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ZPRAVODAJ
MILEVSKÝ

www.mi levsko-mesto .cz

srpen
2013

P R O G R A M :

22. 8. 2013  BAZILIKA V AREÁLU  
MILEVSKÉHO KLÁŠTERA 

18:00 koncert duchovní hudby  
 Kvarteto Martinů
 Vstupné: 80 Kč
 
23. 8. 2013 PARK BAŽANTNICE
 Vstupné pouze pátek: 30 Kč
 Vstupné pátek–neděle: 50 Kč
17:00 zábavné odpoledne pro děti s Milískem
 Oběžná dráha, NRG Crew, Farida
 MYSKY
20:00 MIRO ŠMAJDA
21:00 ELIZABETH
22:30 TICHO DE PRE CUPÉ BAND
 
24. 8. 2013 PARK BAŽANTNICE
 Vstupné sobota + neděle: 30 Kč
od 14:00 koncerty regionálních kapel
 vystoupení EFK Milevsko a Sokol Milevsko
17:00 PARADOXY
18:30 FANTOM
20:00 READY KIRKEN
21:30 NATURAL
23:00 VODOVOD
 
25. 8. 2013 PARK BAŽANTNICE
 Vstupné pouze neděle: 20 Kč
13:00 TICHÁ POHODA
14:00 KOVAČKA
15:00 SOUTĚŽ O POSVÍCENSKÝ KOLÁČ
15:30 JEDEMETAM
16:30 EPYDEMIE
17:30 KAPELA AVALON

Změna programu vyhrazena, uvedené časy jsou pouze 
orientační!

B A R T O L O M Ě J S K É  P O S V Í C E N Í
M I L E V S K É  M Ě S T S K É  S L A V N O S T I  2 0 1 3

        22.–25.  srpna (www.milevskeslavnosti .cz) 

Kvarteto Martinů

Ready Kirken

Miro Šmajda
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ODBOR INVESTIC  
A SPRÁVY MAJETKU

INfORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA MILEVSKA

Rada města mimo jiné:
l  schválila přijetí finančního daru ve  výši 

5 000 Kč pro 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
l  schválila použití finančních prostředků z  re-

zervního fondu ve výši 247 237 Kč na stěhování 
a budování nových expozic Milevského muzea 
a  vyhověla žádosti ředitele muzea Vladimíra 
Šindeláře o umístění informační tabule na po-
zemku města z důvodu větší propagace muzea

l  souhlasila s  přípravou podkladů pro podání 
žádosti do  Operačního programu životního 
prostředí a  uložila po  vyhlášení výzvy zpra-
covat a  podat žádost o  dotaci na  ozelenění 
nové části hřbitova, v  případě získání dota-
ce bude podíl města ve výši cca 294 000 Kč 
zahrnut do rozpočtu na rok 2014 (předpoklad 
realizace akce v roce 2014–2015)

l  schválila projektový záměr na  rekonstrukci 
lokality VZOR a rozhodla zadat práce spojené 
s realizací I. etapy rekonstrukce Službám Měs-
ta Milevska, s. r. o., vyjma keřových výsadeb

l  doporučila Zastupitelstvu města schválit 
prodej a  vyhlásit záměr na  prodej domů č. 
p. 206 a 417 včetně pozemků v ulici Sokolov-
ská v Milevsku

l  vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřej-
né zakázky „Rekonstrukce hlavního fotbalo-
vého hřiště na LS“ v Milevsku

l  doporučila zastupitelstvu schválit výkup 
ideální poloviny pozemkových parcel od spo-
lumajitelky v  lokalitě Dukelská v  Milevsku, 
město Milevsko je spoluvlastníkem jedné 
ideální poloviny těchto parcel

l  rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na neby-
tový prostor v č. p. 391, Husovo nám., Milev-
sko s Robinem Vlčkem z Písku

l  rozhodla o uvedení provozu na místní komu-
nikaci v  ul. Blechova po  vypršení lhůty pře-
chodné úpravy provozu zpět na obousměrný 
provoz

l  schválila Smlouvu o partnerství a vzájemné 
spolupráci s Královskou kanonií premonstrá-
tů na Strahově v upraveném znění

l  rozhodla realizovat obnovu části teplovodu 
v ul. Komenského v roce 2013

l  schválila vyplacení odměn ředitelkám ma-
teřských škol v  Milevsku dle předloženého 
návrhu

l  jmenovala paní Alenu Knotovou členkou Ko-
mise pro místní části

l  trvá na  svém rozhodnutí ve  věci soudního 
vymáhání pohledávek a podání žalob na vykli-
zení v č. p. 164 ul. Masarykova

l  pověřila Mgr.  Martina Třeštíka bezprostřed-
ním zahájením příprav publikace, medailí 
a vlajky k 830 letům založení města Milevska. 

11. schůze Rady města Milevska dne 24. 6. 2013  

INfORMACE O VODNÉM A STOčNÉM

Na  jednání Zastupitelstva města Milevska 
dne 15. 5. 2013 nebyl schválen předložený ná-
vrh k  úpravě vodného a  stočného a  materiál 
byl odložen. Poté proběhla jednání se zástup-
ci města a společnosti Čevak a. s, na kterých 
nedošlo ke konečnému řešení. Jednání budou 
dále probíhat a  nový materiál k  úpravě vod-
ného a stočného bude předložen do Zastupi-
telstva města Milevska 11. 9. 2013. Do té doby 
platí stávající podmínky.

Bc. Tomáš Smrčina

INfORMACE O HROBOVýCH MÍSTECH
Informujeme občany, že v souladu se zákonem 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví je do 30. 9. 2013 
stanoven termín pro vrácení nových podepsa-
ných smluv o nájmu hrobového místa s platností 
od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2024.  Podepsané smlouvy 
můžete osobně doručit na podatelnu městské-
ho úřadu nebo Ing. Kolářovi, pracoviště Sažinova 
843, Milevsko, 2. patro, č. dveří 220 nebo je za-
šlete poštou na adresu: Odbor investic a správy 
majetku, Sažinova 843, 399 01 Milevsko.

Ing. Michal Kolář

PRODEJ BYTU KARLOVA ULICE
Prodej bytu v ulici Karlova proběhl dle zákona 
o  obcích standardním způsobem tak, jak je 
tomu v jiných případech, kdy se jedná o prodej 
majetku města Milevska. Záměr na prodej byl 
zveřejněn jak na úřední desce Městského úřa-
du, tak i na elektronické úřední desce Městské-
ho úřadu Milevsko na webu města Milevska.

Bc. Tomáš Smrčina

V ý s l e d k y  a n k e t y 
n a   w e b u  m ě s t a  

k e   d n i  2 5 .  7 .  2 0 1 3
Po dobu rekonstrukce mostu u Bažantice 
byl vybudován provizorní kruhový objezd. 
Jste pro jeho zachování i po skončení opravy 
mostu?

•  Ano (41) 

•  Ne (22) 

•  Je mi to jedno (2) 

Celkem hlasovalo: 65

Dne 18. 7. 2013 vyhlásil Krajský soud v Českých 
Budějovicích rozsudek, kterým potvrdil roz-
hodnutí Okresního soudu v Písku ze dne 19. 2. 
2013. Krajský soud se tak jednoznačně postavil 
za tvrzení DK Milevsko o neplatnosti pozdější 
nájemní smlouvy uzavřené se společností La-
ben s. r. o. pana Ladislava Benduly. Po  doru-
čení tohoto rozsudku účastníkům tedy bude 
muset společnost Laben s. r. o. část předmětu 
nájmu vyklidit. 
Pokud jde o  zbylou část předmětu nájmu, tj. 
restauraci, Krajský soud přisvědčil názoru 
Okresního soudu v Písku, když uzavřel, že se 
porušování povinností ze strany společnosti 
Laben s. r. o. nepodařilo prokázat.
Krajský soud před vyhlášením rozsudku dále 
zdůraznil, že platná nájemní smlouva z  roku 
2006, kterou se oba účastníci řídí, je tak ne-
kvalitním dokumentem, že jeho rozhodnutí, 
ať by se bylo přiklonilo na  tu či onu stranu, 
nemůže být pro právní vztahy mezi DK Milev-
sko a  společností Laben s. r. o. považováno 
za definitivní tečku za celým sporem. Dle ná-
zoru soudu je tak v blízké budoucnosti potřeba 
otevřít jednání o nové smluvní úpravě, neboť 
stávající nájemní smlouva z roku 2006 je způ-
sobilá z důvodu nejednoznačnosti svých usta-
novení plnit v  daném právním vztahu pouze 
jakési nouzové, překlenovací řešení.   
V Milevsku, 18. 7. 2013    Dům kultury Milevsko

TISKOVÁ ZPRÁVA 
ROZSUDEK  

OKRESNÍHO SOUDU  
V PÍSKU POTVRZEN

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vy-
losovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 16. 
srpna 2013 na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku 
na Hudební sklepy (Dobré ráno blues band), které se uskuteční 
v pátek 20. září od 19.30 hodin v Galerii M.  K odpovědi nezapo-
meňte připojit své celé jméno a adresu.

