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ZPRAVODAJ
MILEVSKÝ

www.mi levsko-mesto .cz

červenec 
2014

Nové znaky města 3
Střípky z minulosti 5
Turistický balíček 6
Kultura a sport 8–10
Fotoobjektivem 14 

 Vybíráme z obsahu:

Pozvánka
Starosta města Milevska zve občany 
na lety vrtulníkem, které proběhnou 

dne 16. 8. 2014 
v době od 9.30 do 11.30 hodin.

Start na louce u Penny marketu 
v Milevsku, cena letu 500 Kč, 

délka letu 5 minut.
Během oslav Bartolomějského posvícení 

budou probíhat lety Cessnou 182. 
Čas a místo konání budou 

upřesněny.

Amfi teátr domu kultury hostil v  sobotu 14. června již třetí ročník mezinárodního festivalu 
dechových kapel v Milevsku. Nejen slovenská kapela Vištučanka (na snímku), ale také malé mažo-
retky z Mateřské školy Klubíčko, kapely Kovačka, Zelená šestka, Muzikanti z Jižních Čech a Malá 
Valdaufi nka Ády Školky přispěly svým vystoupením k dobré náladě všech přítomných návštěvní-
ků. Více fotografi í najdete na straně 6.

V neděli 15. června se v milevském parku Bažantnice konala soutěž nejlepších dřevorubců české 
série závodů STIHL Timbersports O pohár města Milevska. Farní charita Milevsko převzala vý-
těžek akce ve výši 18 312 Kč, který bude pouze spravovat a bude použit pro předem vytipovanou 
rodinu s dětmi, pro kterou bylo dobrovolné vstupné určeno. Prostředky budou vynaloženy pro 
potřeby dětí, např. na vybavení do školy. Fotografi e zachytila výherce na stupních vítězů.

Strana zelených

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

Česká pirátská strana

Strana svobodných občanů

ČSSD

KSČMANO 
2011

KDU
ČSL

ODS

Koalice 
TOP 09 
a STAN

OPRAVA

V  minulém vydání Milevského zpravodaje 
byl špatně uvedený graf výsledků hlasování 
voleb do  Evropského parlamentu, vítězné 
straně TOP09 a  STAN se tímto omlouváme 
a přinášíme správné znění grafu.

Redakce

Čas a místo konání budou 
upřesněny.
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY 
 MĚSTA MILEVSKA

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU 

ZATEPLOVÁNÍ OBJEKTů 2. ZÁKLADNÍ 
šKOLY J. A. KOMENSKéhO ZAčALO

80 let:
Anna Adamcová, Milevsko
Alžběta Dujková, Milevsko

85 let:
Milada Hejlová, Milevsko

Milan Čunát, Milevsko

90 a více let
Věra Zelenková, Milevsko

Marie Hřebejková, Milevsko

V měsíci květnu 2014 oslavili životní výročí  
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

8. schůze Rady města Milevska 
Rada města mimo jiné:

l  vyhodnotila výběrové řízení na  dodavatele veřejné zakázky „Místní 
komunikace Suchanova“ Milevsko a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo 
s firmou STAREKO CZ Písek s.r.o., za nabídkovou cenu 1 350 807 Kč 
bez DPH 

l  rozhodla uzavřít smlouvu o sdružení finančních prostředků mezi měs-
tem Milevskem a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje v  rám-
ci realizace investiční akce „Sítě a komunikace Švermova – 1. etapa“  
Milevsko.

9. schůze Rady města Milevska 
Rada města mimo jiné:

l  rozhodla o  finančním příspěvku pro HC Milevsko 2010 „Spoluúčast 
na prodloužení provozu ledové plochy zimního stadionu – vyúčtování“ 

l  schválila smlouvu umožňující dočasnou stavbu na  pozemku města 
Milevska, pevné budovy občerstvení – koupaliště Milevsko

l  schválila prodloužení nájemní smlouvy na  byt v  čp. 147 Riegrova 
na  dobu určitou a  ukončení nájemních smluv na  dva byty v  čp. 413 
Gen. Svobody a v čp. 1401 Libušina dohodou k 31. 5. 2014

l  schválila účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací k  31. 12. 
2013, jelikož dle novely zákona o  účetnictví a  zákona o  obcích mají 
příspěvkové organizace zřízené městem povinnost schvalovat účetní 
závěrku v radě města

l  vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu „Oprava povrchu vozovky v  ul. Havlíčkova, Milevsko“ 
a tuto veřejnou zakázku zrušila

l  souhlasila s  poskytnutím neinvestiční dotace 10  000 Kč z  rozpočtu 
města Milevska na pořízení dresů pro sportovní družstvo žen a mužů 
sdružených ve Sboru dobrovolných hasičů Milevsko

l  potvrdila, že pracovní poměr ředitelky Mateřské školy Kytička Milev-
sko, Jiráskova 764, pokračuje od 1. 8. 2014 na dobu 6 let

l  schválila návrh aktualizovaného metodického pokynu – Zásady pro 
stanovení ceny za  břemena, kterými budou zatíženy nemovitosti 
ve  vlastnictví města Milevska, kde jsou zapracovány změny účinné 
ke dni 1. 6. 2014

l  vyhlásila výběrové řízení na  zhotovitele veřejné zakázky „Zateplení 
objektu Domov pro seniory Milevsko“

l  schválila předložený návrh smlouvy budoucí o  zřízení věcného bře-
mene pro uložení vodovodu v ulici 5. května v souvislosti s akcí „Sítě 
a komunikace Švermova“

l  schválila pronájem plakátovacích ploch Milevskému kraji, o.p.s. 
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

l  rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou ROBRO s.r.o., Písek na ve-
řejnou zakázku „Úprava bezbariérového vstupu do  budovy DPS,  
Libušina ul. 1401, Milevsko, dle výsledku e-aukce za nabídkovou cenu  
479 999 Kč bez DPH

l  vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Vybudování 
dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ Kytička Milevsko

l  schválila provedení víceprací na rekonstrukci střechy MŠ Sluníčko, ul. 
Jeřábkova Milevsko. Jedná se o obnovu hromosvodů, odvětrání kanali-
zace a nové sněhové zábrany.

Realizace dlouho plánované akce s názvem Stavební opatření na budo-
vách 2. základní školy v Milevsku byla v květnu zahájena. Cílem akce je 
zateplení všech objektů této školy, výměna oken a  zateplení střechy. 
Náklady na realizaci se předpokládají ve výši 16 050 tis. Kč. Akce bude 
podpořena dotací z Operačního programu životní prostředí ve výši 11 920 
tis. Kč. 
Průběh stavebních prací byl až do  ukončení školní výuky přizpůsoben 
provozu školy. Stavební firma má přesně specifikováno, ve kterých pa-
vilonech může za provozu pracovat, s ohledem na bezpečnost dětí. Aby 
byla zajištěna co největší bezpečnost, udělila ředitelka školy žákům 
5denní ředitelské volno na  konci měsíce června. Pokud bude potřeba, 
neboť realizace má být dokončena v měsíci září 2014, je připravena udě-
lit toto 5denní ředitelské volno také v září v rámci příštího školního roku.

Jaroslava Procházková

ODBOR SOCIÁLNÍCh VĚCÍ
Aktualizace žádosti o přidělení bytu v domech 

s pečovatelskou službou města Milevska

Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí, upozorňuje žadatele 
o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska, že 
v souladu s Pravidly pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním 
omezením v domech s pečovatelskou službou města Milevska musí být 
žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města Mi-
levska v průběhu července každého kalendářního roku písemně aktua-
lizována. Písemnou aktualizaci žádosti je možné učinit na odboru soci-
álních věcí Městského úřadu Milevsko, Za Radnicí 95, 399 01 Milevsko,  
2. patro budovy Froll (nad úřadem práce), kancelář č. 305, Pavlína Haj-
ská, DiS., kde bude od 1. 7. 2014 připraven aktualizační dotazník. Pokud 
žadatel neprovede aktualizaci své žádosti o  přidělení bytu v  domech 
s  pečovatelskou službou ani poté, co na  ni bude odborem sociálních 
věcí Městského úřadu Milevsko písemně upozorněn, bude jeho žádost 
v souladu s Pravidly pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním 
omezením v domech s pečovatelskou službou města Milevska z pořad-
níku žadatelů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města 
Milevska vyřazena.
Žadatelé, kteří žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou služ-
bou města Milevska podali v průběhu letošního kalendářního roku, bu-
dou svoji žádost aktualizovat až v červenci 2015.

Pavlína Hajská, DiS.
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MĚSTSKý ZNAK
PRO LEGISLATIVOU URčENé ÚŘEDNÍ 
DOKUMENTY
Současná podoba městského znaku je 
novotvarem, volnou autorskou para-
frází neznámého původu, která nejen 
že neodpovídá základním heraldickým 
pravidlům, ale nerespektuje ani limity 
moderní tiskové reprodukce i ostatního 
užití.

NOVé ZNAKY MĚSTA MILEVSKA SPORTOVNÍ hRY  
MATEŘSKýCh šKOL

Koncem května se v milevské sportovní hale uskutečnil již 7. ročník Spor-
tovních her mateřských škol. Akce se zúčastnily všechny milevské ma-
teřské školy Klubíčko, Kytička, Pastelka i Sluníčko, dále školy z Bernartic, 
Božetic, Branic, Chyšek, Kostelce nad Vltavou, Kovářova a Zbelítova. 

Poděkování sponzorům
Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Milevsko uspořádal 29. 5. 
2014 již 7. ročník Sportovních her mateřských škol. Děkujeme tím-
to všem sponzorům, kteří přispěli k  uskutečnění této akce finanč-
ními nebo věcnými dary – SPOS Milevsko s.r.o., Milevské noviny, 
Fato Plus s.r.o., PROFI GRUP CZ a.s., VEBA PLYN a.s., Software 602 
a.s., BOBY – Bohuslav Hruška, Pekařství – František Malý, DATRON 
a.s., HAiDA s.r.o., Dům kultury Milevsko, Jednota SD Milevsko, IM-
PROMAT CZ, spol. s  r.o. a  dále žákům 1. ZŠ Milevsko pod vedením  
Mgr. Marie Jelenové.

Děkují organizátoři.

Městský znak

Současná podoba městského znaku je novotvarem, volnou autorskou parafrází 
neznámého původu, která nejen že neodpovídá základním heraldickým pravidlům,
ale nerespektuje ani limity moderní tiskové reprodukce i ostatního užití.

Milevský znak
pro legislativou určené úřední dokumenty 

V Í T Á N Í  O B č Á N K ů

Ve čtvrtek 19. června přivítal starosta města Milevska Bc. Zdeněk Herout nové 
občánky města. Jsou to zleva: Tereza Lomická, Samuel Fráňa, Nikol Soukupo-
vá, Laura Branžovská a Lucie Morávková.

Maximilián

Toto zpracování rozvádí téma nejstarší barevně tištěné podoby znaku,
kterou publikoval V. R. Widimsky roku 1864 a odkud patrně následně 
tato forma přešla do Ottova naučného slovníku a jiných publikací.

