromě 
obvyklých sportů si děti mohly 
vyzkoušet i netradiční disciplí-
ny, řada olympijských disciplín 
byla aplikována na podmínky 
Štědronína, plnily různé úko-
ly a sportovní testy. Součástí 
tábora byl výlet parníkem, ten-
tokrát spojený s pěší túrou ze Sv. Anny, horolezecká stěna, návštěva poulič-
ního divadla, opékání buřtů, diskotéka spojená s módní přehlídkou, závě-
rečný maškarní karneval a nechyběly ani noční hry. Počasí se vydařilo, 

takže program byl nejen na hřišti, v lese, v klubovně, ale i u bazénu. Kromě 
zábavy se děti učí samostatnosti, poznávají blíže úskalí své nemoci, dozví 
se novinky od zástupců různých farmaceutických firem, ale mají i něko-
lik besed s paní doktorkou, ale hlavně se zde cítí mezi svými – mohou si 
spolu o svých problémech i starostech popovídat. S akcí pomohli i spon-
zoři, bez nich by to nešlo – za každý příspěvek děkujeme. Letos přivezli 
spoustu cen a dárků pro děti i rodiče. Mezi ty, kdo pomohl, patří i účast-
níci plesů v Písku i v Milevsku. Štědronínská olympiáda se vydařila, oheň 
uhasl a štafeta pokračuje dál – další v pořadí je Londýn. My se už teď těší-
me na další společné setkání.                     Zdenka Staňková, Diacel Písek

Štědronínská olympiáda 
s Diacelem

Dětský divadelní soubor HLÁSEK – člen Dětského uměleckého studia 
Milevsko – otevírá tento rok přípravné oddělení pro děti ve věku 7 – 

9 let, výjimečně děti mladší. Přihlášky přijímá kancelář DK. První schůz-
ka přihlášených dětí se uskuteční v pondělí 3. září v 15 hodin v hudebním 
sále Domu kultury Milevsko.                                                  Marie Bolková

Hlásek přijímá nové členy

Pod divadelním stanem na louce v Hostíně u Kovářova se letos již 
podruhé od 9. srpna do 12. srpna sejdeme na přehlídce „Hostínské 
divadelní léto 2012“. Čekají na nás známí herci, např.  B. Bohdano-
vá, J. Somr, J. Paulová, P. Zedníček a další. Akci obohatí také Mar-
ta Kubišová s hostem večera V. Neckářem. Jsou také připraveny 
pohádky pro děti a ochotnické spolky z Kovářova a Petrovic před-
vedou svá představení. Podrobnosti včetně předprodeje vstupe-
nek na www.divadlovhostine.cz . Hraje se za každého počasí. 
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Majitelka Oscara Markéta Irglová při svých koncertech v ČR pravidel-
ně navštěvuje Milevsko (v roce 2006 a 2008 s Glenem Hansardem, 

2009 s Liamem O  ́Maonlaí, 2011 s vlastní kapelou představila sólové al-
bum Anar). Letošní léto v Milevsku zahraje nejen písně z nového kritikou 
vysoce hodnoceného sólového alba Anar, ale také skladby z filmu Once, 
které ji proslavily.  Její jméno je v poslední době často skloňováno v sou-
vislosti s obrovským úspěchem stejnojmenného divadelního představení 
na newyorské Broadwayi (osm Tony Award, vč. ceny za nejlepší muzikál). 
Markéta si na nedostatek práce stěžovat nemůže - počátkem roku ji požádal 
o hudbu do svého nového filmu Poslední z Aporveru režisér Tomáš Krej-
číř (premiéra filmu 27. září 2012). Můžeme se těšit i na zcela nové písně, 
neboť Markéta v současné době dokončuje v nahrávacím studiu na Islan-
du nové sólové album. Po krátkém prázdninovém turné v České republice 
odlétá na sérii koncertů po Číně a jihovýchodní Asii. V rámci dvojkoncertu 
s ní vystoupí mimořádný severoirský hudebník, který si říká Duke Speci-
al. Duke Special (www.dukespecial.com) se u nás představil předloni v roli 
předskokana irských The Frames. Do České republiky přijede na samo-
statné miniturné podruhé. Duke Special je výjimečnou hudební osobností, 
světový tisk o něm píše, že patří k tomu nejlepšímu, co irská/britská hudeb-
ní scéna může dnes nabídnout. Hudební znalci si co do originality a schop-
nosti psát silné melodie šuškají o nástupci Toma Waitse. Duke Special jako 
klavírista a zpěvák dovede vykouzlit jemné milostné balady v duchu tra-
dičního písničkářství typu Elton John stejně jako skladby inspirované vau-
devillovým divadlem a kabaretem 19. století. Mimo Albion a Irsko hraje 
většinou ve dvou s bubeníkem Chipem Bailym. Je mistrem improvizace, 
dokáže si zahrát s kýmkoliv a vždycky je to výjimečné. Koncerty držitele 
mnoha britských a irských hudebních cen jsou strhující a nezapomenutel-
né. Již prvnímu samostatnému turné v loňském roce se dostalo od návštěv-
níků koncertů mimořádné odezvy. A tak i tentokrát se posluchači mohou 
těšit na celé menu – a nebudou zklamáni.                                   Josef Veverka

Předprodej:
MILEVSKO: Infocentrum (tel. 383 809 101), nebo přímo v kláš-
teře (tel. 382 521 458) 
TÁBOR: OD Dvořák, knihkupectví ORION
PÍSEK: Autosalon PEUGEOT VETO CZ, Hradišťská 2532
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Kapely v Milevsku a okolí – 10. část  Josef Kroh

Sepekovská kapela Jana Cihláře 
Vznikla v červenci 1964 pro potřebu nově ote-
vřeného hotelu Zvíkov. Byla zde v angažmá až 
do roku 1979, tj. 15 let.

