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Veřejné zasedání  
zastupitelstva města

Veřejné zasedání zastupitelstva 
města se koná  

ve středu 26. června od 17 hodin  
ve velkém sále domu kultury.

V pondělí 20. května 2013 bylo z podnětu od-
boru dopravy Městského úřadu Milevsko svo-
láno veřejné projednání ve věci řešení dopravní 
situace v ulicích Kpt. Nálepky a Blechova v Mi-
levsku. Na veřejné projednání se dostavil hojný 
počet obyvatel z této lokality. Reakce zúčast-
něných na zamýšlené úpravy byly dosti proti-
chůdné, a to podle místa bydliště jednotlivých 
účastníků. Vzhledem k  tomu, že se názory 
účastníků diametrálně lišily, zůstává rozhod-
nutí o dalším systému provozu v těchto ulicích 

na  odborném posouzení. K  úpravám se musí 
vyjádřit především Dopravní inspektorát po-
licie České republiky (dle zákona č. 361/2000 
Sb., o  provozu na  pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších přepisů), do úvahy budou 
vzaty i  závěry členů dopravní komise, jimiž 
jsou i zástupci Záchranné služby, Hasičského 
záchranného sboru, městské policie a  také 
správce komunikací v  Milevsku. Poté silniční 
správní úřad kvalifikovaně rozhodne.

Ing. František Kabele

Začátek května už pošesté patřil setkání motorkářů na milevském náměstí. Více fotografií a informací naleznete v rubrice Fotoobjektivem.

V e ř e j n é  p r o j e d n á n í  
d o p r a v n í  s i t u a c e

POZVÁNKA
3. TANEČNÍ SHOW  

POD ŠIRÝM  
NEBEM

Unikátní taneční show,  
na které se představí  

milevské taneční skupiny  
a jejich hosté.

NEDĚLE 9. června  
od 15 hodin  

v amfiteátru DK

Vstupné doprovolné,  
kompletní výtěžek bude použit  

pro charitativní účely.



str. 2 • www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj •6•2013

I N F O R M A c E  Z   J E D N Á N Í  R A D y  M Ě S TA  M I L E V S K A
6. schůze Rady města Milevska dne 27. 3. 2013 

Rada města mimo jiné:
–  rozhodla provést obnovu vstupní haly a chodby v objektu č. p. 6 (spo-

řitelna) v Milevsku, rozhodla o vhodném dodavateli a o využití gran-
tového programu „Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ ve výši 294 000 Kč.

–  vyhodnotila 10 nabídek podaných do  výběrového řízení na  veřejnou 
zakázku „Nákup nové výpočetní techniky pro potřeby MěÚ Milevsko“ 
a rozhodla o přidělení veřejné zakázky firmě Dateco, s. r. o. za nabíd-
kovou cenu 207 000 Kč bez DPH.

7. schůze Rady města Milevska dne 15. 4. 2013 

Rada města mimo jiné:
–  schválila přidělení dvou bytů v domech s pečovatelskou službou v sou-

ladu s doporučením komise
–  vzala na vědomí zprávu Hlavní inventarizační komise o průběhu a vý-

sledku inventarizace majetku a závazků za rok 2012 a uložila opatření 
ve vztahu k evidenci pohledávek

–  rozhodla ve věci podání žaloby na vyklizení bytu v č. p. 776 Čs. armády 
prostřednictvím smluvních právníků

–  souhlasila s vybudováním jednoho parkovacího místa pro osobní au-
tomobil před objektem na Hůrecké cestě 

–  schválila pronájem části pozemkových parcel, v  k. ú. Milevsko, kte-
ré budou dotčeny rekonstrukcí mostu na silnici I/19. Pronájem bude 
na dobu určitou od 16. 4. 2013 do 30. 11. 2013

–  schválila pronájem části pozemkové parcely na nám. E. Beneše přihlá-
šenému zájemci na dobu určitou pro umístění stánku kavárny s před-
zahrádkou

–  schválila stavební úpravy (bezbariérovost koupelny) v bytě v Libušině 
ul. č. p. 1401, o které požádal nájemce bytu ze zdravotních důvodů 

–  schválila předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v po-
zemcích města Milevska v ulici J. A. Komenského pro stavbu plyno-
vodu

–  schválila pokácení 1 ks vzrostlých dřevin na pozemku parc. č. 550/17 
v k. ú. Milevsko po dohodě vlastníků domu a komise životního pro-
středí

–  RMM na  základě předložené nabídky rozhodla uzavřít rámcovou 
smlouvu se společností Telefónica Czech Republic, a. s. na dobu 24 
měsíců.

8. schůze Rady města Milevska dne 29. 4. 2013 

Rada města mimo jiné:
–  doporučila Zastupitelstvu města Milevska schválit změnu zřizovací lis-

tiny příspěvkové organizace Sociální služby Města Milevska z důvodu 
změny legislativy a zavedení doplňkové činnosti příspěvkové organizace

–  schválila přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v  ul. B. Němcové v  Milevsku“ Službám Města Milevska, spol. s  r. o. 
za nabídnutou cenu 192 600 Kč bez DPH a uložila odboru dopravy uza-
vřít se SMM s r. o. předloženou Smlouvu o dílo

–  doporučila Zastupitelstvu města Milevska schválit Závěrečný účet 
města Milevska za rok 2012 a Účetní závěrku města Milevska sesta-
venou k 31. 12. 2012

–  schválila poskytnutí neinvestiční dotace na výrobu a osazení kované-
ho zábradlí před kostelem sv. Bartoloměje ve výši 25 000 Kč

–  schválila založení Fondu významných městských akcí podle předlože-
ného návrhu a rozhodla do fondu zařadit tyto akce: Milevské maškary, 
Milevské hudební léto, Milevské posvícení, Den Sv. Huberta – mysli-
vecké slavnosti a oslavy 28. října

–  vzala na  vědomí informace o  činnosti a  fungování o. p.  s. Toulava 
a  doporučila Zastupitelstvu města Milevska schválit členství města 
Milevska v o. p. s. Toulava

–  vyhlásila výběrové řízení na  dodavatele veřejné zakázky „Světelný 
ukazatel pro sportovní halu – Milevsko“

–  doporučila Zastupitelstvu města Milevska provést úpravu ceny vod-
ného a stočného na rok 2013/2014 platnou od 1. 6. 2013 (dvousložková 
cena vodného a stočného), pohyblivá složka domácnosti 53,90 Kč/m3, 
pohyblivá složka ostatní 53,90 Kč/m3 (ceny uvedeny bez DPH) a mě-
síční paušál dle velikosti vodoměru (pevná složka) 420 Kč/vodoměr/
rok za vodoměr do 2,5 m3, ostatní poměrným způsobem. Roční nájem 
pro a. s. ČEVAK České Budějovice ve výši 6 600 000 Kč za rok.

–  souhlasila s trvalým pobytem pro cizince v č. p. 164 Masarykova
–  vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Obnova a do-

plnění osvětlení zimního stadionu a sportovní haly v Milevsku“
–  souhlasila s  umístěním zahradního domku včetně základové desky 

na pozemek města Milevska v areálu MŠ Pastelka
–  souhlasila s  předloženým plánem hospodaření společnosti Služby 

Města Milevsko, spol. s r. o. na rok 2013
–  povolila výjimku z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách milev-

ských mateřských škol
–  jmenovala do Komise životního prostředí RMM pana Jaroslava Koláře.

ODBOR SOcIÁLNÍcH VĚcÍ

Dne 7. 5. 2013 se v  rámci zakázky Jihočeského kraje „Udržení procesů 
plánování sociálních služeb na  území správního obvodu obce s  rozší-
řenou působností Milevsko“ uskutečnilo jednání členů řídící skupiny. 
Cílem výše uvedené zakázky, která je realizována městem Milevskem 
v rámci individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočes-
kém kraji“, financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost, je podpora a udržení procesů plánování sociálních služeb 
na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko tak, 
aby pokračovala návazná spolupráce, proces plánování sociálních slu-
žeb byl zaveden na celém území správního obvodu a výstupy obecního 
plánu byly kvalitním podkladem pro zpracování Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na další období.
Jednání zahájil starosta města Milevska Bc.  Zdeněk Herout. Přivítal 
pracovnice Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr.  Pavlu Doubkovou 
a Mgr. Moniku Hanzelyovou, přítomné členy řídícího výboru a všem po-

děkoval za jejich aktivní činnost v oblasti plánování sociálních služeb.
Mgr.  Doubková a  Mgr.  Hanzelyová informovaly přítomné o  průběhu 
krajského individuálního projektu „Plánování sociálních služeb v  Jiho-
českém kraji“, který je realizován od září 2011 do srpna 2013. Je tvořen 
9 hlavními aktivitami a v jeho rámci byly sestaveny Krajská koordinač-
ní skupina, Skupina pro finanční analýzu sociálních služeb a 5 dalších 
pracovních skupin. Hlavním výstupem projektu „Plánování sociálních 
služeb v  Jihočeském kraji“ bude Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb na období 2014 – 2016, dále Krajský plán vyrovnávání příležitostí 
pro osoby se zdravotním postižením, Krajská metodická příručka pláno-
vání sociálních služeb, nový Průvodce sociálními službami v Jihočeském 
kraji a v neposlední řadě také webový portál plánování sociálních služeb 
v Jihočeském kraji (www.kpjck.cz), který je již funkční.
Pracovnice krajského úřadu dále pohovořily o  spolupráci v  oblasti so-
ciálních služeb na  krajské a  místní úrovni. Ze zákona je kraji uložena 