Zde je původní postava velmože povýšena na krále, patrně Maximiliána II.
a znak je doplněn erbem Hodějovských z Hodějova. 
Zobrazena je bezvousá tvář, která se i dříve objevuje na městské pečeti, 
z jejíž pozdějších variant patrně přešla do znaku i barokně tvarovaná kartuše,
použitá místo klasického gotického štítu.

Milevský znak
pro volné užití k reprezentaci města

Maximilián

Toto zpracování rozvádí téma nejstarší barevně tištěné podoby znaku,
kterou publikoval V. R. Widimsky roku 1864 a odkud patrně následně 
tato forma přešla do Ottova naučného slovníku a jiných publikací.

Zde je původní postava velmože povýšena na krále, patrně Maximiliána II.
a znak je doplněn erbem Hodějovských z Hodějova. 
Zobrazena je bezvousá tvář, která se i dříve objevuje na městské pečeti, 
z jejíž pozdějších variant patrně přešla do znaku i barokně tvarovaná kartuše,
použitá místo klasického gotického štítu.

Milevský znak
pro volné užití k reprezentaci města

Maximilián

Toto zpracování rozvádí téma nejstarší barevně tištěné podoby znaku,
kterou publikoval V. R. Widimsky roku 1864 a odkud patrně následně 
tato forma přešla do Ottova naučného slovníku a jiných publikací.

Zde je původní postava velmože povýšena na krále, patrně Maximiliána II.
a znak je doplněn erbem Hodějovských z Hodějova. 
Zobrazena je bezvousá tvář, která se i dříve objevuje na městské pečeti, 
z jejíž pozdějších variant patrně přešla do znaku i barokně tvarovaná kartuše,
použitá místo klasického gotického štítu.

Milevský znak
pro volné užití k reprezentaci města

Toto zpracování rozvádí téma nejstarší barevně tištěné podoby znaku, 
kterou publikoval V. R. Widimsky roku 1864 a odkud patrně následně tato 
forma přešla do Ottova naučného slovníku a jiných publikací. Zde je pů-
vodní postava velmože povýšena na krále, patrně Maximiliána II. a znak 
je doplněn erbem Hodějovských z Hodějova. Zobrazena je bezvousá tvář, 
která se i dříve objevuje na městské pečeti, z jejíž pozdějších variant patr-
ně přešla do znaku i barokně tvarovaná kartuše, použitá místo klasického 
gotického štítu.

Toto zpracování rozvádí téma nejstarší nalezené podoby znaku, která byla 
až do svého nalezení roku 1926 neznámá. Vědomě se hlásí k zakladateli mi-
levského kláštera a města Jiřímu z Milevska, který se společně s přemyslov-
ským rodem významně podílel na pokládání základů českého státu.

Jiří z Milevska

Toto zpracování rozvádí téma nejstarší nalezené podoby znaku,
která byla až do svého nalezení  roku 1926 neznámá.

Vědomě se hlásí k zakladateli milevského kláštera a města
Jiřímu z Milevska, který se společně s přemyslovským rodem 
významně podílel na pokládání základů českého státu

Milevský znak
pro volné užití na speciální projekty

Městská vlajka – do  současně používaných horizontálních pruhů je  
zakomponován městský znak v honosné barokní kartuši

Městská vlajka

Městská vlajka  do současně používaných horizontálních pruhů
je zakomponován městský znak v honosné barokní kartuši

Milevský znak
vlajka

MAxIMILIÁN
PRO VOLNé UŽITÍ K REPREZENTACI MĚSTA

JIŘÍ Z MILEVSKA
PRO VOLNé UŽITÍ NA SPECIÁLNÍ PROJEKTY

MĚSTSKÁ VLAJKA
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TŘÍDĚNÍ JE VÁŠ 
SPRÁVNÝ SMĚR

PAPÍRSKLO

PLASTY

NÁPOJOVÝ 
KARTON

www.jaktridit.czwww.jihoceske-trideni.cz

Každý z nás vyprodukuje za rok průměrně 230 kg odpadů. Pro lepší představu 
- pokud bychom odpady, vyprodukované za jeden rok obyvateli  ČR, naložili 
na nákladní vlak, dosáhnul by délky 1.954 km, což představuje vzdálenost 
ze západní hranice Ukrajiny, přes celé Slovensko, celou ČR a Německo 
až do Paříže. 

V roce 2007 průměrný Jihočech vytřídil 29,4 kg odpadu, tj. 17,840 tisíc tun
odpadu tak neskončilo na skládkách, ale bylo předáno k recyklaci a opětovnému 
využití. Z tohoto množství bylo 48% papíru, 29% skla a 22% plastů. 

Doba použití některých věcí před vyhozením je jen několik minut. Doba 
rozkladu odpadů může být i několik tisíc let (sklo, polystyren – nikdy,  kelímek 
od jogurtu 50 až 80 let, taška z igelitu 20 až 30 let, fi ltr od cigarety 10 až 20 
let, list papíru 2 až 5 měsíců, ohryzek hrušky 7 až 20 dní).

Odpady z kontejnerů na třídění a ze sběrných dvorů jsou odvezeny na speciální 
dotřiďovaní linky, kde jsou roztříděny na využitelné druhy a předány dalším 
zpracovatelům. Naopak odpad z popelnic  už vytřídit  nelze a je bez užitku 
odvezen na skládku. 

Nejznámějším plastem jsou asi PET lahve - vyrábějí se z nich vlákna 
na koberce, oděvy, ale i třeba spací pytle. I další plasty, jako jsou například 
plastové fólie, pytlíky, tašky, lahvičky od šampónů a podobně, se opakovaně 
zpracovávají na výrobky pro praktické užití - například ploty, parkovací rošty, 
lavičky apod.. 

Skoro polovinu vstupní suroviny při výrobě papíru představuje sběrový papír. 
Novinový papír, obaly na vajíčka nebo většina toaletních papírů a vlnitých 
lepenek jsou téměř celé z recyklované suroviny. Papír lze recyklovat 
až sedmkrát. 

Sklo se může recyklovat stále dokola, aniž by ztratilo svoje vlastnosti. 
Do sklářského kmene, směsi vstupních surovin pro výrobu skla, se přidává 
až 65% skleněných střepů  z třídění odpadů. Nejčastěji se střepy používají při 
výrobě lahví na nápoje. 

Téměř třetinu odpadů odvážených na skládky tvoří biologicky rozložitelné 
odpady, což je škoda, protože část z nich (zejména tráva, listí, natě, zelenina) 
lze zkompostovat na využitelné hnojivo. Pokud je to možné, bioodpady 
z domácností i ze zahrady je nejlépe dát do kompostu. Odpad se tím zpracuje 
přímo u zdroje.

Staré léky, zbytky úklidových chemikálií, barev a laků jsou kvůli své škodlivosti 
pro zdraví i životní prostředí považovány za nebezpečné odpady a do popelnice 
nepatří. Měly by být odevzdány do sběrného dvora nebo při mobilním sběru 
nebezpečných odpadů.

Většina vysloužilých elektrospotřebičů obsahuje řadu využitelných materiálů, 
které se dají recyklovat a použít při výrobě dalších produktů. Šetří se tím 
energie a přírodní zdroje. Staré spotřebiče lze bezplatně odevzdat u prodejců, 
v servisech nebo ve sběrných dvorech kdekoliv v ČR.
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10 dobrých duvodu 
pro trídení odpadu
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°
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Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Ten-
hle slavný citát je naprostý nesmysl a  žádný 
člověk, natož pak účastník závodů, by s  ním 
nesouhlasil, pokud by nezvítězil. A neplatí to 
jen o sportovcích samotných, ale i o jejich pří-
znivcích, fanoušcích, přátelích. Mnohem větší 
mírou pak o  jejich rodičích. Naposled jsme se 
o tom mohli přesvědčit při letošním Kolečko-
vém dni, který se uskutečnil za krásného po-
časí v sobotu 24. května Na Vinicích. 
Je zbytečné s  takovým zpožděním vypisovat 
vítěze, spíše bychom chtěli vyzdvihnout, že se 
letos akce zúčastnilo již téměř 200 dětí, a že 
přijely soutěžit i z Kovářova a Chyšek. Co však 
udělat musíme a děláme to rádi, je poděkovat 
všem, kteří mám pomohli při pořádání. Těm, 
kteří byli přímo na místě a věnovali dětem celý 

den, jsme poděkovali už mnohokrát a vypiso-
vat přes 70 jmen nemá cenu. Poděkujeme tou-
to cestou alespoň sponzorům, bez nichž by to 
také nešlo. Pomohli nám především: Generali 
pojišťovna a.s., Jihočeský kraj, město Milev-
sko, JUB, ZVVZ, ZOD Sepekov, Lavros s.r.o., 
Billa, ZOD Milevsko, Prima Václav Hejný, Kři-
žíkservis ing. Martin Kříž, Poliklinika Milevsko, 
E.on, Ortus Trade Mgr. Petr Hrych, Jiří Krampe-
ra KV2 Audio International, LK tisk, řeznictví 
Josef  Koutník, Pneu Fiala, K-Max servis Martin 
Kreuzer, Jihočeské týdeníky s.r.o., Martin Himl 
Hiton, MUDr. Hana Kuchtová, MVDr. Vladimír 
Kotrba, železářství u  Anděla Marie Štem-
berková, Roman Pecka Sat-an servis, revizní 
technik Antonín Mašinda, Karel Calta elektro, 
drogerie Milena Jelínková, PhDr. Jiří Dráb Antus 

agentura, Jiří Hrůza zemní práce, Služby Měs-
ta Milevska, SPOS, Rabbit Trhový Štěpánov, 
Masný průmysl Jan Prantl, pohřební služba Ja-
romír Novotný, Maxbike Ladislav Novák, Dům 
kultury Milevsko, Rádio Orlík, Modrá pyramida 
stavební spořitelna, Dům dětí a  mládeže Mi-
levsko, Laguna L.S., Milesoft, Milevské muze-
um, Premonstrátský klášter, Maškarní sdruže-
ní, Jan Kotrbáček, Pavel Hebert sochy a studny, 
ovoce a zelenina Hřebík H+H, Bohuslav Hruška 
Boby nápoje.
Na závěr bych výše uvedený citát barona Pie-
rre de Coubertina uvedl na pravou míru: „Dů-
ležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, 
základem není to, že se zvítězilo, ale že se bo-
jovalo dobře.“ A to se nám podařilo všem. 