Jak dobře znáš své město?
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Jak jsme již informovali v únorovém čísle Mi-
levského zpravodaje, vstoupila od  1. 1. 2013 
v  platnost novela zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, která přinesla 
řadu změn dotýkajících se i oblasti pěstounské 
péče. Podstatnou změnou je povinnost uzavřít 
dohodu o  výkonu pěstounské péče (dále jen 
dohoda), která vymezuje práva a  povinnosti 
pěstounů při výkonu pěstounské péče. Tato 
dohoda musí být uzavřena mezi pěstounem 
a  obecním úřadem, obecním úřadem obce 
s  rozšířenou působností, krajským úřadem 
nebo pověřenou osobou, která má pověření 
k  výkonu sociálně právní ochrany děti, a  to 
nejpozději do 30 dnů od svěření dítěte do péče 
pěstounů. V případě, že dohoda uzavřena není, 
upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a po-
vinností pěstounů příslušný obecní úřad obce 
s  rozšířenou působností správním rozhodnu-
tím (dále jen rozhodnutí). V  rámci uzavřené 
dohody či vydaného správního rozhodnutí 
se pěstounům a  jím svěřeným dětem nabízí 
různé druhy pomoci, např.: poskytnutí trvalé 
nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče 
o svěřené dítě; poskytnutí pomoci se zajiště-
ním celodenní péče o svěřené dítě, nebo děti, 
která je přiměřená věku dítěte; zprostředková-
ní nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšo-
vat si znalosti a  dovednosti; zprostředkování 
psychologické, terapeutické nebo jiné odborné 
pomoci atd. Úplný rozsah práv a povinností při 
výkonu pěstounské péče byl zveřejněn ve výše 
uvedeném čísle Milevského zpravodaje. 

Na  výkon pěstounské péče obdrží instituce, 
s  níž má pěstoun uzavřenou dohodu, státní 
příspěvek na výkon pěstounské péče (dále jen 
příspěvek), ze kterého jsou hrazeny náklady 
spojené se zajištěním některých služeb pro 
pěstouny. Výše příspěvku činí 48 000 Kč ročně 
na  jednu uzavřenou dohodu či vydané správ-
ní rozhodnutí. V  případě, že by dohoda byla 
uzavřena (rozhodnutí bylo vydáno) v průběhu 
roku, činí tento příspěvek jednu dvanáctinu 
z  částky 48  000 Kč za  každý měsíc od  doby, 
kdy byla uzavřena dohoda či vydáno rozhod-
nutí. 

Pěstounům, kteří mají uzavřeny dohody 
s Městským úřadem Milevsko, bylo v první po-
lovině roku 2013 zprostředkováno vzdělávání 
prostřednictvím občanského sdružení Arkáda
 – sociálně psychologické centrum (dále jen Ar-
káda). Od ledna do června 2013 pořádala Arká-
da v Písku několik tematických kurzů, kterých 
se zúčastnili nejen pěstouni z  Milevska, ale 
i  z  celého Písecka. Vzhledem k  tomu, že pro 
řadu pěstounů bylo časově náročné účastnit 
se kurzů v  Písku, bylo po  vzájemné domluvě 
mezi Městským úřadem Milevsko a  Arkádou 
uskutečněno několik kurzů i na pobočce Arká-
dy v Milevsku. V rámci pořádání těchto kurzů 
byla pěstounům nabídnuta ze strany Arkády 
možnost hlídání svěřených dětí po dobu trvání 
kurzu a za absolvované kurzy obdrželi účastní-
ci certifikáty. Jakým způsobem bude probíhat 
realizace těchto služeb v příštím období je nyní 
ve fázi příprav. Hlavním aspektem při realizaci 
zajištění služeb pro pěstouny bude místní do-
stupnost a komplexnost nabízených služeb se 
zaměřením na individuální potřeby pěstounů.

Z praxe vyplynulo, že někteří z pěstounů mají 
značně omezené možnosti účastnit se vzdě-
lávacích kurzů, proto je naší snahou zohlednit 
jejich individuální potřeby např. pořádáním ví-
kendových kurzů či zajištěním alternativního 
vzdělávání. K tomu je třeba zajistit krátkodo-
bou péči o  svěřené děti, a  to jak po  dobu tr-
vání kurzu, tak i v případě vyřizování osobních 
záležitostí.
Zajištění krátkodobé péče přes noc lze usku-
tečnit pouze v domácím prostředí dítěte a se 
souhlasem pěstouna či poručníka. V Milevsku 
není k dispozici žádná služba, která by moh-
la takovou situaci řešit. V krajním případě by 
bylo možné situaci vyřešit umístěním dítěte 
do dětského centra (Strakonice).

Další službou vyplývající z dohody (rozhodnu-
tí) o  výkonu pěstounské péče, která je Měst-
ským úřadem Milevsko zprostředkována, je 
pomoc při zajištění celodenní péče o  svěřené 
dítě v  rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů 
a zprostředkování psychologické, terapeutické 

nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 
měsíců.

Při poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní 
péče o svěřené dítě v  rozsahu alespoň 14 ka-
lendářních dnů v  kalendářním roce, vychází 
Městský úřad Milevsko především z přání a in-
dividuálních potřeb pěstounů a dětí svěřených 
jim do  péče. Sami pěstouni si mohou vybrat 
nabídku pobytu s  vhodnými aktivitami pro 
dítě. Jeho cena však musí být v  místě a  čase 
obvyklá, jinak lze požadovat spoluúčast pěs-
touna. Za celodenní péči o svěření dítě lze po-
važovat letní tábory, ozdravovny, lázně, sou-
středění, pobyty na horách apod. 

Naplňování dohody (rozhodnutí) sleduje pově-
řený zaměstnanec Městského úřadu Milevsko 
při pravidelném osobním kontaktu s  pěstou-
nem a  dítětem svěřeným mu do  péče. Tento 
kontakt probíhá v pravidelných intervalech 1x 
za  dva měsíce po  celou dobu trvání dohody 
o výkonu pěstounské péče.

Dohoda o výkonu pěstounské péče trvá:
• po dobu trvání pěstounské péče,
•  po dobu péče fyzické osoby, která má zájem 

stát se pěstounem, 
•  po dobu evidence osob, které mohou vykoná-

vat pěstounskou péči, 
• po dobu poručnické péče,
•  po dobu soudního řízení o ustanovení fyzic-

ké osoby stát se poručníkem dítěte, k němuž 
nemá vyživovací povinnost. 

Důvody pro výpověď dohody ze strany Měst-
ského úřadu Milevsko spočívají především:
•  v závažném nebo opakovaném porušení po-

vinností plynoucích z dohody, 
•  opakovaným mařením sledování naplňování 

dohody, 
•  při odmítnutí přijetí dítěte do  pěstounské 

péče na přechodnou dobu. 

Ze strany pěstouna může být dohoda vypově-
zena bez udání důvodu.

Lenka Koudelová, DiS. 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

ELEKTRONICKÁ AUKCE PRO OBčANY MILEVSKA A fIRMY
Město Milevsko nabízí občanům i  firmám 
možnost snížit náklady na elektrickou energii 
a zemní plyn formou elektronických aukcí.   

Projekt e-Aukcí pro firmy i domácnosti, do kte-
rého je v  současné době zapojeno již více jak 
200 měst a  obcí napříč celou ČR umožňuje 
všem zúčastněným snížit své náklady v  prů-
měru o 20–45 %. Primárně se soutěží elektric-
ká energie, zemní plyn, ale uspořit je také mož-

né na PHM a telefonních operátorech. Proto se 
i město Milevsko rozhodlo k  tomuto projektu 
připojit a umožnit tak svým občanům a firmám 
snížit pomocí elektronické aukce své náklady.

O  co jde? Společnost eCentre, a. s. provozu-
je aukční síň, do  které zařazuje města, obce, 
firmy a  domácnosti a  dokáže tak snížit ceny 
u  jednotlivých komodit na  nejnižší možnou 
úroveň díky schopnosti zagregovat data z celé-
ho území ČR k danému termínu konání eAuk-
ce. Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, 
podnikatelé i  bytová sdružení. Společnost 
eCentre, a. s. následně všechny sdruží k  pře-
dem danému termínu, stanoví přesné pod-

mínky, které musejí dodavatelé jednotlivých 
komodit dodržet, osloví dodavatele energií 
na trhu a nabídne jim tento „sdružený balík“, 
aby o něj soutěžili v on-line elektronické aukci.

Pro lidi i firmy je tato služba úplně ZDARMA. 
Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování 
e-Aukce nic ani město. Aukční poplatek za-
platí firmě po ukončení aukce dodavatel, jenž  
e-Aukci vyhraje. Pokud by vysoutěžená cena 
v  e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena pro 
danou domácnost, občan není povinen uzaví-
rat smlouvu s novým dodavatelem. Více nalez-
nete v přílohách případně na webových strán-
kách www.ecentre.cz.