Udržení procesů plánování sociálních služeb na  území správního obvodu obce s  rozšířenou působností Milevsko
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povinnost zpracovat střednědobý plán roz-
voje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi 
na  území kraje a  povinnost informovat tyto 
obce o výsledcích zjištěných v procesu pláno-
vání. K naplňování aktuálního Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb na období 2011 
- 2013 chce Jihočeský kraj využít informace 
získané z  místní úrovně, konkrétně informa-
ce o potřebách poskytování sociálních služeb, 
možnostech jejich uspokojování a dostupných 
zdrojích financování. Z tohoto důvodu budou 
probíhat pravidelná setkání zástupců kraje 
a odborníků pro oblast sociálních služeb se zá-
stupci zadavatelů, poskytovatelů a  uživatelů 
sociálních služeb na jednotlivých obcích s roz-
šířenou působností v rámci Jihočeského kraje.
S  průběhem realizace zakázky Jihočeské-
ho kraje „Udržení procesů plánování sociál-
ních služeb na  území správního obvodu obce 
s  rozšířenou působností Milevsko“ seznámili 
přítomné členové realizačního týmu Ing. Ladi-
slav Kotalík, Pavla Jansová, DiS. a Pavlína Haj-
ská, DiS. Postupně představili 5 ze 7 kapitol 
do  připravované informační brožury na  téma 
historie plánování sociálních služeb v regionu 
Milevsko. Následně přiblížili plán plnění veřej-
né zakázky v  květnu a  červnu 2013. V  tomto 
období bude svoláno jednání zástupců pracov-
ních skupin a  společné jednání řídící skupiny 
a zástupců pracovních skupin, výstupy krajské 
zakázky budou dne 20. 6. 2013 prezentovány 
na jednání Svazku obcí Milevska. Po komple-
taci a  finálních úpravách výše zmiňované in-
formační brožury bude realizován její tisk. 
I  nadále bude probíhat informační kampaň, 
informace o  realizaci zakázky jsou průběžně 
zveřejňovány na  webových stránkách města 
Milevska www.milevsko-mesto.cz ve  složce 
Plánování sociálních služeb (Městský úřad → 
Odbor sociálních věcí).

Pavla Jansová, DiS., referentka 

ODBOR DOPRAVy

V současné době začala rekonstrukce nadjezdu 
křížení silnic I/19 a II/105 v Milevsku. Přestože 
se nedařilo zajistit nástup dodavatelské firmy 
v průběhu první poloviny května, tak dnes již 
probíhají práce podle stanoveného programu. 
Podle něj by měly veškeré práce na  výstavbě 
nového mostu skončit do 30. listopadu 2013.
Přípravné práce spočívají ve zhotovení sjezdu 
ze silnice I/19 přes parkoviště u  Bažantnice, 
výstavbu kruhového objezdu na sousední kři-
žovatce a úpravu nájezdů, a to od parkoviště 
i z druhé strany k prodejně Peugeot. Po dokon-
čení tohoto objezdu bude úsek mezi novým 
sjezdem a nájezdy uzavřen a započne bourání 
stávající konstrukce nadjezdu. Tato objízdná 

trasa by měla být uvedena do provozu nejpoz-
ději do  konce června tohoto roku. Výstavbou 
mostní konstrukce nebude omezen průchod 
pro pěší, kterým bude pod mostem vytvořen 
chráněný koridor. Těmito opatřeními nevznik-
nou žádné další objízdné trasy pro silniční 
dopravu, neboť i  nově budovaný sjezd bude 
sloužit pro veškerou silniční dopravu. Omezen 
bude pouze vjezd směrem do centra pro těž-
kou dopravu. 
Veškeré objízdné trasy budou řádně zna-
čeny dopravním značením podle zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích.

Ing. František Kabele

Oprava mostu bude hotova do konce roku 2013

Rozhovor s Bc. Tomášem Smrčinou

Na městském úřadě jste zastá-
val funkci investičního tech-
nika. Co vás vedlo k  tomu se 
přihlásit do  výběrového řízení 
na funkci vedoucího odboru?
Přihlášení jsem viděl jako logický 
krok po  cca 5 ti letech, co jsem 
zastával předchozí funkci na od-
boru. Beru to jako svůj kariérní 
posun. 
Považujete to, že jste již na Od-
boru investic a  správy majetku 
pracoval za výhodu?
Podle mého názoru to výhoda 
je, nejdu do  nového prostře-
dí a  mám přehled a  představu 
o tom, co práce na odboru inves-
tic a správy majetku obnáší. 

Můžete nám stručně říci, co má vámi vedený odbor na starosti?
Tak opravdu jenom ve zkratce,
a)  Vede ucelenou evidenci veškerého movitého i  nemovitého majetku 

města, městského úřadu a  organizací města, zajišťuje pravidelnou 
inventarizaci majetku.

b)  Vede evidenci bytového a nebytového fondu, jedná se zájemci o byt.
c)  Zabezpečuje vedení evidence zakázek a  zadává jednotlivé zakázky 

firmám (poptávkové - výběrové řízení), zabezpečuje předávání, kont-
rolu a přebírání práce, zpracovává podklady pro rozúčtování nákladů.

d)  Vede ucelenou evidenci pozemků, předkládá Radě a Zastupitelstvu 
města Milevska návrhy na koupi, prodej nebo pronájem pozemků.

e)  Zajišťuje realizaci jednotlivých investičních akcí města, zajišťuje pro-
jektovou dokumentaci na jednotlivé akce a doklady s tím související.

f)  Připravuje a  vypracovává smlouvy na  prodej, koupě, dary, nájem, 
věcná břemena, provádí revize a aktualizace všech nájemních smluv, 
zpracování dodatků ke smlouvám, vede evidenci všech smluv.

To je opravdu jenom průřez z činností, které se na odboru zajišťují.
Kolik má váš odbor zaměstnanců a vidíte někde možnost vylepšit stá-
vající chod odboru?
Odbor má v současné době 8 zaměstnanců. Každý má vždycky nějaké 
představy o tom, jak stávající chod změnit k lepšímu. Představu mám, 
ale je to věc k projednání s vedením úřadu.
V  jakém stavu je městský majetek? A  vynakládá z  vašeho pohledu 
město dostatek financí na opravy svého majetku?
Na tuto otázku se špatně odpovídá. Město vlastní velké množství ma-
jetku a  jen samotná údržba je finančně náročná. Nejen na opravy, ale 
i do investic vkládá město značné finanční prostředky. Samozřejmě, že 
jsou oblasti, kde by se dalo investovat velké množství finančních pro-
středků. Mám na mysli například inženýrské sítě, ale je třeba si uvědo-
mit, že rozpočet města není nafukovací. 

Děkujeme za rozhovor.

Od května 2013 je novým vedoucím Odboru investic a správy majetku Bc. Tomáš Smrčina, kterému jsme položili pár otázek.
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V Í T Á N Í  O B Č Á N K ů

V měsíci dubnu 2013 
oslavili životní výročí 

a zároveň souhlasili se zveřejněním  
v Milevském zpravodaji:

80 let:
Jiří Kofroň, Milevsko

Marie Hejnová, Milevsko
Miroslav Valenta, Milevsko
Marie Kozúbková, Milevsko

85 let
Věroslava Kučerová, Milevsko
Růžena Borovková, Milevsko

90 let
Václav Zelinka, Milevsko

90 a více let:
Jaroslava Kotrbová, Dmýštice

Vlasta Šnejdová, Milevsko
Jan Kroupa, Milevsko

V  úterý 21. května odpoledne přivítal starosta města Milevska Bc.  Zdeněk Herout v  obřadní síni MěÚ nové občánky. Jsou jimi zleva Vojtěch Žák,  
Julie Kostínková, Tomáš Jaroš, Barbora Slivková, Kateřina Polodnová, Magdalena Přibylová, Šimon Hanzlík a Luisa Finková.

T i p  n a   n á v š t ě v u  k i n a
ŠMEJDI Český film, 9.–10. června od 17.30 hodin, Kino Bios eM Milevsko

Syrový dokument režisérky Silvie 
Dymákové ukazuje manipulaci, po-
nižování a  nátlak, které se skrývají 
za  zavřenými dveřmi „předváděcích 
zájezdů pro seniory“. Smutní hrdi-
nové filmu skládají na stůl nefunkč-
ní hrnce, vysavače, které nikdy nepo-
užili, deky z „ovčí vlny“ a biolampy, 
za které během svých výletů zapla-
tili v  součtu desítky až stovky tisíc 
korun. A  to v  lepším případě. Řada 
z nich totiž výměnou za vrácení ob-
čanek zabavených prodejci podepsa-
la úvěrové smlouvy. I  přes otřesné 

zkušenosti senioři a seniorky na zájezdy vyrážejí opakovaně, aby se vymanili ze své osamělosti 
nebo proto, že neumějí říct nabídkám ne. Autorce dokumentu se podařilo proniknout se skrytou 
kamerou na předváděcí akce a rozebrat nátlakové metody prodejců s psycholožkou a advoká-
tem. Film již v době dokončování vzbudil zasloužený rozruch, protože nezkušenosti, důvěřivosti 
a určité závislosti seniorů zneužívají v Česku desítky firem. 