Josef Kortan

KOLEčKOVý DEN 2014 SE VYDAŘIL
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MILEVSKO ZA SVĚTOVé VÁLKY (1)
V letošním roce si připomínáme 100. výročí začátku první světové vál-
ky. Ani našemu městu se nevyhnulo válečné strádání a mnozí zdejší 
muži se z fronty už nikdy nevrátili ke svým rodinám. Pamětníci této 
smutné doby dnes už nežijí, a tak pokud se chceme o životě v Milev-
sku za světové války něco dozvědět, musíme se spokojit s psanými či 
tištěnými materiály. 
V  roce 1938 publikoval v  místním periodiku Zájmy milevského kra-
je redaktor Josef Kytka úryvky z dopisů, které za ním posílala rodina 
k jeho pluku do Uher nebo pak na různá čísla polní pošty na frontě. Je 
to velmi cenný, ale přitom už skoro neznámý faktografický materiál, 
který by dnes možná zajímal leckteré milevské čtenáře. Snad tedy ne-
bude od  věci u  příležitosti letošního válečného výročí tuto dobovou 
korespondenci v Milevském zpravodaji v několika pokračováních, jen 
s malými technickými úpravami, uveřejnit. Dnes tedy  první část. 

27. července 1914
…na dráze jezdí jen samí vojáci, chtěli jsme tě ještě navštívit, ale musili 
jsme se z nádraží vrátit, už žádného nevojáka neberou. Také telegramy 
na poště nepřijímají a ani nevím, za jak dlouho tento dopis dostaneš. 
Všude je chaos a zmatek…
20. září 1914
Povídá se po Milevsku, že 102. pluk utrpěl v Srbsku velkou porážku, že 
prý se tam mnoho vojáků z Milevska i okolí utopilo v řece Drině, na den 
Narození Panny Marie, 8. září, a že prý ze 4000 mužů jich zůstalo naživu 
jen 700… Nesmí se však o tom mluvit.  
17. listopadu 1914
Nového je u nás, že jsme k nám do Milevska dostali také marody, a sice 
v neděli ráno přijeli z Písku, celkem 29 mužů, kteří jsou ubytováni v kláš-
teře a v Agrárně. Jsou to ranění a  již zpola zahojení. Většinou jsou to 
Maďaři a Slováci. Ještě prý jich přijde tento týden víc, v Písku jich prý 
mají příliš mnoho. Celé město bylo vzhůru a hlavně kluci tvořili hlavní 
průvod. Dámy od Červeného kříže jely v kočáře a marodi šli pěšky, jen pět 
se jich vezlo na Oppenheimerově valníku. Paní Baziková v hotelu jim vaří 
a jídlo se jim nosí. Také sem přijelo do okolí mnoho haličských uprchlíků 
a hlásili se také v Milevsku o práci. Geometr Novák je těžce zraněn, Jeřá-
bek šel už zase Jabůrkovat…
19. listopadu 1914
Poslali nám do  Milevska z  Haliče vystěhovalce, polské židy s  pejzy 
a kaftany, asi přes 100 jich přijelo a  ještě prý jich více přijde. To bude 
bídy a drahoty. 
30. prosince 1914
Zde jsou již 14 dnů odvody a z celého hejt-
manství milevského i  okresu bechyňské-
ho musili přijít sem k  odvodu. Každý den 
máme tedy plno vejskání i  pláče, ani nás 
to už nebaví. Musím ti napsat, kdo byli od-
vedeni, ale nepamatuji si všechny: z kláš-
tera, páter Chrysostom, sepekovský farář 
P.  Egon, nájemce Biskup, Krejčík – kovář 
ml., Samec – starší syn, adjunkt Krčmář, 
lesní Hladík, lesní příručí z  Bečova, ten 
fousáč, hajný Peterka z Boukalu, kočí Vě-
trovský a Kratochvíl, Jarda strojníků z měs-
ta, Urban klempíř, Lacina kupec, Trnka, 
Kafka,  Kovářík, Tvrdík, Svatek pokrývač, 
Láďa Dvořák, oba Oppenheimerové, oba 
Schnáblové, z města celkem 43. Při odvo-
du dali několik rekrutů do basy pro hubu. 
Kadař, kominík je raněn, přijel domů. 
13. května 1915
Profesor Hlavín z Hrejkovic a jeho bratr ad-
junkt padli v boji. 
26. května 1915
Zase byla rekvizice mouky a  obilí, kaž-
dé kilo se muselo hlásit. Vyžebrali jsme 
na  Vášovi ve  mlýně několik kilo mouky, 
pšeničná už nebude ke koupení. Zase bu-
dou u nás od 2. června odvody. 

20. června 1915
Překvapila nás tvoje zpráva a divíme se, proč všechny české pluky pře-
kládají do Uher. 
28. června 1915
Tento týden 24–25ho byl zase odvod 18letých a brali to skoro všechno. 
Z města jich vzali 13, z kláštera odvedli Tondu Sádeckých, a pět Poláků 
– nádeníků. Z  města odvedli Ferdu (už třetího), Masopusta (druhého), 
Vojtěcha, Duška politikáře. Také rukovali Pepík Emanů, Tonda Habartů, 
Štěpán Straka. Jeden rekrut při odvodu náhle zemřel. Byl z Bechyně, měl 
silnou tuberkulózu a byl prý raněn mrtvicí. Byl tady pitván a také pohřben. 
Už několik neděl nepršelo, obilí je ještě u země, brambory místy ani ne-
vyšly. Hrozí z toho hlad, který už i my začínáme cítit. Není mouka ke kou-
pení, mlynáři ani nemohou semlít, co zbylo po  rekvizici. Lidé ve městě 
šli na hejtmanství a žádali mouku. Budou teď dostávat lístky na chleba. 
10. července 1915
Po velkém suchu přišla vydatná vláha, takže obilí se hodně spravilo a jest 
naděje na dobrou sklizeň. Ve městě kupují na lístky a nám do Tejnice ne-
prodají ani mouku, ani chleba. Není také žádný cukr, kafe je horší. Také 
rýže je málo a je drahá. Kilo stojí 1 K, až 1,20 K, krupice 1,20–1,40 K, maso  
4 K, sádlo 5 K, máslo 5 Korun. Také budeme asi chodit bosi, za perka 
chtějí 30 K. Přišly zprávy, že prý zase bylo několik z  Milevska raněno 
a zabito. Panec je raněn, Pepík Sádeckých také raněn, Masopust prý ra-
něn ve Lvově, Karel Hrušků prý zajat v Rusku, Karel Houska také raněn. 

25. července 1915
Jsou zde zase odvody a první den jich vzali 
ze 180 asi 90, tak to berou dost. Máme tady 
plno marodů, jsou tu Poláci, Chorvati, Ru-
muni, Maďaři, Němci, Slováci i  Češi. Bydlí 
teď také ve škole a dělají různá cvičení. 
19. srpna 1915
U  nás pořád prší. Všechno obilí na  polích 
hnije a  roste. Nic se nemůže sklidit. Lidé 
mají doma jen žita, ostatní je všechno ještě 
na polích. Také se mluví, že jsou zase ně-
kteří vojáci mrtvi. Karel Hrušků prý také. 
Starý pan učitel Hruška se prý z toho roz-
stonal. Není to ale ještě úředně potvrzeno. 
Kypet je prý živ v  ruském zajetí. Votruba, 
sokol, je prý také mrtev.     
23. září 1915
Byl zde zase odvod, těch do  50ti let. 
Na mne už to neplatilo. Odvedli starého sá-
deckého, šlachteckého, soudce Hajského, 
Chadimu z berňáku, z Milevska celkem 36 
mužů. Na hejtmanství prý už přišla úřední 
zpráva, že Karel Hrušků padl v boji, také Ri-
chard Brouček padl. 

Pokračování příště                                           
Josef Kytka – Vladimír Šindelář

Personál a pacienti vojenského špitálu v milevském klášteře,  
foto z 15. prosince 1914. Ze sbírek Milevského muzea.
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FOTOOhLéDNUTÍ – 3. FESTIVAL  
DEChOVýCh KAPEL V MILEVSKU

LETNÍ DÁREK Z KNIhOVNY čeká na všechny 
návštěvníky milevského koupaliště. Na  kou-
pališti je celé léto k dispozici velký výběr časo-
pisů za symbolickou cenu 2 Kč. 

AKCE PRÁZDNÁ KNIhOVNA

V srpnu proběhne revize knihovního fondu po 5ti 
letech. Prosíme proto čtenáře o pomoc s touto 
akcí a to tím, že si vypůjčí na prázdniny v knihov-
ně co největší množství knih. Děkujeme!

LETNÍ PůJčOVNÍ DOBA:

Oddělení pro dospělé: pondělí, středa, pátek 
od 8.00 do 17.00 hodin

Oddělení pro děti: pondělí, středa od  8.00 
do  11.00 a  od  12.00 do  16.00 hodin (dětské 
knížky půjčené od 4. června můžete vrátit až 
do 3. září).

Milevský region nabízí řadu atraktivit, které 
jsou určeny i  pro rodiny s  dětmi, a  tak došlo 
k vytvoření cenově výhodného turistického ba-
líčku právě pro tuto cílovou skupinu s názvem 
„Milevsko, to je dovolená plná zážitků pro ce-
lou rodinu“. 

Turistický balíček pro rodiny s dětmi je nabízen 
od června do konce září na webových stránkách 
infocentra, města Milevska a dalších zaintere-
sovaných subjektů a  také na  několika turis-
tických portálech – např. na portálu Jihočeské 
centrály cestovního ruchu (www.jiznicechy.
cz) či na  stránkách turistické oblasti Toulava 
(www.toulava.cz). Jedná se o  třídenní pobyt, 
který zahrnuje ubytování se snídaní, prohlíd-
ku milevského kláštera, která je přizpůsobena 
i dětskému návštěvníkovi, vstup do Milevské-

ho muzea, kde je přichystáno mnoho zajíma-
vostí pro děti i jejich rodiče, a dále vstup do zá-
žitkového parku Zeměráj, který představuje 
vesnici z období raného středověku s přírodní 
stezkou, kde najdete více než stovku různých 
her, hlavolamů a dobrodružných úkolů. Navíc 
zde každý člen rodiny obdrží nealkoholický ná-
poj zdarma. 

Poslední pomyslnou třešničkou na  dortu je 
jednodenní vstup pro celou rodinu na milevské 
koupaliště, přičemž v  případě nepříznivého 
počasí to lze nahradit volným vstupem na in-
-line bruslení (nutno si přivézt vlastní brusle 
s sebou). 

Milevský kraj o. p. s.

MĚSTSKÁ KNIhOVNA 
MILEVSKO INFORMUJE 

T U R I S T I C K ý  B A L Í č E K  
P R O  R O D I N Y  S   D Ě T M I
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V  rámci projektu České unie sportu „Sportuj 
s  námi“ se uskutečnil na  první červnový den 
závod ke  Dni dětí s  názvem MINI CUP. RG 
Proactive Milevsko jako pořadatel akce po-
zval k  účasti děvčátka od  čtyř do  deseti let, 
aby si vyzkoušely toto sportovní odvětví. Po-
zvání využily kluby Juventa Bratislava, Slavoj 
Plzeň, Sokol Hodkovičky, Triumf Praha, Sokol 

Královské Vinohrady 
Praha a samozřejmě do-
mácí závodnice. Děvčata 
z  Bratislavy bohužel při-
jela v  omezené sestavě, 
neboť hlavně ty nejmenší 
ulehly s neštovicemi. 
Z  výsledkové listiny je 
zřejmé, že domácí klub 
slavil úspěchy, když 
jeho závodnice zvítězily 
ve  čtyřech ze šesti ka-
tegorií a  ani ostatní do-
mácí závodnice neodešly 
s  prázdnou. Dárkem pro 
všechny zúčastněné děti 
pak byla radost z příjem-
ného závodu, ve  kterém 
si mohly vyzkoušet své 
schopnosti a talent. 
Na  společné fotografii 
jsou všechny milevské 

závodnice, které startova-
ly na závodu se svými trenérkami: klečí zleva 
Karin Králová, Nikola Jíchová, Lucie Urbanová, 
Tereza Kuchtová, Aneta Šimáková, stojí zle-
va Matylda Mandovcová, Veronika Šimáková, 
Eliška Machalová, Valentýna Petříková a Lin-
da Houdová, nad nimi zleva Adriana Havlíko-
vá, Hana Kutišová a Lucie Tollingerová.