DOHODY O VýKONU PĚSTOUNSKÉ PÉčE V PRAxI 
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V měsíci květnu  2013 
oslavili životní výročí  

a zároveň souhlasili se zveřejněním  
v Milevském zpravodaji:

80 let:
Jaroslav Lanc, Milevsko
Stanislav Kříž, Milevsko

Růžena Hrubantová, Milevsko
Jan Řežábek, Milevsko

85 let
Věra Kolářová, Milevsko

Marie Dvořáková, Milevsko
90 let

Marie Hřebejková, Milevsko
90 a více let:

Věra Zelenková, Milevsko
Josef Smetanka, Milevsko

V měsíci červnu 2013 
oslavili životní výročí  

a zároveň souhlasili se zveřejněním  
v Milevském zpravodaji:

80 let:
Zdeňka Pešičková, Milevsko
Emilie Kuželová, Milevsko

Berta Ondráčková, Milevsko
Věra Koubová, Milevsko

85 let
Antonín Černý, Milevsko

Věra Zemanová, Milevsko
Jan Weber, Milevsko

Marie Průšová, Milevsko
90 let

Milada Bartošová, Milevsko
Vlasta Dvořáková, Milevsko

90 a více let:
Anna Šoulová, Milevsko

Miloslava Máchová, Milevsko
Antonie Novotná, Milevsko

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

VÍTÁNÍ OBčÁNKŮ
Starosta města Milevska Bc. Zdeněk Herout 
přivítal nové občánky města. Jsou jimi zleva 
Monika Podrabská, Martin Krlín, Jonáš Burda, 
Daniel Beneš, Pavel Wolf a Jakub Bureš. 
Malým kulturním programem vítání zpestři-
ly děti z MŠ Sluníčko, zleva Lilinka Frajerová  
a Kačenka Tůmová.

DIAMANTOVÁ SVATBA
Dne 12. 7. 2013 oslavili manželé Bohumil a Alž-
běta Píšovi diamantovou svatbu. Své „ANO“ 
si řekli v Milevsku dne 11. 7. 1953. K tomuto 
významnému životnímu jubileu srdečně gra-
tulujeme.
Na snímku jubilanti společně s Ing. Bohusla-
vem Benešem – zastupitelem města Milevska.
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Václav Dušek z Milevska, vyobrazení v Čermákových 
Dějinách občanské války. 

Letos uplynulo už 150 let od krvavé bitvy u Gettys-
burgu, která znamenala zásadní obrat v americké 
válce Severu proti Jihu. Ve dnech 1.–3. července 1863 
se u pensylvánského městečka Gettysburgu utka-
la seveřanská armáda pod velením generálmajora 
George Meada s  jižanskou armádou pod velením 
samotného Roberta Lee, vrchního velitele vojsk 
Konfederace. Tato třídenní krvavá lázeň se stala 
dodnes nepřekonanou největší bitvou, k níž došlo 
na  severoamerickém kontinentu. Generál Meade 
měl před bojem k dispozici celkem 93 921 vojáků, 
z nichž v boji padlo 3 155 mužů, 14 531 bylo raněno 
a 5 369 skončilo v zajetí, zůstalo nezvěstných nebo 
dezertovalo. Jižanská armáda disponovala celkem 
71 699 muži, z nichž padlo v boji 4 708, 12 693 bylo 
zraněno a 5 830 bylo zajato, zůstalo nezvěstných 
nebo dezertovalo. Tato bitva sice neukončila ob-
čanskou válku, protože konflikt trval ještě skoro dva 
roky, ale střetnutí u Gettysburgu znamenalo zásad-
ní obrat v neprospěch Jihu. 

Pro nás je však zajímavé, že těchto bojů se zú-
častnili i  Češi. Podle statistických údajů se v  té 
době vystěhovalo v letech 1850–1868 z tehdejšího 
Rakouska do Ameriky za prací celkem 57 726 lidí. 
Když pak vypukla válka Severu proti Jihu, ke cti Če-
chů budiž řečeno, že většina z nich sympatizovala 
s Unií a postavila se za prezidenta Lincolna. Mnozí 
muži vstoupili do  vojenských formací. Například 
v Chicagu byla z Čechů sestavena Slovanská setni-
na. V řadách 22. pluku z Iowy sloužila též česká jed-
notka. Pod prapory Unie bojovali naši krajané také 
z Detroitu, Baltimore, Clevelandu, New Yorku a řady 
dalších míst. 

Roku 1862 byl ustaven také 26. dobrovolnický 
pluk ve Wisconsinu, složený většinou z emigrantů 
z Rakouska a Německa. Tehdejší pluky měly nižší 
počty mužů, než je tomu dnes. Dvacátý šestý pluk 
měl původní stav 1 089 mužů, z nichž za trvání exi-
stence pluku 284 mužů padlo, 31 dezertovalo, 125 

bylo odveleno k jiným jednotkám a 449 mužů bylo 
propuštěno při rozpuštění jednotky v červnu 1865. 

V řadách tohoto pluku bychom našli i několik ro-
dáků z milevského okolí. Bojoval zde například Fran-
tišek Hlavín z Květova (nar. 1838) a především Vác-
lav Dušek z Milevska. U jeho jména bývá v literatuře 
obvykle uveden letopočet narození 1842, ale toho 
roku se podle zjištění Mgr. Jiřího Pešty z píseckého 
archivu žádný Václav Dušek v Milevsku či okolí ne-
narodil, takže se patrně jedná o Václava Duška, na-
rozeného v Milevsku 11. srpna 1836. Bydlel v nynější 
Sokolovské ulici č. 193, v domě svých rodičů, truhlář-
ského mistra Antonína Duška (nar. 1812) a jeho ženy 
Marie (nar. 1817). Víme o něm, že se v březnu 1857 
zúčastnil v hostinci U koníčka vojenského odvodu, 
kde byl uznán schopným služby a  zařazen ke  2. 
mysliveckému praporu (2. Jäger Batallion). Z vojen-
ských dokumentů víme, že byl vysoký 63,5 coulu, 
tedy 167 cm, svobodný, znalý čtení i psaní.

Dnešní pohled na někdejší dům rodiny Duškových 
čp. 193 v Sokolovské ulici. Foto: Lukáš Panec.

Václav Dušek se zřejmě později dostal do Ame-
riky jako většina krajanů za  prací a  po  vypuknutí 
války vstoupil do 26. dobrovolnického pěšího pluku 
ve  Wisconsinu (26th Wisconsin Volunteer Infan-
try). V řadách této jednotky bojoval roku 1862 v bi-
tvě u říčky Antietam, téhož roku u Fredericksburgu 
a ve dnech 1.–3. července 1863 se zúčastnil i bitvy 
u Gettysburgu. O jeho účasti se dozvídáme z dopi-
sů, jež psal domů do Milevska rodičům a které cituje 
historik Joseph Cermak ve své knize Dějiny občanské 
války, s připojením zkušeností českých vojínů (Chi-
cago 1889). Václav Dušek byl u Gettysburgu zraněn 
kulkou do  nohy, stal se tedy válečným invalidou 
a byl po částečném uzdravení z armády propuštěn. 

Jedna z  prvních bitev, jichž se Dušek zúčastnil, 
bylo v  prosinci 1862 střetnutí u  městečka Frede-
ricksburgu ve Virginii. Seveřanská armáda, ač počet-
ně v přesile, zde byla poražena a Václav Dušek o tom 
rodičům do Milevska napsal: ...ani soudný den jsem 
si nikdy tak nepředstavoval, jako to, co se zde dělo. 
Viděl jsem, kterak dělová koule jednomu od našeho 
pluku urazila hlavu u samých ramen. Co bylo všech-
no platné, když my jsme byli na otevřeném poli a re-
belové schováni v lesích a mezi vrchy...

O svých zážitcích z velké gettysburské bitvy pak 
napsal dne 20. července 1863 z nemocnice v New 
Yorku svým rodičům do Milevska: ...střelba z děl se 
ozývala v dáli, což se podobalo hlubokému hřmění. 
Vydali jsme se na  pochod a  postavili se rebelům 

na odpor, neb jsme nechtěli připustit, aby se zmoc-
nili města. Když naší brigádě vykázáno bylo místo, 
nabili jsme narychlo pušky a očekávali příchod nepří-
tele. Nalézali jsme se na levém křídle u pšeničného 
pole. Stáli jsme asi 10 minut, když k nám přicválal 
jezdec se zprávou, že rebelové ženou na nás úto-
kem. Za malou chvíli jsme je spatřili, kterak se s kři-
kem valí proti nám. Jakmile však shledali, že na ně 
čekáme, zarazili se a jelikož stáli v nížině, viděli jsme 
jen jejich klobouky...

 ...oni zahájili palbu na nás, při které byl zabit ge-
nerál Reynolds. My jim statně odpovídali a posléze 
učinili jsme útok bodákem. Rebelové však nevyčkali 
a dali se na útěk...

Pohled na bojiště u Gettysburgu po prvním dnu bitvy. 

Odpoledne už bylo hůř. Naše setnina byla vyslána 
kupředu na zvědy, však tu jsme viděli silná oddělení 
rebelů s  ohlušujícím jekem hnáti na  nás útokem. 
Couvli jsme rychle k hlavnímu voji, kde každý byl již 
připraven na jejich uvítání. Těžko popisovat, co nyní 
následovalo. Kule syčely nad našimi hlavami a všu-
de v cestě leželi ranění neb zabití. 