Vstupné: 70,- Kč, lidé nad 65 let ZDARMA!!!

M E D A I L E  Z   R E P U B L I K y  P R O  L U D M I L U  K O R y T O V O U
Mistrovství České republiky kadetek mladších, starších a dorostenek 
se konalo v Ostravě. Pod vedením trenérky Lucie Tollingerové měl RG 
Proactive Milevsko své zastoupení ve  všech třech kategoriích. V  ka-
detkách mladších si postup z oblasti vybojovala desetiletá Linda La-
láková. I když skončila ve třetí desítce startovního pole, účast na re-
publikovém klání je pro ni nesporným úspěchem a motivací do další 
sportovní činnosti. Pro Karolínu Kreisslovou v kategorii kadetek star-
ších byl pomyslný cíl dostat se po  dvou sestavách do  šestnáctičlen-
ného finále z celkového počtu 39 závodnic této kategorie. Karolína se 
svým celkovým 16. místem do finále vešla, když v obruči jí patřilo do-
konce místo osmé. 
V  kategorii dorostenek startovala Ludmila Korytová. Pro Ludmilu 
v  maturitním období a  v  závěru její sportovní činnosti byl cíl jasný, 
umístění do první desítky, a chtěla medaili. Ve startovním poli 27 zá-
vodnic se mohlo stát cokoli. Ludmila pokazila mírně sestavu s míčem, 
ale v  dalších dvou se soustředěným výkonem vyhoupla v  sestavě se 
stuhou na 6. místo a bylo to tady, za kužele získala vysněnou bron-
zovou medaili. Navázala tak na Lucii Tollingerovou, která jako doros-
tenka na MČR v roce 2009 získala pod vedením své tehdejší trenérky 
Petry Anny Kofroňové bronzovou medaili právě za kužele a konečně 
i  na  Kristýnu Souhradovou, která si bronzovou medaili vybojovala 
na loňském MČR, tentokrát za sestavu s obručí. Celkově obsadila Lud-
mila Korytová krásné 7. místo. 

Dana Vojtová Ludmila Korytová na stupních vítězů (3. místo).
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V blízkosti obce Branice na Písecku se ve vzdá-
lenosti 500 metrů severo – severovýchodním 
směrem nachází rybník Ostrov o rozloze 27 ha. 
Tato vodní plocha má své jméno od  ostrova 
oválného tvaru, který je jeho součástí. Na po-
vrchu ostrova se dochovaly pozůstatky staré-
ho osídlení. Samotný ostrov je 300 m dlouhý 
a 160 m široký, přístup na něj byl údajně od zá-
padu po 4 metry širokém a vydlážděném bro-
du. V současnosti je porostlý náletovou vege-
tací a řídkým stromovým porostem. Uprostřed 
je ostrov zhruba z  1/3 přepažen příkopem 
a valem. Za nimi, ve východní vyvýšené části 
ostrova, jsou stopy ohrazení hlinitokameni-
tým náspem ledvinovitého půdorysu, uvnitř 
kterého se dochovaly základy dvou dlouhých 
obdélných objektů a  dvě vyvýšeniny snad 
po  zřícených stavbách. Na  ostrově se také 
nachází několik terénních napravidelností, 
pravděpodobně pozůstatků po sídlištních ob-
jektech. Doposud jednoznačně nevyřešená je 
datace této lokality společně s její klasifikací. 

O  samotné památce se nedochovaly žádné 
písemné zmínky, první zpráva o  rybníku Os-
trov je snad již z  roku 1469. První věrohodné 
informace však pocházejí až z roku 1501, kdy 
třeboňský archivář Břežan uvádí „registra 
a paměti slovení rybníků léta 1501 Reykovský-
ho, Ostrovskýho a  Veselskýho, džber kaprův 
prodáván po půl druhé kopě míšeňské a čeká-
no, až do roku a vědro drůbeže po 10 gr.“. Další 

informace jsou poté zaznamenány z  urbáře 
Milevského panství a pocházejí z roku 1580.
O ostrovské sídlo se zajímala celá řada bada-
telů. Prvním, kdo památku popsal a odborně 
zhodnotil, byl Martin Kolář, český gymnaziální 
profesor, historik, heraldik a publicista. Uvedl 
do  povědomí také místní pověst, že hradiš-
tě Ostrov bývalo klášterem šedých jeptišek. 
V průběhu 20. století byla památka v popředí 
zájmu celé řady místních badatelů. Zmiňuje ji 

také J. Růžička ve svém díle „Vývoj Milevska 
a  okolí od  pravěku až do  roku 1939“. Přelom 
v  poznání ostrovské lokality jsou průzkumy 
a  zaměření V. Sládka z  Milevského muzea 
a zejména archeologický výzkum Jiřího Fröh-
licha a Jaroslava Jiříka z Prácheňského muzea 

v Písku ve spolupráci s dalšími odborníky. Prů-
zkum proběhl v  červenci a  říjnu v  roce 2005. 
Podařilo se objevit množství zlomků kachlů, 
které pocházely pravděpodobně z  jednoho 
kamnového tělesa. To se mohlo nacházet 
v  dřevěném srubovém objektu, který zanikl 
požárem. Z  ostatních nálezů je možné jme-
novat železné hřeby, nůž, objímku, podkovu, 
nepočetné zlomky nádob, prejzy, cihly, omítku 
a  fragment keramické plastiky koníka. Nale-
zené zlomky kachlů je možné datovat do dru-
hé poloviny 14. století, případně na  počátek 
15. století. Zkoumaný objekt nebyl po  svém 
zániku již obnoven, je možné, že jeho zánik 
úzce souvisí s  vypálením premonstrátského 
kláštera v Milevsku v dubnu 1420.
Na  základě nedávného archeologického vý-
zkumu a  dochovaných reliktů lze předpoklá-
dat, že „Ostrovská lokalita“ nepředstavuje 
zůstatky tvrze, jak je v  literatuře uváděno, 
ale spíše panské sídlo nebo dvorec. Prokázá-
ní této domněnky však může napomoci až 
další archeologický výzkum. Některé z  obje-
vených archeologických nálezů jsou uloženy 
v Prácheňském muzeu v Písku, výstavka o lo-
kalitě je prezentována také ve  Vejrovském 
prohledánu v Branicích.

Petr Menšík – Václav Sládek

Střípky
z minulosti

ZAPOMENUTé PANSKé SÍDLO  
V OSTROVSKéM RyBNÍcE U BRANIc

Idealizovaná představa podoby ostrovského 
sídla podle V. Sládka.

N Á V Š T Ě V A  Z E  Š V Ý c A R
Ve  dnech 9.–12. května 2013 navštívili na  pozvání místní organizace 
ČSSD v Milevsku již počtvrté Milevsko zástupci spřátelené sociálněde-
mokratické strany z partnerského Münchenbuchsee. Počet hostů zre-
dukovala na poslední chvíli viróza, a tak dorazilo tentokrát do Milevska 
devět návštěvníků, nově byl mezi nimi i předseda organizace Peter Kast.

Tato setkávání probíhají již tradičně ve  dvouleté periodě (v  roce 2011 
byla naše výprava ve Švýcarsku), naposledy nás naši přátelé navštívili 
v roce 2009 a dodnes mají v živé paměti tehdejší jízdu parní mašinkou, 
které se u nás zúčastnili při oslavě jubilea milevské železnice.

Program byl především poznávací, společně jsme se seznámili s historií 
i současností zemského hřebčína v Písku, prošli za deště centrum Písku 
a prohlédli si nádherně zrekonstruovaný zámek Kratochvíle u Netolic. 
V sobotu dopoledne jsme navštívili novou expozici husitského muzea 
v Táboře a opět za deště táborské staré město. Odpoledne pak hosté 
v předpremiéře viděli nové expozice muzea v Milevsku.

Došlo ale také na společná setkání i výměnu zkušeností a názorů. Při 
svém vystoupení na společenském večeru řekl předseda švýcarské or-
ganizace Peter Kast mimo jiné, že tak trochu Milevsku závidí jeho domy 
s pečovatelskou službou a  i celkový rozsah péče o seniory. Naše part-
nerské město se totiž v této chvíli velmi těžce potýká s nedostatečnou 
kapacitou podobných zařízení a nynější hospodářská situace nové roz-
sáhlé investici do této oblasti příliš nesvědčí.