V závěru května se v  DK Milevsko uskutečnil  
11. Den zdraví, který uspořádalo Občanské 
sdružení Diacel, sdružení rodičů dětí s  dia-
betem a  celiakií, Písek pro všechny v  Milev-
sku a  okolí. Kromě změření tlaku, glykemie, 
cholesterolu, se kterým pomohly studentky 
SZŠ Písek a reflexní masáže dolních končetin 
od  paní Pouchové, se návštěvníci dozvěděli 
o šťávě z ovoce Goji, ochutnali různé výrobky 
pro diabetiky i  osoby s  bezlepkovou dietou. 
Během dne přišli i žáci ze ZŠ a také studenti 
milevského gymnázia, pro které byla připrave-
na i beseda. 

Zdenka Staňková, Diacel Písek

ZÁVOD PRO MODERNÍ GYMNASTKY K MDD 11. DEN ZDRAVÍ 
V MILEVSKU

Pozvání k návštěvě a prohlídce milevské pobočky Otavy, výrobního druž-
stva ochotně přijal starosta Milevska Zdeněk Herout. Pozval ho předse-
da výrobního družstva Petr Kostohryz společně s manažerkou obchodu 
Lenkou Formánkovou a vedoucím milevské provozovny Milanem Týlou. 

Otava, výrobní družstvo umožňuje zaměstnání osobám zdravotně 
znevýhodněným (OZZ), s  různým stupněm invalidity, ale zaměstnává 
i  určité procento zdravých lidí. Firma s  šedesátiletou tradicí má sídlo 
v Písku a v šesti svých pobočkách, rozesetých v několika okresech Již-
ních Čech, má bezmála 520 zaměstnanců, v Milevsku přes padesát. Jde 
o provozovny v Českém Krumlově, Prachaticích, Strakonicích, Lhenicích, 
Písku a Milevsku. Předseda družstva Petr Kostrohryz se rozhodl, že se 
na svých pobočkách postupně seznámí se všemi starosty obcí a měst, 
pod které jednotlivé provozovny místně spadají. S  cílem vystoupit 
z anonymity a s čelními zástupci obcí navázat kontakt. Přímo přiblížit 
konkrétní pracovní prostředí svých zaměstnanců a výrobní proces. Pod-
mínky i specifika, které družstvo musí bezpodmínečně plnit při přijímá-
ní a  zaměstnávání OZZ, aby splnilo kritéria pro poskytování státních 
dotací. Bez nich by nebylo schopné výrobu s OZZ zajišťovat a tyto osoby 
by vhodné uplatnění na  trhu práce hledali jen špatně. „Vážím si kaž-
dého, kdo je ochoten nést kůži na trh a zaměstnává postižené,“ uvedl 
starosta. A dobře ví o čem je řeč, protože i on se svého času potýkal se 
zdravotními komplikacemi. Sociálně zdravotní problematika je mu blíz-
ká a dokonce naznačil, že se jí hodlá v budoucnu zabývat.

Milevská provozovna není pro Zdeňka Herouta až tak velkou neznámou. 
Na montážní dílně, kde se kompletují elektronické součástky, pracuje 
už řadu let jeho manželka. Nestačil se divit, kolik známých tváří tu viděl. 
Na montážní dílně ho pracovníci trochu zaskočili, ale vzápětí rozesmá-
li. Vyparádili se totiž tak, že si na modrá pracovní trička všichni ještě 
svorně uvázali pánskou kravatu. Při bližším průzkumu zjistil, že dobrá 
polovina pochází z jeho šatníku a iniciátorku nápadu tak ihned odhalil. 
S opravdovým zájmem si prohlédl šicí dílnu o patro níž, v níž převažu-
je šití sportovního oblečení a drobné konfekce pro několik odběratelů. 
Mistrová Věra Urbanová mu poskytla zasvěcený výklad o  technologii 

šití, šicích strojích, zařízení i  nejčastěji používaném materiálu a  jeho 
vlastnostech, provedla ho celou dílnou i  stříhárnou. Pozorně přihlížel 
jak se flatlockem šijí ploché švy, špendlí a všívá sedlo (vložka) do cyk-
listických kalhot, lemuje dvojjehlou nebo začisťuje obnitkou. U  jedné 
z  mnoha štepek poznal i  bývalou ročníkovou spolužačku ze základní 
školy Ludmilu Vildtovou. Chodila sice do jiné třídy, ale do řeči se spolu 
dali hned. „V mládí jsem hrozně zlobil,“ přiznal s úsměvem a pozoroval, 
jak jí jde všívání zipu do cyklo dresu pěkně od ruky. Téměř hodinu a půl 
plnou zajímavostí, pohody a uvolněného povídání si pochvalovali všich-
ni, tak snad zase někdy příště…

Foto a text Eva Taterová.

ZDENĚK hEROUT: „VÁŽÍM SI KAŽDéhO, KDO JE OChOTEN  
ZAMĚSTNÁVAT POSTIŽENé.“

Foto Marek Pletka.

Zdeněk Herout přihlíží šití Marie Stejskalové, vedle stojí Lenka Formán-
ková, Milan Týla a Petr Kostohryz.
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
č e r v e n e c  2 0 1 4

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

KINO BIOS „eM“

čtvrtek 3. až sobota 5. 20.00 116 min.
VšEChNY CESTY VEDOU DO hROBU 
 TITULKY
USA – Komedie – Jak může 
normální člověk přežít 
na  místě, kde Zubatá číhá 
doslova na  každém kro-
ku? A  jak tam může přežít 
chronický posera s  panickou 
hrůzou ze smrti? Stvoři-
tel komediálního hitu Méďa, Seth MacFar-
lane protentokrát odhodil měkoučký plyš 
a  v  další pekelně zábavné jízdě vám naser-
víruje příběh, díky němuž poznáte pravý vý-
znam slovního spojení „ukrutná sranda“.  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 
pátek 4., sobota 5. 17.30 97 min. 
ZLOBA – KRÁLOVNA čERNé MAGIE 
 3D DABING
USA – Fantasy, rodinný – Snímek Zloba–Krá-
lovna černé magie vypráví dosud nezpracova-
ný příběh legendární zlé královny z klasického 
snímku společnosti Disney Šípková Růženka 
z roku 1959, a seznamuje diváky s její zradou, 
která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté 
srdce proměnilo v kámen. vstupné: 130 Kč 
neděle 6. 20.00 114 min.
STOLETý STAŘÍK, KTERý VYLEZL 
Z OKNA A ZMIZEL TITULKY
Švédsko – Dobrodružný, ko-
medie – „Věci jsou tak, jak 
jsou a budou tak, jak budou.“ 
To je motto svérázného pana 
Karlssona, jehož životní pří-
běh je bez přehánění pozoru-
hodný.  
 
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč 
čtvrtek 10., pátek 11. 20.00 77 min.
ZAKÁZANé UVOLNĚNÍ ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
ČR – Komedie – Režisér Jan Hřebejk se Zaká-
zaným uvolněním vrací k žánru komedie. A to 
v  tandemu s  jedním z  našich nejvtipnějších 
a nejoriginálnějších autorů Petrem Kolečkem, 
scenáristou Okresního přeboru.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč 
sobota 12. 20.00  132 min.
x–MEN: BUDOUCÍ MINULOST 3D DABING
USA – Akční, Dobrodružný, Fantasy – Nelí-
tostný boj zuří ve  dvou různých časových ro-
vinách, a proto v něm můžou spojit síly hrdi-
nové původní trilogie a jejich mladší Já z filmu 
X–Men: První třída. Ti všichni musí změnit 
minulost, aby zachránili naši budoucnost.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

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

DůM KULTURY

úterý 1. 7. 21.00 amfiteátr DK
LETNÍ KINO 2014 – MADAGASKAR 3
Rafinovaným tučňákům se 
s  pomocí hrubé šimpanzí 
síly podařilo opravit letadlo, 
ve  kterém naši hrdinové 
havarovali během přeletu 
z  Madagaskaru do  Afriky, 
a vyrazili si užívat do kasina 
v  Monte Carlu. Lva Alexe, 
hrošici Glorii, zebru Martyho a  žirafáka Mel-
mana ale na  palubu nevzali, což čtveřici do-
nutí doplavat za nimi po svých Středozemním 
mořem. Tučňáky nutně potřebují, protože bez 
nich nemají šanci vrátit se domů. Zjevení di-
vokých, i  když přátelských šelem v  epicentru 
evropské zábavy pochopitelně vyvolá rozruch, 
který dostane za úkol zkrotit kapitánka Chan-
tal Dubios. V Africe se schovali celkem snadno, 
na civilizovaném světadíle jim poskytne jediné 
maskování kočovný cirkus, který se po evrop-
ské šňůře chystá i do New Yorku.   
Projekt byl podpořen z  grantového programu 
Města Milevska „Kultura 2014“.   
 vstupné: zdarma
čtvrtek 3. 7. 18.00–22.00 amfiteátr DK
MILEVSKé LéTO 2014 – ThE NEEDS 
(MILEVSKO) & PAPAJOE (PRAhA)
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK Milevsko).