Při založení vedle kapelníka a pozounisty Jana 
Cihláře byli členy saxofonisté Josef Pěcho-
ta a Bedřich Vejvoda, akordeonista Franti-
šek Kothera, kontrabasista František Novotný, 
bicista Štěpán Volf a zpěvačka Marie Pragrová. 
Zřizovatelem souboru byla Osvětová beseda 
v Sepekově, od roku 1972 Lesní závod v Milev-
sku. V kapele se vystřídalo 30 muzikantů a zpě-
váků. Většina služebně nejstarších je na fotogra-
fii z roku 1977. Jsou to odleva: Václav Břicháček, 
Jan Cihlář, Jaroslav Mára, Ladislav Ješina, Ště-
pán Volf, Jiří Reiniš a sedící Jaroslav Sedláček. 
Vedle hraní v hotelu Zvíkov účinkovala hudba 

na společenských akcích v Milevsku, v Písku, 
na Hluboké nad Vlt. a v mnoha dalších mís-
tech. V roce 1968 v Tharandtu a v roce 1975 
v Eisfeldu v NDR a v letech 1974 a 1976 v Jugo-
slávii. V roce 1977 se složení kapely zreduko-
valo na trio RCF - František Radosta - trubka, 
Jan Cihlář - klávesy a Václav Flemr - trombon 
a housle. V roce 2003 nahradil F. Radostu hous-
lista a trumpetista Petr Měchura a trio přestalo  
používat označení RCF a je triem Jana Cihláře. 
Pohoda Chyšky
Kapela založená v roce 2009, hraje swingo-
vé a džezové skladby v obsazení: Josef Křížek 
- kapelník, saxofonista a klarinetista, Marie 
Křížková - klávesy, Pavel Křížek - baskytara, Jan 
Komárek - trubka, Ota Kříž - saxofon, Miroslav 
Pšenička - pozoun a Matěj Pachta – bicí. Hrají 
málo frekventovaný žánr, zvláště na vesnici.
Hudba Oldy Čížka
Kapela se začala formovat potají koncem II. 
světové války v hostinci U Jeřábků v Branicích. 
U zrodu byli bratři Šimečkové a Ladislav Šinde-
lář z Branic, Ladislav Tábora, Václav Benda, Jaro-
mír Krška a kapelník Olda Čížek z Křenovic.
Na veřejnou scénu vstoupil orchestr Oldy Čížka 
po skončení války v roce 1945 a vydobyl si 
uznání a popularitu ve složení, jak jsou na foto-
grafii: Olda Čížek – kapelník a pozoun, Jaro-
mír Krška a František Špánek – trubky, Josef 
Záruba - kytara a housle, František Cígler – 

akordeon, František Benda – kontrabas,Václav 
Benda, Bohouš Kobližka, Josef Pěchota a Fran-
tišek Kunt saxofon a klarinet, Jan Jakovec – kla-

rinet, Josef Houska a od roku 1954 Jaroslav 
Dědič – bicí. S  kapelou zpívala Hana Hesou-
nová. Orchestr ukončil činnost v polovině 70. 
let min. století.
Z knihy Olgy Kolískové „ Křenovické příběhy“

Zelená devítka  Zelená šestka
Kapela byla založena v Opařanech v roce 1948. 
V jejím vedení se vystřídali kapelníci František 
Záveský, Jiří Švec a další. Současný kapelník Vla-
dimír Benda převzal vedení orchestru od Josefa 
Špánka v roce 1976. Do roku 1985 bylo zřizova-
telem hudebního souboru ROH Dětské léčebny 
v Opařanech, v dalších letech JZD Přeštěnice.
Od roku 2000 s novým názvem ZELENÁ ŠEST-
KA se změnou v personálním obsazení pokraču-
je s kapelníkem Vladimírem Bendou dodnes.

Pokračování příště
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylo-
sovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 15. srp-
na 2012 na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na film 
Okresní přebor, který bude promítán v milevkém kině Bios eM 
v pátek 24. srpna od 20 hodin. K odpovědi nezapomeňte připo-
jit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
budova č. p. 617 - bývalý Koh-i-noor
Výherci: Jana Kašparová Milevsko, Marta Mašková Milevsko, Luboš 
Céza Sepekov

I následující školní rok otevře Dům kultury Milevsko pro všechny 
děti předškolního věku výtvarně-vzdělávací kroužek s názvem Před-

školáček aneb Hrajeme si na školu. Kroužek je rozdělen na dvě části. 
V té první – výtvarné se děti seznámí s různými výtvarnými technikami 
a budou pracovat s různorodým materiálem včetně přírodnin. V dru-
hé části se zaměříme na rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky 
a slovní zásoby. Děti budou pracovat s grafomotorickými listy, vypra-
covávat různé zábavné úkoly, které je nenásilnou formou připraví na 
dobrý start v první třídě. 
První hodina proběhne 10. září a budeme se scházet vždy v pondělí 1x 
za 14 dní od 16 do 18 hodin. Přihlášky se již nyní přijímají v kancelá-
ři DK nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. Počet dětí v kurzu je 
omezen, cena 500,- Kč za pololetí. 
Přiveďte své děti na ukázkovou hodinu zdarma ve středu 5. září od 16 
hodin do výukové učebny v 1. patře DK. 

Předškoláček aneb 
Hrajeme si na školu