Naši přátelé také projevili přání předat místní organizaci ČSSD nebo lépe 
městu dar, ale takový, který bude mít trvalejší a širší hodnotu, tak jak 
tomu bylo například s lípou, která byla při předminulé návštěvě vysaze-
na v parku nad Suchanovým rybníkem. Po jistém přemýšlení se nakonec 
řešení našlo. V milevském muzeu se v rekonstruované budově na dru-

hém nádvoří rodí nová expozice, v níž jsou také historické mapy. Tento 
soubor map je postaven na zachycení Milevska, a tak je nyní obohacen 
o nový cenný kousek – dar sociálnědemokratické strany Münchenbuch-
see – o mapu českého království z roku 1680, vytištěnou v Holandsku 
– Milevsko coby Mileus na  ní pochopitelně figuruje. Našim přátelům 
za tento dar trvalé hodnoty patří velký dík. 

Byly to příjemné společné chvíle, jen to počasí nebylo na sto procent, ale 
i za deště tato návštěva byla dalším přínosem pro přátelství obou orga-
nizací a nepochybně zase dalším střípkem přispěla i do pestré mozaiky 
partnerství obou měst.

Mgr. Martin Třeštík, ČSSD Milevsko

Setkání u stromu darovaného při jedné z předchozích návštěv.
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Na  Pytláku se uklízelo

V neděli 21. dubna jsme s o. s. ProNás uspo-
řádali sběr odpadků v lese na cestě od mostu 
přes železnici směrem k  rybníku Pytláku. Se-
šlo se nás krásných osm lidí (včetně jednoho 
přespolního mistra sběrače) a dva psi. Celkem 
jsme za dvě hodiny nasbírali 10 plných pytlů, 
jež nám v  prázdném stavu poskytly Technic-
ké služby Města Milevska. Odpadky byly pře-
vážně pet lahve, plechovky, obaly od bonbonů 
a mnoho rozličných zajímavostí. Nakonec jsme 
se odměnili opékáním buřtů a jiných pochutin 
dle vlastního výběru. Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem zúčastněným – Petr Kabát, 
Adéla Gürtnerová, Lucie Hejpetrová, Helena 
Hofmanová, Pavla Černá, Tomáš Haták, Mi-
chal Barda, Daniel Mrázek a také technickým 
službám. Bohužel nebude stačit jednou za rok 
na Den Země uspořádat takový sběr odpadu, 
a proto budeme muset do okolních lesů vyrá-
žet častěji, dokud se všichni nenaučíme od-
nést si z lesa vše, co jsme si přinesli.

Adéla Gürtnerová

10. Den zdraví v Milevsku

R E P U B L I c  O F  T W O  V   G A L E R I I  M

V úterý 14. 5. 2013 uspořádalo OS Diacel, dru-
žení rodičů dětí s  diabetem a  celiakií, Písek 
jubilejní 10. Den zdraví v Milevsku za podpory 
DK Milevsko, VZP České Budějovice a  města 
Milevska. Osobně se zúčastnil i  pan starosta 
Zdeněk Herout, který si velice váží toho, že se 
tato akce pro milevské občany pořádá. 

Ačkoli se mělo začít v 10 hodin, od 9 hodin už 
čekala celá fronta návštěvníků, kteří si chtěli 
nechat změřit tlak, glykemii a  hlavně chole-
sterol – s  tím velice pomohly studentky SZŠ 
Písek Monika Smrtková, Jiřina Vysokomýtská 
a Šárka Chvojanová.

Kromě toho se mohli dozvědět novinky z VZP, 
prohlédnout si a ochutnat výrobky pro diabe-
tiky a celiaky – bezlepkové potraviny poskytly 
společnosti Kleis s. r. o. a Jizerské pekárny. Pro 
zájemce byla možnost vyzkoušet reflexní ma-
sáž dolních končetin.

Potěšující byla účast žákyň šesté třídy 1. ZŠ 
Milevsko. Po  menší improvizované besedě 
o zdraví si nejen vše prohlédly, ale také nechaly 
změřit tlak a glykemii. 

Z. Staňková, Diacel Písek

Ve čtvrtek 13. června si nenechte ujít poslední 
předprázdninové Hudební sklepy v  Galerii M. 
Jejich hostem bude skupina Republic of Two, 
která je  indie folková hudební formace Jiřího 
Buriana a Mikoláše Růžičky. Na podzim roku 
2010 vydali debutové album Raising the Flag, 
mířenou reakci na dnešní přehlušený svět plný 
agrese, hudebních trendů a  retro kolotočů. 
Převážně jemné skladby v  akustickém hávu 
jsou nasáklé skandinávskou lehkostí a  brit-

skou melodičností. Za  toto album byla sku-
pina oceněna Akademií populární hudby Ce-
nou Anděla v kategorii Objev roku 2010. Druhé 
studiové album Republic of Two vyšlo v roce 
2011 pod titulem The End of War, jako host 
na desce zpívá Kateřina Winterová ze skupiny 
Ecstasy of Saint Theresa. 
Jiří Burian se narodil s  pestrým rodokmenem: 
Jeho otec Jan Burian  je známý písničkář a pu-
blicista, děd E. F. Burian byl zase významný 

režisér a  důležitá postava evropského divadla. 
Pradědeček Emil i jeho bratr Karel (Carl Burrian) 
byli populární operní pěvci. Jiří Burian vyrůstal 
na přelomu 80. a 90. let na ostrově Malta. V roce 
1996 spoluzaložil skupinu Southpaw, ve  které 
nosil přezdívku Gregory Finn a  působil v  ní až 
do jejího konce v roce 2011. Vedle toho se věnoval 
a  věnuje paralelním projektům - Ghostmother 
(alterego Jesus Chrystler) nebo Kapitán Demo, 
produkuje desky ostatním muzikantům (Jan 
Burian, Natalie Kocab, Eggnoise) a s Mikolášem 
Růžičkou hraje ve skupině Republic of Two, kte-
rá je považována za nástupce Southpaw. 
Mikoláš Růžička je akademický malíř, pro-
ducent, skladatel, multiinstrumentalista. 
Komponoval hudbu k  řadě tanečních a  diva-
delních performancí. Aranžoval alba Jana Bu-
riana. Společně s Jiřím Burianem tvoří stěžejní 
dvojici indie folkové kapely Republic Of Two 
a v projektu Ghostmother. V loňském roce vy-
dal samostatnou desku Piano.
Koncert začíná v  19.30 hodin, vstupen-
ky si můžete zarezervovat v  Galerii M, tel.: 
382 52 20 82, e-mail: galerie@dkmilevsko.cz. 
Cena v předprodeji je 100 Kč, na místě zapla-
títe 120 Kč. 
Projekt „Hudební sklepy Milevsko 2012–2013“ 
je realizován za  laskavé finanční podpory 
Státního fondu kultury České republiky.

Josef Veverka
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V y H R A Z E N O  P R O  Š K O L y 

V pátek 3. května proběhl v ZŠ a ZUŠ ve Zlivi 
u Hluboké nad Vltavou již XVII. ročník krajské 
soutěžní přehlídky Zlivská kytara. V  tomto 
roce se soutěže zúčastnila i Nikola Nováková, 
žákyně paní učitelky Barbory Ondruškové Ned-
vědové, ze Základní umělecké školy Milevsko. 
Letos bylo přihlášeno rekordních 184 účastní-
ků. Celé soutěžní odpoledne se neslo v příjem-
né atmosféře, kdy se z  každého koutu školy 
ozývaly libé tóny kytar. Nikola Nováková obsa-
dila ve  své kategorii třetí místo. Gratulujeme 
a přejeme další úspěchy.  

Na snímku je Nikola Nováková  
se svou vyučující.  

text: V. Horek, B. Ondrušková Nedvědová, 
foto: Pavla Nováková

ÚSPĚcH NA ZLIVSKé KyTAřE

Zahájení projektu Pila, 
křovinořez, sekačka – 
práce bude brnkačka II

V březnu 2013 byl zahájen projekt pod názvem 
Pila, křovinořez, sekačka - práce bude brnkač-
ka II. Projekt byl připraven firmou MAVO s. r. 
o. ve spolupráci s ÚP ČR, kontaktním pracovi-
štěm Písek a Milevsko. Cílovou skupinou jsou 
uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci úřa-
du práce starší 50 let, s  délkou evidence mi-
nimálně 5 měsíců ke  dni vstupu do  projektu.  
Místem realizace projektu jsou obce a  města 
okresu Písek.

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání 
s důrazem na osoby, kterým se věnuje zvýšená 
péče na  trhu práce. Cílem projektu je nabíd-
nout  takto znevýhodněným osobám možnost 
svou současnou situaci řešit vstupem do  to-
hoto komplexního procesu umožňujícího ná-
vrat zpět na trh práce. 

V rámci projektu bude ve 2 etapách podpořeno 
celkem 30 účastníků z  cílové skupiny. Účast-
níci projektu budou procházet neprofesní 
částí zaměřenou na  způsob hledání zaměst-
nání, sepsání životopisu, motivačního dopi-
su apod. V  profesní části budou uchazečům 
nabídnuty rekvalifikační kurzy na  svařování, 
údržbu veřejné zeleně, obsluhu motorové pily, 
křovinořezu a  další zahradní techniky. Čás-
ti úspěšných absolventů projektu je možno 
poskytnout příspěvek na  mzdu při nástupu 
do  zaměstnání. Každý účastník je vybaven 
ochrannými pomůckami pro práci s technikou, 
která bude z projektu zakoupena a využívána 
při zaměstnání u měst a obcí. Po celou dobu 
projektu mohou osoby do  něho zařazené vy-
užívat počítač s připojením na internet a také 
možnost individuálního poradenství. Přidanou 
hodnotou projektu bude rovněž zajištění zve-
lebení a  údržba veřejných ploch měst a  obcí 
prostřednictvím cílové skupiny. 