Projekt byl podpořen z  grantového programu 
Města Milevska „Kultura 2014“.   
 vstupné: zdarma
úterý 8. 7. 13.00–16.00 učebna 1
ZDRAVOTNÍ POJIšŤOVNA  
MINISTERSTVA VNITRA čR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

úterý 8. 7. 21.00 amfiteátr DK
LETNÍ KINO 2014 – ROMÁN PRO MUŽE
Román pro muže vypráví 
příběh tří sourozenců – Cy-
rila, Bruna a  Anety. Pevné 
pouto, které se mezi nimi 
utvořilo po  tragické smrti 
rodičů, kdy starost o  výcho-
vu mladšího bratra a  sestry 
převzal výrazně starší Cyril, 
prochází zvláštní zkouškou. 
Sourozenci odjíždějí na  tradiční výlet do  hor 
v zádech se stínem neodvratně se blížící Bru-
novy smrti. Výlet, který má být jakousi cestou 
posledních splněných přání – včetně tajných 
erotických fantazií, se však mění v tragikomic-
kou konfrontaci základních hodnot a životních 
postojů.

neděle 13. 20.00 112 min.
BĚŽ, ChLAPčE, BĚŽ TITULKY
Německo/Polsko/Francie – Drama – Dojemný 
a  zároveň inspirující příběh o  cestě jednoho 
chlapce, který musel ze dne na  den dospět, 
aby přežil. Film je skutečným příběhem Yora-
ma Fridmana, natočeným podle stejnojmen-
ného knižního bestselleru Uriho Orleva.   
 vstupné: 100 Kč 

čtvrtek 17. až sobota 19.  20.00
ÚSVIT PLANETY OPIC 3D TITULKY
USA – Akční, Sci–fi – Po-
slední šance na  mír – Caesar 
je šimpanz, se kterým jsme 
se seznámili před třemi lety 
ve velmi úspěšném filmu Zro-
zení planety opic. Tehdy právě 
on, jako první z lidoopů, získal 
mimořádně vysokou inteligenci, a to kvůli po-
kusům s ještě neschváleným lékem na Alzhei-
merovu nemoc. Chytrý lidoop se stal senzací, ale 
zároveň předznamenal zásadní revizi pohledu 
na to, kdo je skutečným pánem tvorstva.   
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

sobota 19., neděle 20. 17.30 80 min. 
MRŇOUSKOVé 3D DABING
Francie – Animovaný – Populární mrňouskové 
tentokrát ve 3D. vstupné: 110 Kč 

neděle 20. 20.00  85 min. 
CYRIL A METODĚJ  
– APOšTOLOVé SLOVANů 
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
ČR – Dobrodružný, doku-
ment – Pravdivý příběh 
o  zrodu naší kultury. Příběh 
z  9. století ve  strhujících 
obrazech líčí počátky šíření 
křesťanství na Velké Moravě 
a v našich zemích.  
 vstupné: 80 Kč 

čtvrtek 24. až sobota 26. 20.00 98 min.
DÍRA U hANUšOVIC  ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
ČR – Načernalá komedie Miroslava Krobota 
s Tatianou Vilhelmovou v hlavní roli.  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

neděle 27. 20.00 119 min.
ChRAŇ NÁS OD ZLéhO TITULKY
USA – Horor – Opravdové zlo Vás teprve čeká. 
Inspirováno skutečným příběhem Newyorského 
policisty. do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

čtvrtek 31. až sobota 2. 20.00  98 min. 
ZEJTRA NAPOŘÁD ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
ČR/SR – Drama, komedie – Každou noc mili-
óny lidí usínají s tím, že změní svůj život a že 
zítra udělají něco konečně jinak. Film je o nás 
všech. O  našich snech, o  změnách v  životě, 
které chceme udělat, ale často se jich bojíme.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
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Projekt byl podpořen z  grantového programu 
Města Milevska „Kultura 2014“.  
 vstupné: zdarma
čtvrtek 10. 7. 18.00–22.00 amfi teátr DK
MILEVSKé LéTO 2014 – ŽLUTý FAJALKY 
(BEChYNĚ) & FANTOM (MILEVSKO)
+ TANEčNÍ SKUPINA EFK + VýSTAVA OB-
RAZů OD SEYMUR PARKER (MILEVSKO)
Série letních koncertů v amfi teátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK Milevsko).

Projekt byl podpořen z  grantového programu 
Města Milevska „Kultura 2014“.  
 vstupné: zdarma
úterý 15. 7. 21.00 amfi teátr DK
LETNÍ KINO 2014 – REVIVAL
Smoke, to byli čeští Rolling 
Stones. Za  nejasných okol-
ností se ale v  roce 1972 roz-
padli a  každý ze čtyř býva-
lých muzikantů se s údělem 
rockera ve  výslužbě vyrov-
nal po  svém. Každý z  nich 
má teď za  sebou svůj život 
a  svůj vlastní příběh. A  taky jejich pohnutky 
k  oživení kapely Smoke jsou různé – peníze, 
touha po ztracené slávě, touha pomoci kama-
rádovi, anebo se ještě jednou pořádně odvá-
zat. Jejich světy se potkávají a  oni si začínají 
užívat hudby, kamarádství a  života na  pódiu 
i  za  ním. Nejen členy kapely, i  všechny okolo 
ovšem čeká spousta zábavy a často velmi pře-
kvapivých a  komických situací. A  také se ko-
nečně podaří rozluštit jedno velké tajemství 
– proč se vlastně skupina rozpadla…  
Projekt byl podpořen z  grantového programu 
Města Milevska „Kultura 2014“.  
 vstupné: zdarma
středa 16. 7. 09.00 výuková učebna
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI 
A RODIčE – MALUJEME NA TRIčKA
Zveme všechny, kteří si chtějí vlastnoručně na-
malovat svoje tričko. S sebou bílé nebo světlé 
tričko. vstupné: 10 Kč
středa 16. 7. 19.00–20.00 hudební sál
LETNÍ MINI KURZ ORIENTÁLNÍhO 
TANCE PRO ZAčÁTEčNÍKY – ZAhÁJENÍ
Přijďte si osvojit kouzlo břišního tance ve čty-
řech lekcích (16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8.). Snadno si 
osvojíte základní taneční prvky, postoje i kroky. 
Lektorka: Lída Jindrová kurzovné: 240 Kč
čtvrtek 17. 7. 18.00–22.00 amfi teátr DK
MILEVSKé LéTO 2014 – WhEN IT RAINS 
(STRAKONICE) & BAGS (STRAKONICE)
+ VýSTAVA OBRAZů OD SEYMUR 
PARKER (MILEVSKO)
Série letních koncertů v amfi teátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK Milevsko).

Projekt byl podpořen z  grantového programu 
Města Milevska „Kultura 2014“.  
 vstupné: zdarma
úterý 22. 7. 21.00 amfi teátr DK
LETNÍ KINO 2014 – SLUNCE, SENO 
A PÁR FACEK
Druhé zastavení v jihočeských Hošticích. Osud 

Konopníků a  Škopků, vztahy mezi těhotnou 
Blaženou a  Vencou, kolem kterého zhrzená 
Milada z hospody rozšíří fámy. Vzniká skandál 
a hotová bitva mezi rodinami. Ve stejném du-
chu probíhá i vztah mezi živočichářem Béďou 
a účetní JZD Evičkou…

Projekt byl podpořen z  grantového programu 
Města Milevska „Kultura 2014“.  
 vstupné: zdarma
čtvrtek 24. 7. 18.00–22.00 amfi teátr DK
MILEVSKé LéTO 2014 – MANTA 
(ChYšKY) & PARADOxY (ChYšKY)
Série letních koncertů v amfi teátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK Milevsko).

Projekt byl podpořen z  grantového programu 
Města Milevska „Kultura 2014“.  
 vstupné: zdarma
úterý 29. 7. 21.00 amfi teátr DK
LETNÍ KINO 2014 – PÁNSKÁ JÍZDA 
Otec Viktor (Martin Dejdar), 
velice schopný a  úspěšný 
ve své profesi, a jeho syn Petr 
(Vladimír Škultéty), neméně 
úspěšný a  nadějný student, 
se náhle ocitnou v  nečeka-
né situaci – po  smrti ženy 
a matky se tyto dva ukázko-
vé příklady dokonalého muže a studenta musí 
vypořádat s takovou banální záležitostí, jakou 
je péče o domácnost. Jako schopní, inteligentní 
a úspěšní muži v tom pochopitelně nevidí žád-
ný problém. Marně je zkušený soused Lupínek, 
zasloužilý dědeček (Josef Abrhám) se čtyřmi 
vnoučaty na krku, varuje a nabízí pomoc. Muž-
ská ješitnost a pýcha jsou silnější. Díky tomu se 
tak postupně dostávají do víru trapasů, problé-
mů a katastrof, které postupně nahlodávají je-
jich sebevědomí a boří jejich pevné přesvědčení 
o  vlastní dokonalosti. Ještě, že přijíždí na  po-
moc strýc Artur (Ondřej Vetchý).  

Projekt byl podpořen z  grantového programu 
Města Milevska „Kultura 2014“.  
 vstupné: zdarma
čtvrtek 31. 7. 18.00–22.00 amfi teátr DK
MILEVSKé LéTO 2014 – VO106 
(BEChYNĚ) & SUTEREN (MILEVSKO)
Série letních koncertů v amfi teátru DK Milev-
sko (v případě nepříznivého počasí ve velkém 
sále DK Milevsko). 

Projekt byl podpořen z  grantového programu 
Města Milevska „Kultura 2014“.  
 vstupné: zdarma
Připravujeme:
sobota 2. 8. 14.00 amfi teátr DK
MIKULÍNOVO PRÁZDNI-
NOVé ODPOLEDNE
Letní zábavné odpoledne 
pro děti – pohádka, zábavný 
pořad v  podání Divadla Pin-
der, dílna pro děti, diskoté-
ka, show Kateřiny Stehlíkové. Nové kartičky 
na  sezonu 2014/2015 pro sbírání razítek Mi-
kulínů. Více informací na  plakátech a  www.
dkmilevsko.cz. V případě nepříznivého počasí 
se akce přesune do velkého sálu DK. 
 vstupné: 30 Kč

středa 6. 8. 19.30 areál milevského 
  kláštera 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – 
…VSTUPTE!!!
Divadelní před-
stavení …Vstup-
te!!! je součástí 
4. ročníku Ho-
stínského diva-
delního léta. 