Když ale rebelům podařilo se nás obklíčiti, byli 
jsme nuceni couvnout. Jakmile jsme však vyšli z na-
šich okopů, zazněla palba ještě zuřivěji. V okamžiku, 
kdy hotovil jsem se k výstřelu, byl jsem zasáhnut 
kulí do nohy a hned nato začalo vojsko národní pr-
chati k městu. Belhal jsem se, jak jsem jen mohl, 
za ostatními. Cestou jsem spatřil jednoho Němce 
(majora), který měl v kotníku nohu uraženou, a ten 
s pláčem prosil mne, abych jej odtáhl stranou, neboť 
cestou, na které ležel, valilo se vše do Gettysburgu. 
Mne samotného již opouštěly síly a  rebelové byli 
za mnou, co by kamenem dohodil. V městě jsem byl 
naložen na vůz a dopraven do polní nemocnice, asi 
tři míle za Gettysburgem. Odtud jsme byli dopraveni 
do New Yorku...

Další životní osudy Václava Duška zatím přesně 
neznáme, ale víme, že roku 1880 jeho stárnoucí ro-
diče předali dům v Sokolovské ulici svému v pořadí 
až třetímu synovi Františkovi. To by napovídalo, že 
jejich prvorozený syn se z Ameriky domů už nevrátil. 

 Na  gettysburském bojišti dnes stojí velký pa-
mátník a řada menších pomníků na místě jednot-
livých srážek. Celé bojiště je památkově chráněno 
a každoročně se zde koná řada pietních akcí. 

Vladimír Šindelář – Milevské muzeum
(Autor děkuje za doplňující údaje  

Mgr. Jiřímu Peštovi ze SOkA v Písku). 

Střípky
z minulosti

MILEVSKý RODÁK V NEJVĚTŠÍ 
AMERICKÉ BITVĚ
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Dům kultury připravil v rámci festivalu Open Air Music fest, který se 
konal od 11. do 13. července jako doprovodný program festival poulič-
ního divadla v Milevsku. Na své si přišli jak děti tak i dospělí.

Festival zahájilo v pátek 12. července interaktivní chůdařské představe-
ní Pop Art is not Dead o střetu člověka a dvou podivných bytostí kdesi 
ve  vesmíru. Krátká autorská pouliční performance vznikla z  iniciativy 
herců pražského Divadla D 21 a může se odehrát kdekoli. Představení se 
uskutečnilo na náměstí E. Beneše.

V  sobotu 13. červen-
ce dopoledne patřilo 
náměstí E. Beneše 
dětem. Bylo pro ně 
sehráno představení 
Cirkusárium v  podání 
Jany Hubka Vanýsko-
vé. Program zakončilo 
divadelní představe-
ní v  amfiteátru domu 
kultury. Košilatou re-
nesanční komedii Po-
slední láska Petra Voka 
o  proutníkovi a  svůdci 
žen Petru Vokovi přijela 
do Milevska sehrát Kul-
turní společnost Alta 
z Hluboké nad Vltavou. 
Jednalo se o představe-
ní, které bývá v  letních 
měsících pravidelně 
hráno na  zámku Hlu-
boká nad Vltavou či 
na  otáčivém hledišti 
v Týně nad Vltavou. 

Ohlédnutí za festivalem pouličního divadla v Milevsku
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V jedné z her divadla Semafor pronesl Jiří Šlitr sentenci: „Požár můžete 
hasit, ale zkusili jste hasit povodeň? Já to jednou udělal a ti mě hna-
li“. Vystihl tak pár slovy bezmocnost člověka vůči této pohromě. Při té 
poslední to bylo vidět opět. Někde měli hráze či zábrany za  stamilio-
ny a vyvázli, jinde nemají nic a jsou opakovaně zaplavováni. Mám teď 
na mysli Putim. Její spodní část je vlastně ostrovem těsně před souto-
kem Blanice a  Otavy. Když kulminuje Otava, zastaví se odtok Blanice 
a ta vtrhne do obce. Musela by proto být obklopena hrází kolem dokola 
a to zřejmě nejde.
Naše občanské sdružení CML Milevsko má za  cíl primárně pomáhat 
dětem. Svědčí o tom i naše motto: „Pomáhat slabším, menším a po-
malejším nebo alespoň překážet silnějším, větším a rychlejším“. Z trž-
by ze vstupného a občerstvení z naší poslední akce nám zbyly nějaké 
prostředky, které jsme chtěli opět věnovat dětem. Protože vítězové své 
ceny již dostali, padl návrh na mateřskou školu v Putimi. Dotazem jsme 
ale zjistili, že je situována na kopečku a ještě v prvním patře, a že naši 
podporu nepotřebuje. 
Vše bylo jasné – dáme ty peníze dobrovolným hasičům. Během pár 
dní bylo vše vyřízeno, přidali jsme něco ze svého a v pátek 14. června 
jsme přijeli předat šek na 10 000 Kč „Putimákům“. Do té doby jsem se 
o problémy hasičů moc nezajímal, ale povídání s jejich starostou panem 
Uhlíkem bylo opravdu podnětné. Víte třeba, že dobrovolní hasiči nema-
jí nárok na státní podporu své činnosti? Putim byla fatálně postižena 
v  roce 2002 a  letos to bylo jen o málo lepší, to znamená méně horší. 
A hasiči potřebují například nová vrata ke zbrojnici (mimo jiné). Za žá-
dost o  grant z  kraje dali specializované firmě pět tisíc a  grant i  vrata 
nikde. Asi je to do Budějovic daleko. Z Velešína je to určitě blíže. Týden 
poté jsem se tam pohyboval a  jen mimochodem jsem zaslechl, jak se 
místní chvástají: „My máme vrata na dálkové ovládání a má ho z nás 
každý, aby otevřel ten, kdo tam bude první!“. 
Vrata si za peníze od nás nekoupí, ale snad alespoň nějaké holínky až 
po ramena, aby se tolik nepromočili, až budou zase stěhovat vytopené. 
Při naší návštěvě bylo jen místy poznat, že se obcí prohnala velká voda. 
Už i omítky byly oklepané, ulice čisté a v podstatě jen kontejnery s od-
padem připomínaly hrůzu minulých dní. A  protože jsou v  Putimi věci 
znalí, ví, že mají deset hodin náskok, když jim z  Husince hlásí povo-
deň. Že tento systém dnes funguje, dokládal pan Uhlík tím, že se ha-
sičům a dalším dobrovolníkům podařilo odstěhovat nábytek a zařízení 
těch ohrožených, kteří o to stáli, včas. Sice mají dodnes své věci různě 
po obci, ale nepřišli o ně. 
Dojalo nás, když jsme slyšeli, jak neznámá paní až od Kladna přivezla vy-
síleným pomocníkům hromadu grilovaných kuřat s  tím, že ji nic jiného 
nenapadlo, protože se sama nemůže fyzicky zapojit. A takových příběhů 
jsme si vyslechli řadu. Podle slov starosty mají putimští teď po republice 
spoustu nových přátel a my jsme rádi, že od nynějška mezi ně budou po-
čítat i nás.
 Josef Kortan

P O P O T O P AProdlužte si léto  
a přijeďte v září do Vlksic

Letošní osmý ročník open air festivalu divadelního spolku Kašpar v  ji-
hočeských Vlksicích potvrzuje, že si získal mezi diváky oblibu. VLKSICE 
ZÁŘÍ 2013 proběhnou v zářijových víkendech a hrát se bude vždy od pát-
ku do  neděle! Diváci se mohou těšit na  divadelní klasiku, na  básně 
z věků nejstarších i pohádky pro děti. Vedle divadelní produkce nebude 
chybět ani jedno speciální hudební vystoupení.
 
Pražský divadelní spolek Kašpar letos vsadil na klasiku a na dvůr vlk-
sické tvrze přiveze Shakespearova Othella s Janem Potměšilem v hlavní 
roli. Kromě maurského generála uvidí návštěvníci i staré známé z Hav-
lovy Audience, sládek a Vaněk spolu zasednou k jednomu stolu v sále 
vlksické hospody a hned poté si vás opět na zahradu dovolí pozvat herci, 
kteří přednesou básně z egyptské, indiánské, japonské a čínské poezie 
v  představení nazvaném Draci noci. Pomyslnou třešničkou na  dortu 
bude letos výjimečné hudební vystoupení – poslouchali jste někdy šan-
sony na zahradě pod širým nebem? Že ne? Tak to si rozhodně nenechte 
ujít Chanson? Šanson! v podání nejen krásných, ale hlavně krásně zpí-
vajích hereček z Kašparu.
Zkrátka nepřijdou letos ani nejmenší diváci, pro které je každou neděli 
připravena od půl třetí pohádka s náležitým poučením. Buchty a lout-
ky z Prahy přivezou českou klasiku Perníková chaloupka a také vlastní 
úpravu pohádky bratří Grimmů Zlatá husa. Budějovické Studio dell’arte 
zahraje dětem pohádku O zvědavém slůněti.
Žánrová pestrost programu a okouzlující prostředí středověké tvrze jis-
tě přiláká mnoho diváků. Původně gotická vodní tvrz ve Vlksicích byla 
v první polovině šestnáctého století renesančně přestavěna a od sedm-
náctého století tvrz sloužila jako sýpka a skladiště. V posledních letech 
je majitelem citlivě a s vkusem rekonstruována. Majitel se také rozhodl 
nabídnout tvrz ke kulturním účelům a přispět tak k oživení kulturního 
dění v regionu. Více informací naleznete na www.divadlovceletne.cz.