Projekt byl zahájen 1. 3. 2013 a je předpoklad, 
že první nástupy do  zaměstnání se uskuteč-
ní po  absolvování neprofesní části projektu 
a potřebných rekvalifikacích začátkem června. 
Projekt je financován z prostředků Evropského 
sociálního fondu a  je veden pod registračním 
číslem: CZ.1.04/2.1.01/91.00233.  

Stanislava Jirsová,  
individuální poradce projektu

Pouť do  Dubí za  Otcem biskupem Janem Baxantem
Už v pět ráno ve středu 8. května 2013 vyjíž-
děl plně obsazený autobus poutníků z Milev-
ska a  okolí na  dalekou cestu, až do  podhůří 
Krušných hor. Duchovní doprovod poskytoval 
děkan Jakub Berka a trvalý jáhen Augustin Ja-
rolímek. Organizačně vše zajišťoval Jan Neužil, 
kostelník kostela sv. Bartoloměje v Milevsku. 
Cesta rychle ubíhala s  modlitbou i  marián-
skými písničkami. Cílem naší cesty bylo Dubí 
– kostel Neposkvrněného početí Panny Ma-
rie. Tato trojlodní bazilika ve  stylu benátské 
gotiky působila i  díky stavebním materiálům 
(mramor) v  krajině Podkrušnohoří velmi exo-
ticky. Jelikož jsme zde byli brzy, stihli jsme 
navštívit ještě poutní místo Bohosudov, který 
je součástí městečka Krupka asi 8 km severo-
východně od Teplic. 

Jeho dominantou je barokní bazilika Panny 
Marie Sedmibolestné (1701-1706), obkroužená 
ambitem se sedmi kaplemi, novou rezidencí 
a  školní budovou. Vnitřní zařízení s  krásným 
baldachýnovým oltářem a nádhernou kazatel-
nou pochází z 1. pol. 18. století. Skvělou akus-
tiku chrámu si vyzkoušely zpěvačky milevské-
ho kůrového sboru, jejichž hlasy a písně nám 
ještě několikrát ten den zpříjemnily čas. Vždyť 
kdo zpívá, dvakrát se modlí! Pak už jsme se 
přesunuli opět do Dubí, kde se již připravovala 

mše sv., kterou sloužil Otec biskup Jan Baxant. 
Splynuli jsme s  množstvím poutníků z  Čech 
i z Moravy, kteří připutovali 10 autobusy. Mše 
sv. byla krásným zážitkem a  všichni jsme si 
odnášeli požehnání i  pro naše rodiny doma. 
Otec biskup byl velice spontánní a milý. Orga-
nizaci celé akce zaštiťoval místní farář P. Pa-
trik, neboť mší sv. program zdaleka nekončil. 
Po  ukončení bohoslužby se všichni přítomní 
autobusy přemístili do Novosedlice na farskou 
zahradu, kde bylo připraveno bohaté občerst-
vení pro všechny poutníky. Stoly, lavice, káva, 
čaj, voda, klobásy, koláče, bábovky, řezy… bylo 
to skutečně úžasné. Mraky se honily po oblo-
ze, ale nad námi drželo NEBE ochrannou ruku, 
ani kapka nespadla. Pět set lidí by se hned tak 
nikam neschovalo. Došlo i  na  lidové písničky 
se šikovným harmonikářem, který chodil mezi 
námi. Po  výtečném občerstvení jsme po  15. 
hodině přejeli do cisterciáckého kláštera Osek 
z 12. století. Prohlédli jsme si trojlodní bazili-
ku (barokní přestavba), kapitulní síň, křížovou 
chodbu,  přesbytář i refektář. I tady po výkladu 
naše zpěvačky zazpívaly několik písní a Bavor-
ské litanie. Byla to příjemná tečka za celoden-
ním putováním. Zpáteční cestu nám vyprávě-
ním o své návštěvě Mexika zpříjemnil P. Jakub. 
Krátce po 21. hodině jsme šťastně dojeli do Mi-
levska, duchovně posíleni a s vědomím, že ta 
dlouhá cesta za to stála. 

Alena Růžičková

Vaším úkolem je odhalit, kde byla 
fotografie pořízena. Tři vylosovaní 
výherci, kteří správnou odpověď 
pošlou SMS do  14. června 2013 
na  telefonní číslo 775  733  552, 
získají vstupenku na Open Air Mu-
sicfest Přeštěnice na čtvrtek 11. 7. 
2013. K  odpovědi nezapomeňte 
připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z  minulého čís-
la: zimní stadion
Výherci: Ilona Hronková, Lubomír 
Jelínek a  Vít Kozák, všichni z  Mi-
levska

Jak dobře znáš své město?
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
č e r v e n  2 0 1 3

ul.  5.  května 117 •  tel . :  382 521 216  
www.dkmilevsko.cz

KINO BIOS „eM“

sobota 1.  17.30
KRÁLOVSTVÍ LESNÍcH STRÁžců 3D
USA – Animovaná fantasy komedie. Český da-
bing! vstupné: 150 Kč
sobota 1., neděle 2.  20.00 129 min.
IRON MAN 3 3D
USA – Čína – Geniální průmyslník se vydává 
na cestu, jejímž cílem je najít toho, kdo způso-
bil jeho utrpení. Česká verze! vstupné: 130 Kč
pondělí 3. 20.00 142 min.
VELKÝ GATSBy 3D
Austrálie – USA – Ze středozápadu do  New 
Yorku. Rok 1922 - uvolňující se morálka a po-
pulární jazz.  do 12 let nepřístupný,  
 vstupné: 130 Kč
pátek 7., sobota 8.  20.00 132 min.
STAR TREK: DO TEMNOTy 3D
USA – Akční – sci-fi – Posádka Enterprise s kapitá-
nem Kirkem se vrací domů, ale nalézá zdemolova-
nou flotilu a zpustošenou zem. vstupné: 150 Kč
neděle 9., pondělí 10. 17.30 78 min.
ŠMEJDI
ČR – Skryté kamery natočily drsné pozadí 
předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu 
děje? Hrají: Roman Vaněk a Ondřej Vetchý.  
 vstupné: 70 Kč, nad 65 let ZDARMA! 
pátek 14., sobota 15.  20.00 
PODFUKÁřI
USA – Thriller – Agenti FBI sledují iluzionisty, 
kteří provádějí bankovní loupeže, a  při vlast-
ním vystoupení odměňují své diváky penězi.  
 vstupné: 100 Kč
neděle 16., pondělí 17. 17.30 90 min.
NEUVĚřITELNÁ DOBRODRUžSTVÍ TADA 
STONESE
Španělsko – Animovaná komedie – Tad, 
snílek pracující na  stavbě, je díky zá-
měně za  slavného archeologa po-
slán na  expedici do  Peru. Česká verze. 
 vstupné: 100 Kč
neděle 16., pondělí 17. 20.00 101 min.
TRANS
Anglie – Krimi-thriller – James McAvory jako 
asistent aukční síně si při krádeži obrazu pora-
ní hlavu a nemůže si vzpomenout, kde obraz je. 
 vstupné: 110 Kč
pátek 21., sobota 22.  20.00
MUžI Z OcELI 3D
USA – Kanada – Anglie – Dobrodružné sci-fi - 
Opět se setkáváme s postavou mladého žur-
nalisty Clarka Kenta, který je na Zemi poslán 
jako Superman. vstupné: 130 Kč
pátek 28.–neděle 30.  20.00
SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D
USA – Malta – Sci-fi horor – Lidé se přemění 
v odporné lidské stvůry požírající jenom maso. 
V hlavní roli Brad Pitt! vstupné: 150 Kč      

Nádražní  846 •  tel . :  383 809 200
www.dkmilevsko.cz

DůM KULTURy

neděle 2. 6. 15.00
amfiteátr DK nebo velký sál (podle počasí)

VODNIcKÁ  
POHÁDKA
Dům kultury při-
pravil pohádku 
ke Dni dětí.
Hraje: Divadelní 
společnost Koň-
mo
Klapy klap, klape 
mlýn…, že kdo ji-
nému jámu kopá, 
sám do  ní padá, 
neboli, kdo chce 
kam, pomozme 
mu tam…! 