Hrají: Petr Ná-
rožný, Ladislav 
Mrkvička, Jan Čenský, Libuše Švormová

Agentura Harlekýn představuje komedii o ne-
končících patáliích dvou klaunů a jejich labutí 
píseň. Po letech se mají zase sejít a natočit pro 
televizi nejzdařilejší číslo. Staří páni se ale ne-
mohou stále dohodnout, ačkoliv se v podstatě 
mají rádi, vzájemně se jen dráždí a vůbec není 
jisté, jak to s oběma tvrdohlavci dopadne. 
Předprodej vstupenek již nyní na  www.dkmi-
levsko.cz. V případě deště bude akce přesunu-
ta do velkého sálu DK Milevsko. 
 vstupné: předprodej 320 Kč, na místě 350 Kč
čtvrtek 7. 8. 19.00 areál milevského
  kláštera 
AFRICA ALIVE – IYASA 
(ZIMBABWE, AFRICA)

Devítičlenná africká skupina studentů umě-
lecké školy v  Bulawayo v  Zimbabwe přijíždí 
po  obrovském úspěchu v  minulých letech 
na své v pořadí už dvanácté turné do Evropy. 
Přiváží opět představení plná písní, tanců, 
rytmů a  scén inspirovaných africkou lidovou 
kulturou, která vás uchvátí svým spádem, 
provedením a  svou bezprostředností. Před-
stavení Africa alive spojuje svět tradiční af-
rické lidové hudební a  taneční kultury se 
současným životem na  africké vesnici, ale 
i  ve  větších městech. O  zcela novou choreo-
grafi i se postaral umělecký vedoucí souboru, 
pan Innocent Dube. Svou návštěvou některé-
ho z  pořadů skupiny IYASA podpoříte rozvoj 
umělecké školy v Bulawayu a umožníte vzdě-
lání v tomto oboru několika africkým dětem. 
Předprodej vstupenek již nyní na  www.dkmi-
levsko.cz. V případě deště bude akce přesunu-
ta do velkého sálu DK Milevsko.  
 vstupné: předprodej 90 Kč, na místě 110 Kč
sobota 11. 10. 19.30 velký sál
„FURTLUFTDURCh TOUR“
Nový zábavný program po-
pulárního baviče ZDEŇKA 
IZERA. Pořad, ve   kterém 
se diváci budou moci setkat 
s jedinečným a nezaměnitel-
ným humorem Z. Izera. Jako 
vždy přijdou na  řadu oblíbe-
né zábavné scénky, parodie 
nejrůznějších televizních pořadů a  imitování 
celé řady populárních českých i  zahraničních 
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zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obo-
hacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy 
a převleky. Partnerkou Z. Izera v novém pro-
gramu bude opět zpěvačka a  fi nalistka prvé 
řady Superstar Šárka Vaňková.  vstupné: 
220 Kč

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

 GALERIE M

úterý 1. 7. 17.00
VERNISÁŽ VýSTAVY FOTOGRAFIÍ 
SKUPINY TERIFOTA SOKOLA PÍSEK
od středy 2. 7.
VýSTAVA FOTOGRAFIÍ SKUPINY 
TERIFOTA SOKOLA PÍSEK
Výstava potrvá do pátku 25. července. 
 vstupné: 10 Kč

MILEVSKé MUZEUM
do 8. 9.
1914–1918 – čAS VÁLKY I NADĚJE
Výstava ke 100. výročí začátku I. světové války.

sobota 5. a 26. 7. 21.00
FLéTNA A MEč
Pořad renesančního šermu, hudby a  tance. 
Večerní prohlídka Milevského muzea je možná 
od 19.30 do 20.30 hod.

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

MĚSTSKÁ KNIhOVNA

úterý 1. 7.
VII. VLASTIVĚDNÁ VýPRAVA 
ANEB „SEPEKOVSKÉ LETNÍ HRY“ 
– pro děti z milevské, sepekovské 
a přeborovské knihovny. 
Místo konání: Sepekov, přihlášení v knihovně.

od úterý 1. do středy 30. 7. vestibul knihovny
 08.00–17.00
FOTOGRAFIE, POEZIE...LÁSKA NA CELý 
ŽIVOT
Společná výstava fotografi í Svatavy Svatkové 
a básní Mileny Formánkové.

červenec–srpen 08.00–11.00 dětské
   oddělení
TVOŘIVÁ MINIšKOLKA S MIRKOU
Přijďte v červenci do knihovny tvořit.

pondělí 7. 7. 
NÁhRDELNÍKY PRO KAŽDéhO
Přijďte si vyrobit náhrdelník pro sebe, kama-
rádku či maminku ze stužky, šňůrky, řetízku,... 
a oslnivých korálků.

pondělí 14. 7. 
NÁRAMKY PRO RADOST 
Zajímavé náramky pro každou událost – splé-
tané, cinkáčky, pružné, se stuhou aj.

pondělí 21. 7. 
NÁUšNICE Z KORÁLKů
Doplňte si celou sadu zajímavými náušnice-
mi nejen z korálků. Vyrábět budeme korálko-
vé, šité či navlékané, ale sáhneme i po papíru 
a po zajímavé gumě Moosgummi.

pondělí 28. 7. 
čELENKY
Nápadité čelenky na  denní nošení, ale i  pro 
slavnostnější události. Z  mašliček, z  plsti, 
z korálků.

pondělí 4. 8. 
BROŽE Z PLSTI
Různé tvary, různé barvy, sešité, či slepené, 
zdobené korálky, knofl íky,... fantazii se zde 
meze nekladou.

Probíhající akce:
VELKý LETNÍ KVÍZ PRO DOSPĚLé 
Soutěžíme s knihami a vítěz se proletí nad Mi-
levskem. 

VELKé PRÁZDNINOVé SOUTĚŽENÍ 
Pro děti o atraktivní rodinné vstupenky. 

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

 SPOS MILEVSKO, s. r. o.

 
In–line dle rozpisu na www.spos–milevsko.cz.

FC ZVVZ MILEVSKO
sobota 12. 7. 12.00 fotbalové hřiště 
  Branice
III. ROčNÍK MEMORIÁLU 
JARDY DĚDOURKA
xIx. ROčNÍK POhÁRU FC ZVVZ 
MILEVSKO
Program: 12.00 hod. FC ZVVZ Milevsko – FC 
Písek, 13.15–13.30 hod. zahájení (nástup všech 
mužstev), 13.30 hod. 1. FK Příbram junioři – FK 
Táborsko, 14.45–15.30 hod. přestávka (utkání 
přípravek), 15.30 hod. o  3. místo, 17.00 hod. 
fi nále. V  případě nepříznivého počasí se akce 
koná na velké umělé trávě v Milevsku.

 www.zvvz.cz/seniorklub

 SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.

středa 2. 7.
ZÁJEZD – DOLNÍ RAKOUSKO 
– změněn termín
Prohlídka zámku v  Rosenburgu a  Kittenber-
ských zahrad, vstupenky 15 €, zahrady 6 € ne-
jsou v ceně. Odjezd od sokolovny v 7.00 hod., 
zastávka u paneláku. 

čtvrtek 10. 7. 
ZÁJEZD – LIPNO 
Prohlídka infocentra elektrárny LIPNO, pro-
cházka přístavem a  sport. areálem, lanov-
kou na  Stezku korunami stromů. Vstupenky 
v ceně. Odjezd od sokolovny v 7.30 hod. 

čtvrtek 17. 7. 
LIPNO – DOPLNĚNý ZÁJEZD 
Prohlídka infocentra elektrárny LIPNO, pro-
cházka přístavem a  sport. areálem, lanov-
kou na  Stezku korunami stromů. Vstupenky 
v ceně. Odjezd od sokolovny v 7.30 hod. 

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

 OS DIACEL

do soboty 12. 7. 
DIA TÁBOR šTĚDRONÍN 2014
Pro děti s cukrovkou a bezlepkovou dietou.

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

 CENTRUM MILÍSEK

středa 9. a čtvrtek 10. 7. 08.30–12.00 a 13.00–16.00
PORADNA S PSYChOLOGEM
Bezplatná rodičovská poradna, bezplatné po-
radenství z oblasti psychologie, rodinné vzta-
hy, výchova, osobnost (PhDr. V. Hořánková)

www.kamenac.net

KAMENÁč Music Art Pub

pátek 4. 7. 19.00
VERNISÁŽ OBRAZů – SEYMOUR PARKER
Zahájení výstavy obrazů mladé výtvarnice 
z Milevska + DJ.

sobota 19. 7.
šPINAVÍ LůZŘI – KONCERT
Špinaví lůzři pojmenovaní podle stejnojmenné 
autorské písně Špinavej lůzr, hrají vlastní pís-
ně a  repertoár folkových a  bluesových kapel 
30.–60. let minulého století včetně amerických 
a britských tradicionálů.

sobota 26. 7.
ANIčKY PANIčKY – KONCERT
Vokální dámské seskupení. Blues, starý jazz, 
soul za doprovodu akustické kytary a basy.

Dům kultury Milevsko připravuje 
pro všechny děti

MIKULÍNOVO 
PRÁZDNINOVé 
ODPOLEDNE
sobota 2. srpna od 14.00 hodin 
v amfi teátru DK Milevsko

-  pohádka v podání divadla 
Pruhované panenky

-  zábavný pořad v podání 
Divadla Pinder

- dílna pro děti
- diskotéka – DJ Kali
- show Kateřiny Stehlíkové 
Vydávání nových kartiček na  sezonu 
2014/2015 pro sbírání razítek Mikulínů.
V případě nepříznivého počasí se akce přesu-
ne do velkého sálu domu kultury.

vstupné: 30 Kč

PRÁZDNINOVé 

sobota 2. srpna od 14.00 hodin 

-  pohádka v podání divadla 
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Děti z  mateřských škol z  Božetic, Branic 
a z Kostelce nad Vltavou se v pondělí 2. června 
do této kovárny v Selibově vydaly na společný 
výlet. Prokázaly své znalosti lidových pohá-
dek, seznámily se s čerty, vílami, vodníky, čá-
pem Ferdinandem i  medvědicí Mášou. Prošly 
pohádkovým lesem až na zámeckou hostinu, 
na pohádkovém dvorku splnily úkoly, prohléd-
ly si králíčky s oslíkem a našly pohádkový po-
klad. Počasí nám přálo a výlet byl podle dětí 

„SUPééééééééR“. 

Malým sportovcům z MŠ Klubíčko se opět po-
dařilo obhájit prvenství ve  Sportovních hrách  
mateřských škol. Radost dětem udělaly ne-
jen krásné ceny, ale především zlaté medaile, 
na  které byly náležitě hrdé. Vítězné družstvo 
na  snímku nahoře zleva: Viktorka Váchová, 
paní učitelka Iva Jírovcová, Michalka Vlasatá, 
Michalka Krupková, Štěpánek Šimák, paní 
ředitelka Anna Říhová, Karolínka a  Kačenka 
Kofroňovy, dole zleva: Daník Klimeš, Matyášek 
Hrych, Kubík Janda a Davídek Krekule.