Program:
Pátek  06. 9. 20.00  Audience, Draci noci
Sobota  07. 9. 20.00  Othello
Neděle  08. 9. 14.30  Perníková chaloupka/ Buchty a loutky
Pátek 13. 9. 20.00  Chanson? Šanson!
Sobota  14. 9. 20.00  Othello
Neděle  15. 9. 14.30  O zvědavém slůněti/ Studio dell´arte
Pátek  20. 9.  20.00  Audience, Draci noci
Sobota  21. 9.  20.00  Othello
Neděle  22. 9.  14.30 Zlatá husa/ Buchty a loutky

Jan Potměšil v roli Othella, na snímku s Alenou Dolákovou.
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
s r p e n  2 0 1 3

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

KINO BIOS „eM“

pátek 2., sobota 3.  17.30 109 min.
UNIVERZITA PRO 
PŘÍŠERKY 
3D
USA - Animovaná ro-
dinná komedie o  pří-
šerkách, které se roz-
hodly chodit do školy. 
Česká verze.

 
vstupné: 130 Kč
pátek 2., sobota 3. 20.00 117 min.
DRSňAčKY
USA - Krimikomedie o  zvláštní agentce FBIS 
(Sandra Bullock), která s divnou kolegyní drs-
ným způsobem čistí ulice Bostonu.  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
neděle 4., pondělí 5. 20.00
JASMÍNINY SLZY
USA - Nový film Woodyho Allena, opět z New 
Yorku. Cate Blanchett a  Alec Baldwin v  hlav-
ních rolích. vstupné: 100 Kč
pátek 9., sobota 10. 20.00
RED 2
USA - Akční komedie 
- Volné pokračování 
agenta CIA s  herci: 
Bruce Willis, John Mal-
kovich, Anthony Hop-
kins, Helen Mirren, 
Mary-Louise Parker, 
Catherine Zeta-Jones. 

vstupné: 100 Kč
neděle 11., pondělí 12. 20.00 92 min.
LOVELACE: PRAVDIVÁ ZPOVĚď KRÁLOVNY 
PORNA
USA - Biografický příběh zaznamenává zrod 
první pornohvězdy – neznámé Lindy Lovelace. 
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč
pátek 16., sobota 17. 20.00 88 min.
VIOLET A DAISY
USA - Kriminální thri-
ller - Film je divokou 
jízdou dvou nevyzpy-
tatelných mladých 
vražedkyň Violet 
(Saoirse Ronan – Han-
na, Pevné pouto, Po-
kání) a  Daisy (Alexis 
Bledel – Sin City, Gil-
morova děvčata). Je-
jich zabijáckou pohodu 
jim však naruší jedna neočekávaná zakázka.  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

neděle 18., pondělí 19. 20.00
PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR 3D
USA – Dobrodružný - Být bohem na  Olympu 
není příliš jednoduché, když jste teenagerem, 
jehož otcem je Poseidon a matkou „obyčejný” 
člověk, který vaši výchovu a bublající hormony 
ne úplně zvládá.  
 vstupné: 150 Kč
pátek 23. až neděle 25. 17.30 105 min.
ŠMOULOVÉ 2               3D
USA - V pokračová-
ní rodinné komedie 
Šmoulové 2 vytvoří zlý 
čaroděj Gargamel pár 
nezbedných stvoření 
podobných Šmoulům, 
tzv. Neplechy a doufá, 
že s jejich pomocí získá 
všemocnou kouzelnou 
šmoulí esenci.

vstupné: 140 Kč

pátek 23., sobota 24. 20.00 85 min.
OčISTA
USA - sci-fi, horor - Moc lidí na zemi, tak vláda 
vyhlásí den a noc zločinu, bez potrestání.  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
neděle 25., pondělí 26. 20.00 113 min.
KICK-ASS 2: 
NA PLNý KOULE
USA - Proti boji 
s  nespravedlností 
a  zlem založí plu-
kovník Stars and 
Stripes (Jim Carrey) 
amatérský tým hr-
dinů Justice Forever, 
do něhož bude Kick-
-Ass později okol-
nostmi přinucen 
také vstoupit. 
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
pátek 30., sobota 31. 20.00 129 min.
POT A KREV
USA - Komediál-
ní thriller - Daniel 
Lugo (Mark Wahl-
berg) je sympatický 
trenér z  posilovny, 
který ve  volných 
chvílích myslí jen 
na  to, jak bezbo-
lestně zbohatnout. 
Protože věří, že mu 
to celkem pálí, vy-
myslí plán, do  něhož zasvětí dva kumpány. 
Kdyby všichni zúčastnění aktéři nebyli napro-
stí pitomci, možná by to i vyšlo.  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

Předpoklad na září: Líbánky, Letadla, Zuzana 
Michnová, Elysium, Riddick, Diana, Donšajni, 
Útěk, Jen 17.

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

DŮM KULTURY

do pátku 30. 8.
3. ROčNÍK fOTOGRAfICKÉ SOUTĚŽE  
O NEJHEZčÍ BALKON čI ZAHRADU
Do  soutěže přijímáme fotografie s  motivem 
rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, 
pergoly, apod. Bližší informace a konkrétní pod-
mínky soutěže naleznete na plakátech, www.
dkmilevsko.cz nebo na telefonu 383 809 201.  
Pořádají: Dům kultury Milevsko a Květinářství 
Romantik

čtvrtek 1. 8. 18.00–22.00 amfiteátr DK 
MILEVSKÉ LÉTO: fANTOM & MANTA
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p.  s. 
a  hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se koncerty pře-

Akce měsíce
BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ - 

MILEVSKÉ SLAVNOSTI 2013

22–25. srpna
Bartolomějské posvícení 2013 nabídne již 

tradičně bohatý program. Zahajující akcí 

posvícení bude čtvrteční koncert Kvarteta 

Martinů v milevském klášteře, pátek přilá-

ká zejména děti a jejich rodiče, pro které je 

připraveno zábavné odpoledne s Milískem. 

Od 20 hodin se můžete těšit na vystoupe-

ní Miro Šmajdy, hudební skupiny Elizabeth 

a Ticho de Pre Cupe Band. V sobotu od 14 

hodin si můžete přijít poslechnout koncerty 

regionálních kapel, vystoupí také taneční 

skupina EFK a Sokol Milevsko. Následovat 

budou koncerty skupin Paradoxy a Fantom, 

které ve 20 hodin vystřídá populární skupi-

na Ready Kirken, následovaná skupinami 

Natural a Vodovod. V neděli odpoledne se 

v parku Bažantnice můžete těšit na Tichou 

pohodu, Kovačku, Jedemetam, Epydemyi 

a  Avalon. Nebude chybět ani již tradiční 

soutěž o posvícenský koláč a výstava cho-

vatelů králíků, holubů a drůbeže, tentokrát 

spojená s programem pro děti.

Více informací na www.milevskeslavnosti.cz.
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souvají do velkého sálu DK Milevsko.  
 vstupné: zdarma
pondělí 5. 8. 10.00–18.00 taneční sál
WORKSHOP – TANEčNÍ SKUPINA EfK

úterý 6. 8. 10.00–18.00 taneční sál 
WORKSHOP – TANEčNÍ SKUPINA EfK

úterý 6. 8. 20.30 amfiteátr DK
LETNÍ KINO: SIGNÁL
Poklidnou idylu rázo-
vité vesničky, která je 
tak trochu odříznutá 
od  světa, nečekaně 
rozčeří sympatičtí 
mladíci Kája (Kryštof 
Hádek) a Filos (Vojta 
Dyk). Přijeli prý proto, 
aby vyhledali nejlepší 
místo pro instalaci 
nového mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí 
v místních pochopitelné očekávání, zvláště když 
se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro maji-
tele pozemku, na kterém bude vysílač stát. Ves-
nice se rychle stává bitevním polem, a to s vyu-
žitím všech povolených i nepovolených zbraní.  
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p.  s. 
a  hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se projekce pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.  
 vstupné: zdarma
středa 7. 8. 09.00 výuková učebna
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI –  
MALUJEME NA SKLO
Přijďte si namalovat krásnou skleničku, kte-
rá může posloužit třeba jako svícen. S sebou 
dobrou náladu! vstupné: 10 Kč
čtvrtek 8. 8. 18.00–22.00 amfiteátr DK 
MILEVSKÉ LÉTO: WADE & RIVERSIDE  
PROJECT
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.  
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p.  s. 
a  hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se koncerty pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.   
 vstupné: zdarma
pondělí 12. 8. 10.00–18.00 taneční sál
WORKSHOP – TANEčNÍ SKUPINA EfK

úterý 13. 8. 10.00–18.00 taneční sál
WORKSHOP – TANEčNÍ SKUPINA EfK

úterý 13. 8. 13.00–16.00 učebna 1
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA 
VNITRA čR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