Takřka klasická česká pohádka s  lakotnou 
mlynářkou, přitroublým mlynářem, hodnou 
Bětuškou, mazaným vodníkem a opravdovým 
čertem, ve které se mlýnské kolo možná zato-
čí a dá-li Bůh, dobro nad zlem opět nečekaně 
zvítězí. 
Rozverné představení pro malé i velké, ve kte-
rém maňásci ožívají a opět dřevění, čert čaruje, 
vodník miluje, mlynářka hudruje, voda stříká 
a dva se při tom můžou strhnout!

od pondělí 3. 6. 07.00–15.30 kancelář DK
ZAHÁJENÍ ZÁPISU DO TANEČNÍcH 2013
Kurz obsahuje deset tanečních lekcí, prodlou-
ženou, závěrečný ples – Věneček, výuku sto-
lování s rautem, DVD z průběhu tanečních, CD 
s fotografiemi z průběhu tanečních, dva přípit-
ky – vše zahrnuto v kurzovném.
Zahájení výuky je v pátek 6. 9. 2013. Kurzovné 
se platí při zápisu! Páry budou přijímány před-
nostně.
Více informací v  kanceláři DK Milevsko, tel. 
383 809 200.
 kurzovné: 1 900 Kč
čtvrtek 6. 6.  velký sál 
DIVADELNÍ PřEDSTAVENÍ DRAMATIcKéHO 
KROUžKU II. ZŠ MILEVSKO
Zadáno pro II. ZŠ J. A. Komenského Milevsko.
Sempé Goscinny – Malý Mikuláš a jeho přátelé 
– Sedm školních příhod malého Mikuláše, kte-
ré jsou sice z jiné doby, ale určitě pobaví svou 
aktuálností.
Představení ve 12.45 hodin pro žáky školy, v 17 
hodin představení pro rodiče a veřejnost.

vstupné: dobrovolné
neděle 9. 6. 15.00 amfiteátr DK  
nebo velký sál (podle počasí) 
3. TANEČNÍ SHOW POD ŠIRÝM NEBEM

3. ročník unikátní taneční show, na  které se 
představí milevské taneční skupiny a  jejich 
hosté.
Kompletní výtěžek ze vstupného bude použit 
pro charitativní účely, všichni účinkující vystu-
pují bez honoráře.
Více informací na plakátech a na www.dkmi-
levsko.cz. 

od pondělí 10. 6. do pondělí 30. 8.
3. ROČNÍK FOTOGRAFIcKé SOUTĚžE  
O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU
Do  soutěže přijímáme fotografie s  motivem 
rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, 
pergoly, apod. 

Akce měsíce

2. MEZINÁRODNÍ 
FESTIVAL  

DEcHOVÝcH KAPEL  
V MILEVSKU

sobota 29. června
13.00 hodin 

park Bažantnice

Druhý ročník festivalu se opět bude konat 
v  parku v  Bažantnici, kde bude probíhat 
kulturní program.
V  rámci festivalu vystoupí slovenská de-
chová kapela Záhorienka, jihočeská origi-
nální dechová hudba Keramička, diváci se 
můžou těšit na  místní dechovou kapelu 
Kovačka, Zelenou šestku, Dechovou hud-
bu města Písku nebo netradiční dudáckou 
kapelu Duha. Více informací naleznete 
na plakátech a www.dkmilevsko.cz.
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Pořádají: Dům kultury Milevsko a Květinářství 
Romantik
Bližší informace a konkrétní podmínky soutě-
že naleznete na plakátech, www.dkmilevsko.
cz nebo na telefonu 383 809 201.

úterý 11. 6. 13.00–16.00 učebna 1
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA 
VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

sobota 22. 6.  odjezd v 7 hodin  
  od DK Milevsko 
ZÁJEZD DO ZOO DVůR KRÁLOVé
Platby přihlášených se přijímají v  kanceláři 
DK nejdéle do  7. června, uvolněná místa bu-
dou poskytnuta náhradníkům. Více informací 
na tel.: 383 809 201. cena dopravy: 270 Kč
středa 26. 6.   letní fotbalový stadion
4. DEN SE ZÁcHRANÁřI
SPOS Milevsko s. r. o. a Dům kultury Milevsko 
pořádají pro žáky škol z Milevska a okolí již 4. 
Den se záchranáři. Sraz na hlavní tribuně let-
ního stadionu. Ukázky výcviku policejních psů, 
ukázky starší a novější techniky dobrovolných 
hasičů a  profesionální jednotky. Ukázky mo-
derního vybavení záchranné lékařské služby. 
Ukázka vybavení zbraní, vozidel, výstroje ci-
zinecké policie, pořádkové policie a  městské 
policie. 

středa 26. 6.  17.00 velký sál  
VEřEJNé ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA MILEVSKA

čtvrtek 27. 6.  17.00 velký sál  
ZAKONČENÍ ROKU – TANEČNÍ SKUPINA EFK
Přehlídka všech skupin a  tanečníků TS EFK 
k příležitosti zakončení dalšího úspěšného ta-
nečního roku. Rádi přivítáme rodiče, příbuzné, 
kamarády i fanoušky.

sobota 29. 6. 13.00 park Bažantnice
2. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DEcHOVÝcH 
KAPEL V MILEVSKU

Druhý ročník festivalu se opět koná v  parku 
v Bažantnici, kde bude probíhat kulturní pro-
gram. 

Nám. E.  Beneše 1  •  tel . :  382 522 082
www.dkmilevsko.cz

GALERIE M

pondělí 3. 6. 17.00
VERNISÁž VÝSTAVy – MOJE MALOVÁNÍ
Vernisáž prodejní výstavy obrazů Milana Jelínka.

úterý 4.–pátek 28. 6.
VÝSTAVA – MOJE MALOVÁNÍ
Prodejní výstava obrazů Milana Jelínka.  
 vstupné: 10 Kč
čtvrtek 13. 6. 19.30 vstupné:

 předprodej 100 Kč, na místě: 120 Kč
HUDEBNÍ SKLEPy – REPUBLIc OF TWO

Skupina Republic of Two je indie folková hu-
dební formace Jiřího Buriana a Mikoláše Růžič-
ky. Předprodej vstupenek v Galerii M.

 
Projekt „Hudební sklepy Milevsko 2012–2013“ 

je realizován za laskavé finanční podpory 
Státního fondu kultury České republiky.

J .  A.  Komenského 1034 •  tel . :  382 521 269
www.spos-milevsko.cz

SPOS MILEVSKO, s. r. o.

IN-LINE veřejné bruslení dle rozpisu  
na stránkách  
www.spos-milevsko.cz
SPORTOVNÍ HALA
každý čtvrtek  20.00–21.00  
ZUMBA – aerobní cvičení na taneční rytmy
01. 06. 10.00  PROACTIVE – MINI CUP – 

Závod nadějí
08. 06. 09.30  PROACTIVE – Závěrečný  

závod 22. r. JIHOČESKÉ LIGY
13.–16. 06.   KLUB ZABABOV
LETNÍ STADION
Fotbalové zápasy
02. 06. 11.00  FC ZVVZ kadeti ,,B“ – SK 

Oslov
 13.00  FC ZVVZ dorost – Slovan 

Břilice
09. 06. 13.30  FC ZVVZ žáci – SKP České 

Budějovice
 17.00  FC ZVVZ muži ,,A“ – Sokol 

Čížová
15. 06. 13.00  FC ZVVZ dorost – Hluboká 

nad Vltavou

Sdružení  rodičů s  diabetem a cel iaki í ,  Písek
www.diacel .cz •  tel . :  605 888 980 

OS DIAcEL

pátek 21.–neděle 23. 6. 
VODÁcKÝ VÝLET PRO ČLENy

sobota 29. 6.–sobota 13. 7.
DIA TÁBOR „ŠTĚDRONÍN 2013“ 
Pro zdravotně postižené děti z celé ČR.

PROAcTIVE MILEVSKO
sobota 1. 6. 10.00 sportovní hala
MILEVSKÝ MINI cUP  
K MEZINÁRODNÍMU DNI DĚTÍ 

sobota 8. 6.  09.30 sportovní hala
5. ZÁVOD JIHOČESKé LIGy MODERNÍ  
GyMNASTIKy SE ZÁVĚREČNÝM  
VyHODNOcENÍM 

Sažinova 763 •  tel . :  723 449 409
www.centrummilisek.cz

cENTRUM MILÍSEK

pátek 7. 6.  09.00
DĚTSKé ZAHRADNÍ DOPOLEDNE  
PRO NEJMENŠÍ
Zábavné dopolední tvoření, skákací lokomoti-
va plná míčků, dětská diskotéka.  
 vstupné: 40 Kč/rodič
středa 5. 6.  15.30 
ZÁPIS – LETNÍ cVIČENÍ RODIČE + KOJENcI
Pod vedením zdravotní sestřičky, 10 lekcí.  
 cena: 500 Kč
středa 5. 6. 15.30 
ZÁPIS – cVIČENÍ NA VELKÝcH MÍČÍcH  
PRO TĚHOTNé
Pravidelné cvičení pod vedením zdravotní ses-
třičky, 10 lekcí. cena: 700 Kč
pondělí 17. 6. 08.30 
ZAHÁJENÍ SEMINÁřE PRO RODIČE NA MD
5ti denní seminář vztahující se k  problema-
tice trhu práce. Zajištěna péče o  dítě, strava 
a proplacení jízdného. Seminář ukončen získá-
ním  osvědčení. Vše bezplatné, spolufinanco-
váno rozpočtem ČR a ESF.