„Kdo nepředčí svého mistra, je slabým žákem“ 
(Leonardo da Vinci)  
Léto začalo, školní rok skončil. Deset měsíců se 
učitelé snažili předat svým žákům vědomosti 
a dovednosti a otevřít jim tak cestu k  různým 
oblastem lidského vědění.
„Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“ Tím-
to příslovím se určitě řídí Simona Bártíková z 9. 
A, neboť se umístila na  5. místě v  okresním 
kole olympiády z českého jazyka a na 6. místě 
v  okresním kole konverzační soutěže v  jazyce 
německém. Ani angličtináři nezůstali pozadu 
a na okresní úrovni obsadili Petr Kolář ze 7. A 4. 
místo a Pham Ngoc Anh z 9. B 5. místo. Úlohy 
z minulosti na okresním kole dějepisné olympi-
ády řešili Adam Hečko z 9. A (8. místo) a Aneta 
Bardová z  8. A  (9.–10. místo). Filip Kortan (4. 
místo) ze 6. A, Jakub Třešnička (5. místo) a Filip 
Keller (10. místo), oba z  9. A  své úsilí zaměři-
li na  poznání rozličných krajů při řešení úkolů 
okresního kola zeměpisné olympiády.
O tom, že matematika je často velice rozmar-
nou královnou věd, se přesvědčili v  okresním 

kole matematické olympiády Filip Keller (10. 
místo) ze třídy 9. A, Pavla Mašková (1. místo), 7. 
A, Jan Hátle (2. místo), 7. B a Petr Kolář (4. mís-
to) ze 7. A. Se zadanými úlohami si velmi dobře 
poradili i účastníci okresního kola Pythagoriády, 
za všechny jmenujme: Daniela Koláře z 5. B, Mi-
chala Řezáče a Martina Šedivého, oba ze 6. A.
Teoretické i praktické znalosti z chemie proká-
zali při řešení okresního kola chemické olympi-
ády žáci 9. A Martin Rektoris (5. místo) a Filip 
Keller (1. místo). Filip postoupil do  krajského 
kola v  Českých Budějovicích, kde obsadil 15. 
místo. Své přírodovědné nadání potvrdil i ve fy-
zikální olympiádě, kde v  okresním kole byl 4. 
a v krajském kole 18.
Biologická olympiáda se skládá z teoretické čás-
ti – testu a určování přírodnin a praktické části 
– řešení laboratorních úloh. V  okresním kole 
zvítězil Petr Kolář, 7. A a Veronika Pletková, 6. B 
byla třetí, v krajském kole byl Petr sedmý.
Oblibu tělesné výchovy potvrdila i vítězství na-
šich žáků na  různých sportovních soutěžích. 
Chlapci z  8. a  9. tříd zvítězili v  okresním kole 

minifotbalu a  v  krajském kole byli na  2. mís-
tě. Ve  fotbalovém Mc Donald´s Cupu obsadili 
žáci 1.–3. tříd 5. místo, žáci 4. a 5. tříd 3. místo. 
V  okresním kole Preventan Cupu ve  vybíjené 
vybojovalo družstvo dívek i  smíšené družstvo 
vždy shodně třetí místo.
V  atletických soutěžích se našim žákům již 
tradičně daří. Na  republikovém finále OVOV 
obsadili 9. místo z 35 družstev.V okresním kole 
Poháru rozhlasu zvítězily starší žákyně, v kraj-
ském kole pak byly třetí. V  okresním kole At-
letického čtyřboje opět zvítězily starší žákyně 
a v krajském kole byla děvčata druhá. Za všech-
ny jmenujme Hanu Váchovou, 9. B, Terezu Kří-
žovou, 9. B, Natálii Křížovou, Kláru Brožovou 
a Adélu Záhorovou, všechny ze třídy 8. B a Ve-
roniku Zemanovou ze 7. B.
Všem ještě jednou blahopřejeme a  děkuje-
me za dobrou reprezentaci naší školy. Jim, ale 
i  ostatním žákům přejeme krásné prázdniny, 
dobrodružné a  plné zážitků, hodně sluníčka 
a odpočinku.

Mgr. Eva Novotná, zástupce ředitelky školy

Ve středu 11. 6. 2014 proběhlo v Kolíně republi-
kové finále Štafetového poháru. Družstvo naší 
školy vyrazilo již v úterý vlakem a autobusem 
do  Kolína, kde jsme se ubytovali v  pěkném 
penzionu RelaxSport. Po  večeři jsme ještě 
trochu potrénovali předávky, zahráli několik 
her a s očekáváním příštího dne jsme šli spát. 
Mohu říci, že sám jsem se probudil ve čtyři ráno, 
už jsem neusnul a přemýšlel o nejvhodnějším 
složení jednotlivých štafet. Po snídani nás au-
tobus odvezl na stadion, naladili jsme se nejen 
sportovně, ale vybavili jsme se i tak, abychom 
reprezentovali naši školu a město - tričky, ba-
lónky, vlajkou Milevska. A už tu byl slavnostní 
nástup, zahájení a  závody začaly. Mohu říci, 
že všichni závodníci v mladší i starší kategorii, 
tak i  ve  smíšené štafetě ze sebe v  úmorném 
vedru vydali to nejlepší. Výsledný sečtený čas 
měl hodnotu 8:38.5, čas v  krajském finále 
byl 9:07.4. To je neuvěřitelné zlepšení o  28,9 
sekundy!!! Tímto časem jsme obsadili vynika-
jící 6. místo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří 

se podíleli na  tomto úspěchu. Složení štafet 
- Klára Honzíková, Tereza Kozáková, Kristýna 
Masopustová, Diana Kotalíková, Petr Molík, 
Vojtěch Baštýř, Vít Šobek, Daniel Dolejš, Do-
minika Chvojanová, Adéla Pecková, Pavla Mo-
líková, Tereza Kripnerová, David Imbr, Michal 
Hejl, Jakub Stejskal a Lukáš Dolejší. Dále bych 
chtěl poděkovat Báře Sulanové, která výrazně 
přispěla k vítězství v krajském kole, ale finále 
jí překazila nemoc. Dále děkuji náhradníkům 
Adamu Špánkovi, Natálii Podliskové, Jakubu 
Pilečkovi a  Michaele Novotné i  paní učitelce 
Ivě Kolářové za pomoc v trénincích a při výběru 
závodníků, rodičům a v neposlední řadě panu 
starostovi a Radě města Milevska za finanční 
příspěvek na dopravu na závody. Opět se uká-
zalo, že v Milevsku je atletika na dobré úrovni, 
což je dokladem dobré práce sportovních orga-
nizací - především atletického oddílu Sokola, 
ale i oddílu fotbalu, florbalu a dalších.   

PaedDr. Martin Hrych,  
ředitel 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko 

BYLA JEDNOU JEDNA  
POhÁDKOVÁ KOVÁRNA...

KLUBÍčKO OPĚT ZVÍTĚZILO

1. Zš MILEVSKO NA REPUBLIKOVéM FINÁLE  
šTAFETOVéhO POhÁRU S LUDMILOU FORMANOVOU

OhLéDNUTÍ ZA šKOLNÍM ROKEM 2013/2014 NA 2. Zš J. A. KOMENSKéhO MILEVSKO

V Y h R A Z E N O  P R O  š K O L Y 
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V sobotu 14. 6. se vydali posluchači U3V na le-
tošní další vlastivědnou poznávací exkurzi. Na-
ším cílem byla oblast mezi Jihlavou a  Třebíčí. 
První zastávku jsme udělali v Batelově, městeč-
ku na hranicích Čech a Moravy. Prohlédli jsme 
si kostel sv. Petra a Pavla (K. I. Dietzenhofer), 
prošli jsme se bývalým židovským ghettem, 
zastavili se u pomníku K. H. Borovského, který 
zde napsal svoji Dumku na batelovském vrchu. 
Další zastávka byla v Třešti. Zde jsme navštívili 
nedávno otevřenou Expozici Tesla, která připo-
míná místní bývalou továrnu a představuje ex-
ponáty, které n. p. Tesla od války až do počátku 
90. let 20. století vyráběl. Zajímavé ohlédnutí 
za téměř 50 let trvající historií elektroprůmyslu 
pod značkou Tesla mnohým z nás připomenu-
lo naše mladá léta, která jsme s  výrobky této 
značky prožívali. Z Třeště jsme zamířili do ne-
dalekých hodic, kde jsme navštívili Expozici 
železnice Kostelec – Slavonice. Na malebném 
nádraží nás přivítal místní nadšenec a realizá-

tor této unikátní expozice, pan Holoubek, který 
nám přiblížil nejen historii této regionální želez-
nice, ale seznámil nás i s exponáty připomína-
jícími historii železnice a s pracovními nástroji, 
které se na železnici používaly ještě v nedávné 
době. Pro návštěvníky dokonce připravil malé 
pohoštění v  podobě řezů vlastní výroby. Díky 
této expozici a píli p. Holoubka se hodické ná-
dražíčko umístilo mezi 5 nejkrásnějšími v sou-
těži o  nejhezčí nádraží vypsané ČD v  předloň-
ském roce. O vztahu p. Holoubka k dráze svědčí 
i to, že si pronajal budovu bývalého nádražíčka, 
ve které v současné době bydlí, i to, že živý plot 
okolo zahrady sestříhal do podoby vlaku. Naše 
další cesta vedla do  Stonařova, který vstoupil 
do povědomí mnoha vědců díky tomu, že zde 
spadl v r. 1808 meteoritický déšť. Stonařovské 
meteority jsou velmi vzácné a na burzách se je-
jich cena pohybuje v řádech deseti až statisíců 
korun. V  Muzeu Vysočiny v  Jihlavě mají jeden 
vážící asi 1,5 kg – jeho cena představuje zhruba 

1,5 milionu Kč. Zhlédli jsme dokumentární film 
o  zdejších meteoritech a  poslechli si zajímavé 
vyprávění místního nadšence, učitele a  nyní 
místostarosty obce, p. Mgr. Šulce. Asi v 15 ho-
din jsme se vydali na zpáteční cestu, při níž nás 
čekalo ještě jedno zastavení. Navštívili jsme 
Pohádkovou říši Fábula v Kamenici nad Lipou. 
Tento unikátní projekt zrealizovali manželé 
Kružíkovi zhruba před rokem. Pohádková ces-
ta, která prochází podzemím budovy bývalého 
soudu, později sklárny v  Kamenici nad Lipou, 
provede návštěvníky řadou pohádek a nechybě-
jí zde ani živé pohádkové bytosti (černokněžník, 
princezna, Popelka, Lucifer…). Celé podzemí je 
výtvarně velmi zdařile pojednáno. Následovala 
prohlídka tvořivých dílen, ve kterých si mohou 
děti vyzkoušet vyrobit různé předměty z hlíny, 
proutí, či jiných materiálů, pro nejmenší je zde 
herna s  množstvím různých stavebnic a  také 
další dílna, ve  které mohou děti vyzkoušet 
svoji obratnost a  představivost při řešení řady 
hlavolamů. Dospělí návštěvníci zatím mohou 
navštívit místní cukrárnu nebo stylový hostinec 
U Loupežníka. Ten jsme na závěr navštívili i my 
– a nutno říci, že jsme byli spokojeni. Celým roz-
lehlým areálem nás provázela milá průvodkyně 
stylizovaná (a oblečená) do podoby loupežnice. 
Návštěvu Pohádkové říše Fábula můžeme do-
poručit všem, kteří mají malé děti (v předškol-
ním i školním věku) a určitě zaujme i řadu do-
spělých návštěvníků. Z Kamenice nad Lipou již 
směřovala naše výprava do Milevska, kam jsme 
se vrátili krátce před 19. hodinou. 

Případní zájemci o účast na některé z dalších 
exkurzí s  námi mohou vyrazit na  některou 
z podzimních akcí, které se uskuteční ve dnech 
13. 9. (putování po stopách osobností Vysoči-
ny), 27. 9. (vybrané židovské památky Vysoči-
ny) nebo 11. 10. (vybrané technické památky 
Vysočiny). Přihlásit se můžete na  tel. čísle 
777 647 117 (p. Bílek).

Za Spolek pro rozvoj kultury  
v Milevsku J. Bílek

Exkurze Univerzity třetího věku – zajímavosti mezi Jihlavou a Třebíčí

Otázky pro Gabrielu Molovou
V sobotu 14. června proběhl v milevském kině konkurz zpěváků pro při-
pravovaný muzikál Tep královské krve. Hudbu pro tento muzikál složila 
Gabriela Molová, kterou jsme požádali o rozhovor.