úterý 13. 8. 20.30 amfiteátr DK
LETNÍ KINO:  
KAWASAKIHO RŮŽE
Kdo může posuzo-
vat minulé viny? 
Kdo je může od-
pouštět? Může jim 
čas obrousit hrany? 
Nebo pokání, jímž 
se viníci posléze po-
kusí spasit? Drama 
Jana Hřebejka podle 
Cenou Sazky oceně-
ného scénáře Petra 
Jarchovského vytváří spletitý řetězec podob-
ných otázek a  nabízí celou škálu často proti-

chůdných odpovědí. Středobod příběhu tvoří 
postava renomovaného psychiatra, morální 
autority, který má u příležitosti výročí založe-
ní republiky získat významné státní ocenění. 
Právě připravovaný slavnostní akt se stane ka-
talyzátorem událostí, které na povrch vyplaví 
hříchy minulosti, jež mu můžou zlomit vaz.  
Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p.  s. 
a  hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se projekce pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.  
 vstupné: zdarma
čtvrtek 15. 8. 18.00–22.00 amfiteátr DK 
MILEVSKÉ LÉTO: MYSKY & DUSOT  
DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p.  s. 
a  hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se koncerty pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.   
 vstupné: zdarma
sobota 17. 8. 06.30–09.30 start od DK
POCHOD PŘES DVA MOSTY
Tradiční turistický pochod, pěší trasy: 15, 25, 
35 a  42 km, cyklo: 40 a  60 km. Start od  6.30 
do 9.30 u domu kultury, cíl do 18 hodin v DK.

úterý 20. 8. 20.30 amfiteátr DK
LETNÍ KINO: 
JÁCHYME, HOď HO 
DO STROJE
Hlavním hrdinou 
příběhu je nesmělý 
mládenec Fran-
tišek, který uvěří 
tomu, že bude mít 
zaručený úspěch 
v  životě, bude-li se 
řídit kondiciogra-
mem, výpočetním 
strojem sestaveným přehledem svých šťast-
ných i kritických dní. A světe div se, ono to fun-
guje! Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. 
p. s. a hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se koncerty pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.   
 vstupné: zdarma
čtvrtek 22. 8. 18.00–22.00 amfiteátr DK 
MILEVSKÉ LÉTO: JEDEMETAM & DESPAIRES
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p.  s. 
a  hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se koncerty pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.   
 vstupné: zdarma
čtvrtek 22.–neděle 25. 8. areál parku Bažantnice
BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ - 
MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2013
READY KIRKEN, MIRO ŠMAJDA, NATURAL, 
VODOVOD, fANTOM…
Více informací na plakátech  
a na www.dkmilevsko.cz.

úterý 27. 8. 20.30 amfiteátr DK
LETNÍ KINO: ŠEST MĚDVĚDŮ S CIBULKOU
Hrdinou filmu je klaun Cibulka, předvádějící 
v cirkuse úspěšné číslo s medvědy. Ředitel cir-
kusu však vymění své medvědy za cvičené pa-
šíky a Cibulka dostane výpověď. Na popud dětí 
se převlékne za ženu a nastoupí ve škole jako 

kuchařka. Problémy 
nastávají v  okamži-
ku, kdy za  Cibulkou 
do  školy přicháze-
jí uprchlí cirkusoví 
medvědi. Vyplaší 
uklízečku i  školníka 
a  Cibulkovi nezbývá 
nic jiného než pře-
vzít i  jejich povin-
nosti. 
Pořadatelem akce 
je Milevský kraj, o. p. s. a hlavním partnerem 
akce je DK Milevsko. V  případě nepříznivého 
počasí se koncerty přesouvají do velkého sálu 
DK Milevsko.  vstupné: zdarma
čtvrtek 29. 8. 18.00–22.00 amfiteátr DK 
MILEVSKÉ LÉTO: VILI LENTO & MUNCHIES
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p.  s. 
a  hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se koncerty pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.   
 vstupné: zdarma
sobota 31. 8. 13.00–16.00 start  
           od bazénu u Bažantnice (Petrovická ulice)
4. MILEVSKý POHÁDKOVý LES 

Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Mi-
levsko pořádají zábavné odpoledne nejen pro 
děti plné soutěžních úkolů a pohádkových po-
staviček. vstupné: 40 Kč
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:

pondělí 16. 9.  19.30 velký sál 
JANA ŠVANDOVÁ A RUDOLf HRUŠÍNSKý

Zajímavé a veselé vyprávění známých umělců 
Jany Švandové a Rudolfa Hrušínského. Vzpo-
mínky na kolegy, slavné režiséry, na dlouhodo-
bou práci v divadle, ve filmu a v televizi. Jana 
Švandová se svěřuje divákům o životním stylu 
herečky a  Rudolf Hrušínský o  své velké lásce 
k přírodě a k rybaření. Rezervace a prodej vstu-
penek na www.milevskem.cz nebo v kanceláři 
DK Milevsko, tel.: 383 809 200.  
 vstupné: 200 Kč
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Nám. E.  Beneše 1  •  tel . :  382 522 082
www.dkmilevsko.cz

GALERIE M

pátek 2.–pátek 30. 8.
VýSTAVA: OLEJE A PASTELY čESKÉ KRAJINY
Prodejní výstava Vladimíra Tůmy z Jindřichova 
Hradce. vstupné: 10 Kč

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

středa 21. 8. 08.00–16.00 dětské 
   oddělení
POSVÍCENSKý TURNAJ V DESKOVýCH 
HRÁCH

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

SPOS MILEVSKO, s. r. o.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – hokejové zápasy 
na měsíc srpen 2013 dle rozpisu na stránkách 
www.spos-milevsko.cz.
LETNÍ STADION
10. 8. 17.00 FC ZVVZ muži „A“ - FC Písek
24. 8.  Hasiči (SDH)
25. 8. 17.00 FC ZVVZ muži „A“ - FK Tachov

www.zvvz.cz/seniorklub

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.

čtvrtek 22. 8.
ZÁJEZD č. 10 – ŽELEZNORUDSKO

úterý 27. 8.
ZÁJEZD č. 11 – ŽELEZNORUDSKO 
Autobusový zájezd na  Šumavu, procházka 
k Čertovu jezeru (celkem 7 km), možno využít 
lanovku na  Špičák. Prohlídka Železné Rudy. 
Odjezd v 7 hodin od klubovny, zastávka u spo-
řitelny.  Cena pro členy 130 Kč,  
 partner +30 Kč, ostatní 200 Kč,  
 vede: Jiří Lesák

Informace o  činnosti klubu, volných místech 
na jednotlivých zájezdech a další nabídky včet-
ně celoročního programu najdete na  našich 
webových stránkách www.skzvvz.pisecko.info.

www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB čESKýCH TURISTŮ

sobota 3.–sobota 10. 8.
KRKONOŠE
Tradiční týdenní turistická dovolená. Zajištěné 
ubytování, polopenze a doprava autobusem.   
 vede: Jaroslav Mácha, Jindřich Janouch 
pátek 16. 8.
PAMÁTKY MILEVSKA
Pěší trasa do  7 km. Start v  Infocentru od  13 
do 15 hodin.  zajišťuje: Vladimír Ondruška
sobota 17. 8.
PŘES DVA MOSTY – 36. ROčNÍK
Tradiční turistický pochod, pěší trasy: 10, 25, 35 
a 42 km, cyklotrasy 40 a 60 km. Start od 6.30 
do  9.30 hodin od  Domu kultury, cíl do  18.00 
hodin v Domě kultury. Cyklotrasy – účast mož-

ná individuálně nebo společně s odjezdem v 8 
hodin od DK. zajišťuje: Vladimír Ondruška 
 vede: Tomáš Wilda
neděle 18. 8.
SETKÁNÍ NA TRATI
19. ročník setkání turistů z Tábora, Písku a Mi-
levska. Sraz účastníků na  železniční stanici 
Vlastec v době od 7.30 do 8.30 hodin po příjez-
du vlaků. Trasa do 15 km.  
 zajišťuje: Vladimír Ondruška
sobota 24. 8.
OKOLÍM MILEVSKA
Pěší vycházka po  trase Milevsko, Drahužel, 
Osek, Velká, Hrejkovice, Boukal, Milevsko, cel-
kem 20 km. Sraz u sokolovny v 8.15 hodin.  
 vede: Tomáš Wilda
sobota 31. 8.
BRDY
Autobusový zájezd s  pěší vycházkou – Pleši-
vec a okolí, prohlídka Hořovic. Odjezd v 7 ho-
din od sokolovny. Přihlášky v  Infocentru, tel.: 
383 809 101. vede: Jaroslav Mácha,  
 Jindřich Janouch
pondělí 26.–sobota 31. 8.
MAďARSKO 
Neusidler See - „Termály“ - Balaton, Odjezd 
26. 8. v 5.30 hodin od prodejny TESCO. Jen pro 
předem přihlášené, cca 300 km.  
 vede: Josef Horký, pořádá: CK YUCCA

Podrobnosti a případné změny jsou vždy zve-
řejňovány na webových stránkách www.kctmi-
levsko.pisecko.info.