Nabídka letních dětských táborů 2013:
pondělí 22.–sobota 27. 7. 08.00–16.30
PřÍMĚSTSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR PLNÝ ZÁBAVy
Určeno pro děti od 6 do 12 let. Oběd a pitný re-
žim zajištěn, program plný zážitků, her, výletů, 
koupání i tvoření, 1x celodenní výlet vlakem, 1x 
společná noc u nás s táborákem a buřty.  
 cena: 1 450 Kč

Pobytové letní dětské tábory:
MONÍNEc – SPORTOVNÍ AREÁL
Termíny: 
1. neděle 7.–sobota 13. 7. , 
2. neděle 4.–sobota 10. 8.

ČERVENÁ NAD VLTAVOU – LESOPARK HOTELU 
VLTAVA
Termíny: 
1. neděle 21.–sobota 27. 7. 
2. neděle 18.–sobota 24. 8.  

6x ubytování ve společné chatě ve 2–4 lůžko-
vých pokojích s vlastním sociálním zařízením, 
strava 5x denně + pitný režim, bohatý program 
a mnoho nových zážitků. cena: 3 100 Kč

www.zvvz.cz/seniorklub

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.

čtvrtek 6. 6.
ZÁJEZD Č. 2 – KUTNÁ HORA
Prohlídka historických památek ve  městě 
s  průvodcem, vstupenky jsou v  ceně. Odjezd 
v 7.00 hod. 

čtvrtek 13. 6.
ZÁJEZD Č. 7 – ČERVENÁ LHOTA
Prohlídka zámku Červená Lhota, Provaznic-
kého a Leteckého muzea v Deštné, vstupenky 
jsou v ceně. Odjezd v 7.30 hod. 
čtvrtek 20. 6.
ZÁJEZD Č. 20 – KROMĚřÍž  
Kroměříž byla vyhlášena v  roce 1997 nejkrás-
nějším historickým městem. Komplex histo-
rických zahrad a Arcibiskupského zámku je za-
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psán do seznamu světového dědictví UNESCO. 
Vstupenky jsou v ceně. Odjezd v 6.00 hod. 
čtvrtek 27. 6.
ZÁJEZD Č. 8 – KROMĚřÍž  
Shodný program jako zájezd č. 20. 

www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB ČESKÝcH TURISTů

sobota 1. 6.
SEDLČANSKO – JIH
Pěší vycházka po  trase Počepice, Jesenice, 
Sedlčany, celkem do 25 km. Odjezd z autobu-
sového nádraží v 5.45 hod., příjezd v 18.30 ho-
din. Vede: Vladimír Šťastný 

sobota 1. 6.
cyKLOPUTOVÁNÍ HUSITSKÝM KRAJEM 
Cyklotrasy 30, 50, 75 km. Sraz v 8.10 na nádraží 
ČD, odjezd vlakem v 8.17 hod., odjezd vlaku zpět: 
13.08; 15.08; 17.08; 19.08 hodin. Vede: Josef Horký

sobota 8. 6.
PROTIVÍNSKO
Pěší vycházka po  trase Protivín, rybník Velká 
Radyň, Zelendárky, Mlýnský rybník, Podkr-
čí, Protivín, celkem 16 km. Odjezd v  7.41 hod. 
z nádraží ČD. Vede: Dana Syslová

sobota 15. 6. 
MILEVSKÝ ČTyřLÍSTEK – 47 KM
Milevsko, Jetětice, Podolí, Olešná, Písecká 
Smoleč (koupání), Nemějice, Bernartice, Mi-
levsko. Odjezd v 9.00 hod. od sokolovny. Vede: 
Tomáš Wilda

neděle 16. 6.
OKOLÍM MILEVSKA
Pěší vycházka Stehlovice, Zběšičky, Líšnice, 
Milevsko, trasa cca 19 km. Odjezd z nádraží ČD 
v 7.41 hod. Vede: Tomáš Wilda

sobota 22. 6.
ŠUMAVSKÁ JEZERA 
Autobusový zájezd s  pěší vycházkou z  Prášil 
k Prášilskému jezeru (celkem 9 km) a pro zá-
jemce až na rozhlednu na hoře Poledník (cel-
kem 15 km). Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny. 
Přihlášky v Infocentru, tel.: 383 809 101. Vede: 
Jiří Lesák

sobota 29. 6.
SEPEKOVSKÁ 21
Trasa do 45 km. Start u restaurace U Štěpána 
7.00–10.00 hod. Společný odjezd na start pro 
cykloturisty je v 8.00 hodin od prodejny Tesco. 
Vede: Tomáš Wilda

Nám. E.  Beneše 1  •  tel . :  382 521 231
www.knihmil .cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

po celý červen  výstavní prostory MěK
VÝSTAVA VÝTVARNÝcH PRAcÍ MŠ PASTELKA

pátek 28. 6. 08.00 dětské oddělení
ZMĚNA OTEVÍRAcÍ DOBy
V  den vysvědčení bude dětské oddělení ote-
vřeno již od 8 hodin. Vypůjčené knihy můžete 
mít přes celé prázdniny a vrátit je až v září.

Připravujeme:
úterý 2. 7. 13.15 
VI. VLASTIVĚDNÁ VÝPRAVA ANEB cESTA 
KOLEM SVĚTA PřES PřEBOROV
Pro děti z  milevské, sepekovské a  přeborov-
ské knihovny. Sraz na  autobusovém nádraží 
na stanovišti č. 11, návrat v 18.30 hodin.

STEAKHOUSE NA PALUBĚ
sobota 22. 6. 
SUTEREN ROcK
Večer plný známých rockových pecek.
sobota 29. 6. 
JABLKO ZNETVOřENé LIDSKÝM FAKTOREM  
EXNI TO
Společné turné skvělých ska-punkových kapel.

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

řEHOLNÍ DůM PREMONSTRÁTů

pátek 7.–neděle 9. 6.
TRES ARTES 2013
11. ročník festivalu duchovní dramatické tvorby.

neděle 30. 6. 18.00 
  první nádvoří kláštera
NEZMAřI A JIHOČESKÁ KOMORNÍ  
FILHARMONIE
Předprodej vstupenek v infocentru.   
 vstupné: 250 a 300 Kč

SKAUTI NA SVOJSÍKOVĚ ZÁVODĚ ZAcHRÁNILI VESMÍR A SPOJILI ČASOVOU LINII
O víkendu 4.–5. 5. 2013 pořádali milevští skauti základní kolo Svojsíkova 
závodu 2013 na základně v Bečicích u řeky Lužnice. Svojsíkův závod je 
celorepublikový skautský závod, kterého se účastní týmy dětí ve věku 
12 až 16 let a v průběhu dvoudenního závodu prokazují schopnost spo-
lupráce v týmu, znalosti a schopnosti poradit si v nelehkých situacích, 
které je mohou v přírodě i v běžném životě potkat. Na závod přijelo 64 
mladých skautů a skautek, kteří měli odvahu zachránit profesora Jonáše 
Kompresora, který uvízl v minulosti či budoucnosti. Profesor si totiž vy-
robil stroj času, ve kterém mu však došlo palivo – časová kapalina. Závo-
dící družinky měly v sobotu za úkol nejen předvést své dovednosti v jed-
notlivých disciplínách závodu, ale zároveň měly za úkol nashromáždit co 
nejvíce kapaliny do svých vyrobených kapesních strojů času a zachránit 
profesora Kompresora. V soboru večer se děti pokusily o jeho záchranu. 
Nastavily svoje stroje času na správnou hodnotu a pomocí speciálního 
rituálu dostali profesora zpět do přítomnosti. Setkali se tedy konečně 
s panem profesorem! Profesor dětem však vyděšeně oznámil, že je na-
rušen vesmír a časová linie není celistvá. V neděli měly děti šanci celou 
situaci vyřešit. Každý závodník sbíral v individuálních činnostech části 
časové linie, které poté společně všichni spojili, čímž zachránili vesmír. 

Závodníkům patří 
velký dík za  záchranu 
profesora, vesmíru 
a  za  spojení časové 
linie. Dále patří dík 
i  pětadvaceti organi-
zátorům, kteří se po-
díleli na přípravě závo-
du a bez kterých by se 
závod neuskutečnil.
 Děti na  závodě před-
vedly svoje praktické 
dovednosti, znalosti 
a  týmovou spolupráci 
v  modulu Závod, kde 
měly za úkol řešit kri-
zové situace, vyhledá-
vat na internetu či po-

skytovat první pomoc. Individuální schopnosti jedinců v modulu Brány, 
kde děti prokazovaly schopnost mluvit cizími jazyky, znalosti základů 
etikety či schopnost pobavit publikum. Celý víkend děti týmově plnily 
úkoly v modulu Přežití, kdy se o sebe musely postarat a postavit si sta-
ny, rozdělat oheň a uvařit večeři.
V chlapecké kategorii závodilo šest družinek, v dívčí kategorii pět druži-
nek a mimo soutěž dvě družinky. Družinky přijely na závod z Milevska, 
Písku, Protivína a Vodňan. V chlapecké kategorii postupují do krajské-
ho kola Svojsíkova závodu dvě vítězné družinky a to Rysové, středisko 
Oheň života z Písku a Panteři, středisko Milevsko. V dívčí kategorii po-
stupuje do  krajského kola pouze jedna družinka a  to Lamy, středisko 
Gahál z Písku. Dívčí družinka Kaktušky, středisko Milevsko se umístila 
na 3. místě v dívčí kategorii. Gratulujeme všem zúčastněným za úspěš-
né splnění celého základního kola Svojsíkova závodu 2013 a postupu-
jícím přejeme hodně štěstí v  krajském kole. Více fotografií si můžete 
prohlédnout na internetových stránkách www.junakmilevsko.net. 

 Kateřina Samcová
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Dům kultury Milevsko ve  spolupráci s  Květinářstvím Romantik paní 
Kolingrové připravil třetí ročník fotografické soutěže s názvem O nej-
hezčí balkon či zahradu, která si získala vaši velkou oblibu. I tentokrát 
se budeme těšit na snímky rozkvetlých balkonů, zahrad, teras, pergol, 
skalek apod.
Do soutěže může každý přihlásit dvě fotografie, a to třemi způsoby. 
Tím prvním a nejjednodušším je zaslání snímků na emailovou adresu 
soutez@dkmilevsko.cz, nebo můžete fotografie o rozměrech 10x15 za-
slat na adresu Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko, 
a  tím posledním je možnost fotografie osobně přinést do  kanceláře 
DK.
K  fotografiím nezapomeňte připojit své jméno a  příjmení, telefon-
ní kontakt, stručný název snímku a  prohlášení, že výše jmenovaný 
je autorem fotografií. Snímky se přijímají od 10. června do 30. srpna 
2013. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v září, ale my se už teď 
na vaše fotografie těšíme. Ze všech došlých snímků bude sestavena 
výstava, která bude k vidění v prostorách Domu kultury. Hlavními ce-
nami jsou poukázky na odběr zboží v hodnotě 500, 300 a 200 Kč u spo-
lupořadatele soutěže – Květinářství Romantik. Na malou odměnu se 
ale může těšit každý, kdo se se svými fotografiemi přihlásí.

2. MEZINÁRODNÍ  
FESTIVAL  

DEcHOVÝcH  
KAPEL  

V MILEVSKU
V  roce 2011 vznikla v  Milevsku myšlenka re-
alizace mezinárodního festivalu dechových 
hudeb, jejímž vyústěním byl první meziná-
rodní festival dechových kapel, který se usku-
tečnil v loňském roce. Hostem festivalu byla 
kromě místních kapel Kovačka, Netolička 
a Třeboňská dvanáctka také rakouská kape-
la Musikverein Oepping a  slovenská kapela  
Bučkovanka z Nového města na Váhom.

V  letošním roce bychom chtěli na  úspěšný 
loňský první ročník navázat, a proto se v so-
botu 29. června 2013 uskuteční druhý ročník 
mezinárodního festivalu dechových kapel 
v Milevsku.

Sobotní program bude opět velmi pestrý. 
Chybět nebude místní dechová kapela Ko-
vačka pod vedením kapelníka Jiřího Doubravy, 
kapela Zelená šestka pod taktovkou Vladimí-
ra Bendy, Dechová hudba Písek, kterou znají 
pravidelní návštěvníci seniorských tanečních 
podvečerů či Netradiční lidová dudácká kape-
la, známá milevským posluchačům z vystou-
pení při Milevských maškarách.

Hosty festivalu budou jihočeská kapela Kera-
mička a slovenská dechová hudeba Záhorien-
ka, která v roce 2012 oslavila 25. výročí svého 
založení.

Festival se uskuteční opět v milevském par-
ku Bažantnice, zahájení programu bude ve 13 
hodin. 

V loňském roce rozezněly dechové kapely i nádvoří milevského kláštera.

 1. ročník si nenechalo ujít cca 500 návštěvníků.

O nejhezčí balkon či zahradu
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F O T O O B J E K T I V E M

Do kašny na nádvoří se vrátily ryby. Po zimě vyčistil 
kašnu na prvním nádvoří P. Mikuláš. Ve vodě se už 
zase prohánějí rybičky, aby svojí barevností potěšily 
malé i velké návštěvníky milevského kláštera.

Galerie M v  květnu již tradičně nabídla výstavu prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Milevsko. Snímek je z vernisáže, která se uskutečnila v pátek 
3. května.

V sobotu 4. května se milevské náměstí zaplnilo silnými stroji. Konalo se zde šesté setkání motorkářů s požehnáním na cestu. V kostele sv. Bartoloměje 
proběhla mše a poté čtyři kněží požehnali motorkářům, kteří se v odpoledních hodinách vydali na společnou vyjížďku na Zvíkov, čímž zahájili motor-
kářskou sezonu.

Snímkem ze zákulisí se vracíme k  úspěšnému 
setkání s  herci Evou Holubovou a  Bohumilem 
Kleplem, kteří svým humorným vyprávěním po-
bavili ve středu 8. května v milevském domě kul-
tury přes 200 diváků.

Tomáš Pfeiffer přijel do  Milevska roze-
znít starodávný nástroj (Vodnářský zvon)  
a  za  pomoci 3D efektů tak připravil  
návštěvníkům netradiční zážitek.

Během měsíce května měli návštěvníci milevské poliklini-
ky možnost vidět výstavu žáků milevských i okolních škol 
a školek na téma Kolečkový den.   

V  květnu proběhla rekonstrukce schodů na  nám. E. Beneše před  
kostelem, která byla financována z rozpočtu města.

Diacel svou čarodějnici 
upálil v  sobotu 27. dub-
na, kdy se sešla skupina 
Diacelu z  Písku, Milevska 
a Prahy v restauraci „U Šá-
chů“ nedaleko Červené 
nad Vltavou. Po soutěžích 
v neobvyklých disciplínách 
přišlo na  řadu upálení ča-
rodějnice a  také opékání 
tradičních buřtů.
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V sobotu 11. května 2013 pořádal Milevský smíšený sbor „Jarní koncert 
sborů“. Jako každý rok, tak i letos, se tento koncert uskutečnil ve Sboru 
Církve československé husitské (bývalé synagoze). Pozvání do Milevska 
tentokrát přijal Písecký pěvecký sbor Sonitus. 

48. ročník turistického pochodu Praha – Prčice odstartoval v sobotu 18. 
května od domu kultury. Celkem se na něj vydalo 1 629 účastníků, z toho 
na trasu dlouhou 31 km vyrazilo 1 288 pochodníků, na 40 km trasu přes 
Petrovice se jich vydalo 46 a na cyklotrasu vyjelo 295 cyklistů. 

Na vernisáži výstavy ZUŠ Milevsko v Galerii M byly předávány Pamětní 
listy absolventům 1. a  2. stupně výtvarného oboru Základní umělecké 
školy. Na fotografii zleva Aneta Vepřeková, Aneta Reinišová, Pavel Pich 
– učitel, Petra Tůmová, Ondřej Škoch, Petra Vostřáková, Vladislav Horek 
- ředitel školy, Sabina Zítková, Dominika Koutníková, Jana Pichová – uči-
telka (na fotu chybí Bohdana Součková).

Předškoláčci, scházející se v domě kultury, si na poslední schůzce zahráli 
na kuchtíky. Pro maminky vyrobili tiramisu.

V sobotu 18. května se milevské náměstí stalo dějištěm mistrovství republiky ve vyprošťování vozidel, kterého se zúčastnilo deset soutěžních týmů z celé ČR.

V rámci projektu Klíče pro 
rodinu se koná v  centru 
Milísek artefiletický se-
minář na  téma „Parale-
la konfliktu a  smíření“ 
pod vedením terapeutky 
Bc. Verči Drugové.



str. 14 • www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj •6•2013

✶ integrována ochrana proti běhu na sucho
✶ integrován tlakový spínač
✶ není zapotřebí žádá další tlaková nádoba
✶ napájení 230 V
✶ výkon cca 2300 l/h při tlaku 3 bary
✶ akční cena 8 099 Kč vč. DPH

...  a za akční ceny máme skladem i čerpadla  
do vrtů, i klasická čerpadla samonasávací.

UNIKÁTNÍ BEZNÁDRŽOVÁ  
PONORNÁ VODÁRNA DO STUDNY

AUTO HÁK,s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Adresa:
Soběslavská 1723
390 02 Tábor

Kontaktní informace:
Telefon prodej: 381 255 000
E-mail: hyundai@autohak.cz
www: www.hyundai.autohak.cz
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Ú K L I D O V É  S L U Ž B Y
*  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 15–20 Kč/m2

*  SEDACÍCH SOUPRAV A ČAL. NÁBYTKU
*  MOŽNOST PRAVIDELNÉHO ÚKLIDU  

DOMÁCNOSTI, KANCELÁŘE ATP…
*  ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ AUT
Marek Schlixbier Tel.: 777 344 552

www.cisteniautmilevsko.freepage.cz

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2013
Od pondělí 3. června od 7 hodin  
v kanceláři DK Milevsko

Kurzovné 1 900 Kč 
se platí při zápisu,  
páry se přijímají přednostně.
Více informací na tel.: 383 809 200 nebo na www.dkmilevsko.cz.
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