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

OS DIACEL

neděle 1. 9.
6. TURNAJ V PETANQUE
Semice - pro Diacel a přátele.

MILEVSKÉ MUZEUM
sobota 17. 8. 21.00 druhé nádvoří 
   kláštera
fLÉTNA A MEč
Collegium 1570 - renesanční šerm, tance,  
hudba.

HOSTÍNSKÉ DIVADLO a OBEC KOVÁŘOV
čtvrtek 8.–neděle 11. 8.  Hostín u Kovářova
HOSTÍNSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 
III. ročník divadelní přehlídky, hraje se za kaž-
dého počasí! Vstupné od 65 do 320 Kč. Prodej 
vstupenek na  OÚ Kovářov (tel.: 382  594  218) 
a  v  milevském infocentru (tel.: 383  809  101). 
Více informací na www.divadlovhostine.cz.

Program:
08. 08.  19.30  KONCERT PETRY JANŮ
09. 08. 19.30 NA VAŠE RIZIKO!  
  (Divadlo Ungelt)
10. 08. 10.00 FIMFÁRUM  
  (Hynkovo hravé divadlo)
 14.00 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY  
  (Kovářovská opona)
 19.30  TURECKÁ KAVÁRNA  
  (Agentura Harlekýn)

11. 08. 14.00  MATYLDA ZASAHUJE ANEB 
POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY 
(Divadelní agentura Praha)

 19.30 MOTÝLI  
  (Agentura AP-Prosper)

www.cschmilevsko.estranky.cz
tel . :  721  856 177

čSCH MILEVSKO

sobota 24.–neděle 25. 8.  
výstavní areál čSCH Milevsko
BARTOLOMĚJSKÁ VýSTAVA KRÁLÍKŮ,  
HOLUBŮ A DRŮBEŽE
Doprovodný program pro děti: prázdninové 
rozloučení, malování a soutěže o ceny, 24. 8. 
od 8 do 17 hodin a 25. 8. od 8 do 16 hodin.

ZVVZ GROUP
sobota 24. 8. 08.00–14.00
DEN OTEVŘENýCH DVEŘÍ ZVVZ GROUP
Všichni občané Milevska a  okolí jsou srdečně 
zváni k prohlídce areálu firmy u příležitosti 65. 
výročí založení ZVVZ Group. 

Havlíčkova 279 •  www.kamenac.cz

CAffÉ BAR KAMENÁč

pátek 2. 8. 20.30
BÁRA & SHINDY
Vokálně-kytarové duo s  původní autorskou 
tvorbou, vstup volný.

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

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ

neděle 25. 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

I v nastávajícím školním roce otevře Dům kul-
tury Milevsko pro všechny děti předškolního 
věku výtvarně-vzdělávací kroužek s názvem 
Předškoláček aneb Hrajeme si na školu. Krou-
žek je rozdělen na dvě části. V té první – vý-
tvarné se děti seznámí s různými výtvarnými 
technikami a budou pracovat s různorodým 
materiálem včetně přírodnin. V druhé části 
se zaměříme na rozvoj smyslového vnímání, 
jemné motoriky a slovní zásoby. Děti budou 
pracovat s grafomotorickými listy, vypracová-
vat různé zábavné úkoly, které je nenásilnou 
formou připraví na dobrý start v první třídě. 
První hodina proběhne 16. září a budeme se 
scházet vždy v pondělí 1x za 14 dní od 16 do 18 
hodin. Přihlášky se již nyní přijímají v kanceláři 
DK, počet míst je omezen, cena kurzu je 500 
Kč za pololetí. 

PŘEDŠKOLÁčEK 
ANEB HRAJEME SI  

NA ŠKOLU
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Z a  k l o b á s u  p o č í t a č
Občanské sdružení CML bude na pohádkovém lese prodávat vynikají-
cí Svatováclavské klobásy. Ty už se staly pojmem, a protože i prodejní 
cena je příznivá, daří se tak získávat peníze pro děti, protože tradičně 
věnuje CML celý zisk z jejich prodeje některé milevské mateřské škole 
na počítačové vybavení. Letos přišla řada na Kytičku, a tak si v sobotu 
31. srpna dejte jen lehký oběd, ať vám zbude místo na grilovanou klo-
básku. Její koupí přispějete dětem na počítač. Jen pro přesnost: start je 
opět u bazénu od 13 do 16 hodin. Těšíme se na vás a přejeme dobrou 
zábavu!                        Josef Kortan

HUDEBNÍ SKLEPY 2013/14
M I L E V S K O ,  G A L E R I E  M

11. ROČNÍK – PODZIMNÍ ČÁST
Milevsko, nám. E. Beneše 1, tel.: 382 522 082, www.dkmilevsko.cz
20. 9. 2013 DOBRÉ RÁNO BLUES BAND
Bluesový zpěvák a hráč na foukací harmoniku Matěj Ptaszek sestavil novou kapelu, kterou 
nazval Dobré ráno blues band. Na rezofonickou a akustickou kytaru v ní hraje Vítek Kopec-
ký a na bicí a valchu Vladislav Sosna.
18. 10. 2013 MARIA DOYLE KENNEDY (IRSKO)
Osobitá hudebnice, zpěvačka, ale i  úspěšná herečka Maria Doyle Kennedy je jednou  
z nejtalentovanějších a nejvšestrannějších irských umělkyň vůbec. Doprovodí ji její man-
žel, kytarista, pianista Kieran Kennedy. 
15. 11. 2013 JERGUŠ ORAVEC TRIO (SLOVENSKO)
Jerguš Oravec (nar. 1989) v šesti letech začal studovat klavír, ve třinácti pro sebe objevil 
kytaru a za necelé tři měsíce dokázal zvládnout téměř celou diskografii Led Zeppelin.... 
Letos se svým triem naprosto uhranul bluesovým repertoárem publikum na  festivalu 
Blues Alive v Šumperku. 
6. 12. 2013 JAMES HARRIES (ANGLIE)
Britský písničkář žijící v Praze pochází z Manchesteru. Jako první na světě natočil své ofici-
ální album na mobilní telefon. Časopis Rolling Stone jej označil za „zlatý hlas“ a přirovnal 
jej k písničkářům Jeffu Buckleymu nebo Damienu Riceovi. Jeho muziku známe např. z fil-
mů Snowborďáci, Bobule, Lidice. 

Začátky v 19.30 hod. Změna programu vyhrazena.
Kavárenské uspořádání s obsluhou 19.00–23.00

PŘEDPRODEJ: Galerie M, tel.: 382 522 082
Hudební sklepy se konají díky laskavému přispění těchto firem:

VETO CZ, koncesionář PEUGEOT v Písku * KOMERC VZDUCHOTECHNIKA Milevsko 
POLATA – průmyslová výroba a montáž Milevsko * PARK+ Milevsko * BOMA Milevsko  

Veterinární ambulance KOTRBA Milevsko * Vinotéka KD Haus
Projekt „Hudební sklepy Milevsko 2012–2013“ 

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

Virtuální univerzita třetího věku v městské knihovně
Městská knihovna v  Milevsku se zapojila mezi konzultační střediska 
České zemědělské univerzity v  Praze a  od  října otevírá první semestr 
Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Ta představuje novou moderní 
alternativu ke  klasické přednáškové výuce. Je založena na  využití no-
vých komunikačních technologií a internetu. VU3V zahrnuje skupinové 
přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, 
kdekoliv kde je dostupný internet. S využitím rychle se rozvíjejících in-
formačních a  komunikačních technologií je možné zpří-
stupnit seniorské vzdělávání co možná největšímu okruhu 
zájemců a tím poskytnout stejné příležitosti všem senio-
rům bez rozdílu místa bydliště. Je určena především pro 
seniory, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat 
přednášek U3V prezenční formou v sídlech vysokých škol 
a  univerzit (vzdálenost, zdravotní a  časové důvody, fi-
nanční náročnost na dopravu apod.). Dostupnost kdekoliv 
a  kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní 
forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především in-
formační gramotnost seniorů. Přesto však počáteční znalost práce s po-
čítačem není podmínkou účasti. Studium vzdělávací skupiny organizuje 
vyškolený lektor.
U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si 
stačili poznamenat a  zapamatovat, nemají možnost se k  přednesené 
látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nemohou pro-
jev lektora úplně nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kur-
zů oproti klasickým prezenčním přednáškám spočívá právě v možnosti 
opakování, což je významné zejména pro seniory. Účastníkem studia 
může být senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez roz-
dílu věku, osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut  
důchodce).

Registrace zájemců proběhne na  základě písemné přihlášky. Svůj zá-
jem o studium dokládá senior účastí na přednáškách, aktivní účastí při 
diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných testů po každé 
přednášce, tak i závěrečného testu. Výuka bude probíhat 1x za 14 dní 
ve čtvrtek ve studovně Městské knihovny od 9 do 10.30 hodin, zahaju-
jeme 17. 10. 2013. Účastníci budou sledovat přednášku v kolektivu pře-
nosem z internetu na plátno. Po každé přednášce vypracovávají senioři 

kolektivní test (poté samostatně, včetně závěrečného 
testu). Mezi jednotlivými přednáškami je možné studovat 
na internetu (nebo v tištěné podobě – sylabus) individu-
álně. Znalosti je možné ověřit v  samostatně vypracova-
né (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost 
svých odpovědí může student ihned ověřit. S výsledkem 
testu je seznámen jen on sám.
Pilotní semestr obsahuje 4 přednášky z oblasti astrono-
mie: Sluneční hodiny I. a II. a Astronomové Rudolfa II. I. 

a II. Pro další semestry si témata volí senioři sami z této nabídky: Využití 
informačních technologií, Vývoj a současnost EU, Osobní finance, Pěs-
tování a využití jedlých a léčivých hub, Čínská medicína v naší zahrád-
ce, Lesnictví, Vývoj a  historie české myslivosti, Dějiny oděvní kultury, 
Hudební nástroje, Michelangelo Buonarroti – život a dílo, Etika jako vý-
chodisko z krize společnosti, Evropské kulturní hodnoty, Lidské zdraví, 
Kouzelná geometrie. Studijní poplatek za Astronomii je 150 Kč, ostatní 
kurzy 200–300 Kč. Do  pilotního projektu je možné se ještě v  průběhu 
semestru přihlásit. 
Vyzýváme proto zájemce z řad seniorů ke studiu! 
Podrobné informace najdete na  www.e-senior.cz, na  stránkách naší 
knihovny www.knihmil.cz a přímo v knihovně ve studovně u paní Paterové.

Hana Kolínová

9. MILEVSKÉ BIENÁLE  
DUCHOVNÍ HUDBY 

sobota 21. září 2013 
V PROGRAMU ZAZNÍ SKLADBY:

A. Dvořák: Tři Legendy 

J. Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave 

A. Dvořák: Romance a Mazurek pro housle a orchestr 

A. Dvořák: Žalm 149 

J. Suk: V nový život 

Sólistka – Pavla Tesařová 
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně 

Dirigent – Jaroslav Vodňanský 
Milevský smíšený sbor, sbormistr – Anděla Maršálková 

Na 9. ročníku Milevského bienále bude hlavní hvězdou 14letá houslist-
ka Pavla Tesařová, jejíž matka pochází z Milevska (Grilová). Je sólist-
kou Mezinárodního orchestru mladých a vítězkou řady soutěží. Je též 
absolventkou mezinárodních kurzů Václava Hudečka. 
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TIP NA NÁVŠTĚVU KINA

ŠMOULOVÉ 2
23. až 25. srpna od 17.30 hodin, 

Kino Bios eM Milevsko
V  pokračování rodinné ko-
medie Šmoulové vytvoří 
zlý čaroděj Gargamel pár 
nezbedných stvoření po-
dobných Šmoulům, tzv. Ne-
plechy a  doufá, že s  jejich 
pomocí získá všemocnou 
kouzelnou šmoulí esen-
ci. Jenže brzy zjistí, že jen 
skutečný Šmoula mu může 
dát, co potřebuje, a  že jen 
Šmoulinka zná tajné kouzlo, 
kterým se Neplechové pro-
mění ve  skutečné Šmouly. 
A tak se Gargamel rozhodne 
unést Šmoulinku do Paříže, 
kde si získal obdiv široké 
veřejnosti jako nejmocněj-
ší čaroděj světa. Nejvyšší 
čas, aby se do našeho světa 
vrátili Taťka Šmoula, Neši-

ka, Mrzout a Fešák, aby se sešli se svými člověčími přáteli Patrikem 
a Grace Winslowými, a hlavně aby zachránili Šmoulinku! Ona si vždy 
ve  světě Šmoulů uvědomovala svou odlišnost – najde v  Neplechách 
Vexy a Hakusovi nové přátele? Nebo zjistí, kam doopravdy patří a že 
modrá je přeci jen ta nejlepší barva na světě?

Vstupné: 140 Kč – 3D

KVARTETO MARTINŮ  
V MILEVSKU

V rámci Bartolomějského posvícení proběhne v milevském klášteře 
koncert Kvarteta Martinů, a to ve čtvrtek 22. srpna od 18 hodin. Kvar-
teto Martinů v době milevského posvícení pobývá v Jindřichově Hrad-
ci, kde se již po dvanácté koná jejich mezinárodní letní kurz komorní 
hudby. Účastní se ho kolem 80 studentů z Anglie, Neměcka, Švýcarska, 
Francie, Holandska, Taiwanu a České republiky. Vzápětí pak soubor od-
cestuje do Francie na další kursy spojené s koncerty a poté na festival 
Musique de Chambre en Pays de Gex.

PROGRAM MILEVSKÉHO KONCERTU:

Josef Suk:  
Meditace na svatováclavský chorál, op. 35a

Josef Haydn:  
Smyčcový kvartet G dur. op. 77 č. 1

Allegro moderato
Adagio

Menuetto. Presto
Finale. Presto

Ludwig van Beethoven:  
Smyčcový kvartet f moll op. 95, č.11 „Serioso“ 

Allegro con brio 
Allegretto ma non troppo 

Allegro assai vivace ma serioso – Più Allegro 
Larghetto espressivo – Allegretto agitato – Allegro 
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f O T O O B J E K T I V E M

Ve dnech 20.–23. června 2013 se Milevský smíšený sbor zúčastnil meziná-
rodního festivalu Alta Pusteria pořádaného v Itálii. Na snímku jsou  zachy-
ceni členové Milevského smíšeného sboru, spolu se sbormistryní Andělou 
Maršálkovou, s krásnou přírodní kulisou Dolomit. 

Ve středu 24. července si okolo třiceti dětí nenechalo ujít akci s názvem Zumbík, kterou pro ně připravil dům kultury ve spolupráci s instruktorkou zumby Lídou Jin-
drovou. Děti si zatančily, zahrály si hry na písničky a mohly si vyrobit zumba čelenku. Více fotografií naleznete na adrese http://www.dkmilevsko.rajce.idnes.cz/

V závěru školního roku se v Milevsku uskutečnila ojedinělá akce, a to 
módní přehlídka. K vidění byla ukázka oblečení jak pro děti, tak i pro do-
spělé. Organizátory celé show byla Mateřská škola Kytička spolu s Adé-
lou Jahnovou, která vlastní internetový obchod s oblečením. S přípravou 
pomáhali i ostatní zaměstnanci školy, byl to pro všechny krásný zážitek.

Tvořivé dílničky v DK Milevsko již tradičně patří k prázdninám. Na té poslední 
si děti vyrobily tulipánovou zahrádku za pomoci luštěnin a kávových zrn. Příští 
dílna se plánuje na středu 7. srpna od 9 hodin.

Děti z přeborovské, sepekovské a milevské knihovny se začátkem červen-
ce zúčastnily šesté vlastivědné výpravy.
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OPEN AIR MUSICfEST PŘEŠTĚNICE  
m á  z a  s e b o u  t ř i n á c t ý  r o č n í k



str. 15 • www.milevsko-mesto.czMilevský zpravodaj •8•2013

Ve  dnech 11.–13. července se uskutečnil třináctý ročník 
multižánrového festivalu Open Air Musicfest Přeštěnice. 

Skvělá atmosféra během tří dnů, slunečné počasí a desít-
ky výborných kapel známých či méně známých na několika 
pódiích – takový byl Open Air Musicfest Přeštěnice 2013!

Vedle známých jmen (David Koller, Krucipüsk, Pipes and 
Pints, Prago Union, UDG, Wohnout a Blue Effect) se před-
stavily také zahraniční soubory (Kontrust z Rakouska, Va-
nilla Sky z Itálie, taneční skupina IYASA z africké Zimbab-

we a GFF z Německa). Festival výrazně podporuje začínající 
a regionální kapely, které se prezentovaly na Muzikus&SAI 
Stage a Skutečná liga Stage. Za tříděný sběr odpadu bě-
hem akce získali pořadatelé od společnosti EKO-KOM, a. s. 
Certifikát čistý festival pro rok 2013.   Do Přeštěnice si našlo 
cestu 2500 účastníků.

Pořadatelé akce děkují touto cestou všem partnerům 
a sponzorům akce, bez jejichž podpory by se festival to-
hoto rozsahu nemohl uskutečnit. Více na www.presteni-
ce.cz, www.facebook.com/prestenice
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✶  díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 %  
spotřeby plynu

✶  provedeme prohlídku Vaší kotelny  
a zpracujeme nabídku

✶  pokud nabídku odsouhlasíte, provedeme  
výměnu ještě před zahájením  
blížící se topné sezóny

...   a až zima přijde, vy budete připraveni!

VAILLANT  
úsporné kondenzační kotle

(cena je vèetnì DPH)

Č e s k ý  v ý r o b c e  k o t l ů  n a  t u h á  p a l i v a  p ř i n á š í  t e p l o
a  pohodu  do  Vaš i ch  domovů  j i ž  něko l i k  dese t i l e t í .

OPOP spol.  s r.  o. ,  Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí
tel . :  +420 571 675 589, e-mai l :  sales@opop.cz

www.opop.cz

Fotografická soutěž

O NEJHEZčÍ BALKON čI ZAHRADU
Soutěžní snímky přijímáme do 30 srpna!
Více informací na www.dkmilevsko.cz.