Návštěvníci milevských kulturních akcí Vás znají jako novou dirigentku 
Milevského dětského sboru. Vaším projektem byl ale již i muzikál český 
Betlém aneb putování za hvězdou, byla to vaše skladatelská prvotina?

Již od malička jsem skládala malé klavírní skladbičky, v dospělosti pak 
začala aranžovat skladby pro různá seskupení (sbory, orchestry, kape-
ly…). V Praze jsem napsala i nahrála hudbu k divadelní hře Lidský hlas 
pro PiDivadlo. Vánoční muzikál je vlastně aranžmá staročeských koled 
propojené mými autorskými přechody. Byl to takový pokus dát dohro-
mady děti z Milevska a okolí a zahrát příběh o narození Ježíška. Myslím, 
že se to povedlo. Vždyť jsme to hráli od roku 2007 do roku 2012.

Jak vznikl nápad na nový muzikál Tep královské krve?

Zkomponovat autorský muzikál byl vždy můj sen. Poslední roky mi le-
žely v šuplíku písně a já přemýšlela koho oslovit, aby je otextoval. Po-
třebovala jsem někoho, kdo by vycítil, co jsem do hudby dala. Pak jsme 
se náhodně sešli s textařem Leošem Voroninem na sborovém zpívání. 
Při naší další schůzce jsem se odvážila pustit mu nahrávky mé hudby. 
Nakonec dostal jednu píseň otextovat na zkoušku. Bylo až neuvěřitelné, 
jak jeho text vyjadřoval vše, co jsem chtěla. Tím začala naše spolupráce 
a přímo pod rukama nám rostl nádherný projekt.

Společné foto z Hodic s kustodem panem Holoubkem.
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hostínské divadelní léto 2014 PROGRAM  
hOSTÍNSKéhO  

DIVADELNÍhO LéTA

Organizárora Hostínského divadelního léta 
Václava Bláhu jsme požádali o rozhovor:
Jak vznikla myšlenka na  realizaci prvního 
ročníku  hostínského divadelního léta před 
čtyřmi roky?
Vzhledem k tomu, že jsem na tuto otázku od-
povídal již několikrát, tak velmi stručně. Celý 
život si vážím a  obdivuji Martu Kubišovou 
a chtěl jsem, aby mi zazpívala na mém pozem-
ku. Přání a sny se mají plnit, tak jsem si jedno 
přání vyplnil.
Jaké herce už hostín v  minulosti přivítal, 
na koho vzpomínáte nejraději?
Během tří ročníků Hostínského divadelního 
léta se zde vystřídalo mnoho kvalitních a pro-
fesionálních umělců. Na  koho vzpomínám 
nejraději? To se nedá říci jednoznačně. Samo-
zřejmě, srdeční záležitost byla výše zmíněná 
M. Kubišová, ale jsem rád, že na přehlídku za-
vítal i Václav Neckář, který ovlivňoval mládež 
v  60-tých letech, včetně mě – třeba v  módě. 
Byl jsem potěšen, že jsem mohl přivítat také 
Blanku Bohdanovou a Josefa Somra, herce, se 
kterými jsem se pracovně setkal v  Národním 
divadle. Dále J. Hartla, Ch. Poullain, J. Smut-

nou, P.  Kříže a  mnoho dalších. Nesmím ale 
zapomenout na  amatérské soubory. Nejsou 
to sice známé osobnosti, ale jejich chuť dělat 
divadlo je pro mne povzbuzující. Vždyť pro to 
obětují mnoho svého volného času. Dobře se 
mi spolupracuje s  místním amatérským sou-
borem Kovářovská OPONA. 
Podle čeho vybíráte hry, které jsou uváděny? 
Na výběr her může být mnoho kritérií, ale já se 
pro tuto přehlídku řídím jen jedním: kvalitní  
hra, kvalitně obsazena, pro hezké letní večery.
Proč by měl návštěvník právě tuto akci na-
vštívit?
Nemohu nikoho nutit, aby přehlídku navštívil, 
ale kdybych se měl rozhodovat jako divák, tak 
především kvalitou přehlídkových představe-
ní, cenou – a  to věřte, že cena vstupenek je 
opravdu minimální a  zdaleka nepokryje ná-
klady – a taky odezvou kritiky a diváků před-
chozích ročníků. Nechci být namyšlen, ale toto 
všechno je hodnoceno velmi kladně. Takže sr-
dečně zvu.
Když jste zmínil cenu vstupenek, která nepo-
kryje náklady, tak jak to řešíte?
Díkybohu, existují ještě instituce, které jsou 
nakloněny k  těmto aktivitám. Konkrétně: 
obec Kovářov, město Milevsko, Jihočeský kraj, 
Život umělce, ti přispívají na  tuto přehlídku 
v  podobě grantu. To je velmi příjemné. Pak 
jsou vstřícní lidé, bez nároku na honorář, např. 
J. G. Krampera, který celou přehlídku ozvuču-
je, L. Neumanová zajišťuje výzdobu a dodává 
květiny pro umělce, tzv. obchodní oddělení 
zastoupené J. Pancovou, produkce L. Mlčo-
chová a valná část obyvatel Hostína si to také 
vzala za své. Toto vše navozuje „rodinnou at-
mosféru“. Každý rok říkám, až tato atmosféra 
nebude, nebude ani přehlídka. Tak doufám, že 
vydrží co nejdéle.

Děkujeme za rozhovor

Areál milevského kláštera 
středa 6. 8. od 19.30 hodin 
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ …VSTUPTE!
Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský 
a Libuše Švormová

Divadelní stan hostín
čtvrtek 7. 8. od 19.30 hodin 
LENKA FILIPOVÁ A hOSTé
pátek 8. 8. od 19.30 hodin 
MUZIKÁL MILUJI TĚ, ALE…
Daniela Šinkorová (Tereza Kostková), Kate-
řina Šildová, Lumír Olšovský, Roman Vojtek, 
Petr Vondráček a další

sobota 9. 8. 
od 10.00 hodin – představení pro děti
PÍSKOMIL SE VRACÍ … A JEhO KAPELA 
DO KAPSY
od 14.00 hodin 
BEDŘICh SMETANA: ThE GREATEST 
hITS (KOVÁŘOVSKÁ OPONA)
od 19.30 hodin 
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Josef Carda, Jana Švandová, Rudolf Hrušínský

neděle 10. srpna
od 14.00 hodin
O ChYTRé PRINCEZNĚ  
– PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
od 19.30 hodin 
VZPOMÍNKY ZůSTANOU
Petr Štěpánek, Lucie Štěpánková, Pavel Kikin-
čuk a Zlata Adamovská

Podrobnosti včetně předprodeje najdete 
na stránkách www.divadlovhostine.cz a www.
milevskem.cz.

Představte tedy další tvůrce nového muzikálu. 

Leoš Voronin (text) se narodil a žije v Písku. Psaní textů se věnuje již 
několik let. Má nabídka na spolupráci je pro něj velkou výzvou.

Michaela Bicanová (choreografie) – Působí v  úspěšné taneční skupině 
Z.I.P. v Písku. Velmi mě zaujala pro svoji pracovitost, kreativitu a nadšení 
podílet se na tomto velkém projektu. 

V červnu proběhl konkurz na muzikálové role, jak byl konkurz úspěš-
ný, jsou role obsazeny podle vašich představ, jaká byla úroveň přihlá-
šených účastníků?

Konkurzu se účastnilo celkem 21 zpěváků. Některé výkony byly výborné, 
některé slabší, ale šanci zazpívat dostali všichni. Všechny zpěváky jsme 
natáčeli na kameru. Na obsazení hlavních rolí jsme se celkem shodovali. 
Myslím, že vše je na dobré cestě.

Přibližte stručně čtenářům obsah muzikálu.

Příběh se odehrává v polovině 18. století. Vypráví o mladičké královské 
dceři Marii, která se stane objektem matčiny sňatkové politiky. Ta ji chce 
provdat za francouzského následníka trůnu a utužit křehké spojenectví 
mezi Rakouskem a Francií. Marie je nucena přinést oběť a poslechnout 
svou matku. Vzdát se všeho, co měla ráda. Má však svou milovanou 
chůvu, která se o ní od narození stará, a které se může se vším svěřit. 
Do  jejího života ale vstoupí nečekaně láska. Ze zvědavosti se vydává 
mezi prostý lid, kde potká malíře Antoina. Její city jsou zmatené, netuší, 
co se s ní děje. Královnin sluha ale má ve všem jasno a je rozhodnut udě-
lat cokoliv, jen aby měl náklonnost Marie pro sebe… Dokáže Marie projít 

nástrahami, které jí osud přichystá? Uvěří v lásku či povinnost? Příběh 
je plný napětí, emocí, nenávisti i zrady. Motivem příběhu je život Marie 
Antoinetty – arcivévodkyně rakouské, císařské princezny rakouské, krá-
lovské princezny uherské a české. 

Kdy plánujete premiéru muzikálu? 

Premiéru muzikálu plánuji na  únor až březen 2015. Zaleží, kolik času 
bude potřeba na nastudování celého projektu. Moc se na to těším. Bude 
to náročná, ale krásná práce. 

Děkujeme za rozhovor.
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F O T O O B J E K T I V E M 

V červnu v milevské Galerii M proběhla výstava 
obrazů Jozefa Svače Metamorfózy. Snímkem 
se vracíme k vernisáži, kterou uvedl Jiří Hladký, 
bývalý ředitel písecké Sladovny.

Hudební skupina THE GENTLEMAN podpořila 
kulturní program na  dřevorubecké soutěži 15. 
června v  Bažantnici O  Pohár města Milevska 
a děkuje Martinovi Komárkovi za tuto příležitost.

Na poslední schůzce kroužku Předškoláček, kte-
rý probíhal v  milevském domě kultury, na  děti 
již nečekaly žádné úkoly. Za  celoroční snažení 
se za odměnu vydaly do cukrárny na zmrzlinový 
pohár. Poté křídami pomalovaly chodník před 
DK a na závěr dostaly odměny a diplom. 

Rekonstrukce travnatého hřiště byla dokonče-
na v  květnu 2014, počátkem června proběhla 
kolaudace díla, celkové náklady na  akci byly 
4 347 320 Kč.

Koncem května se uskutečnil v  DK Milevsko 
třetí ročník pěvecké soutěže Oběžná dráha. 
Cetifikáty, které udělovala Superstar Sabina 
Křováková, získali: Magdaléna Moudrá z Prahy 
1. místo, Klára Brožová z Milevska 2.-3. místo 
a Karel Leskovec z Vodňan rovněž 2.-3. místo. 
Vítězové získali mimo jiné také možnost vy-
stoupení na  Open Aie MusicFestu Přeštěnice 
2014. Foto Martin Pelich

Na koncertu k roku české hudby pod taktovkou dirigenta Jaroslava Vodňanského účinkovali v mi-
levském domě kultury sólisté Libuše Santorisová, Dorota Lukášová Kofroňová, Milevský dětský 
sbor a Západočeský orchestr Mariánské Lázně. Foto Martin Pelich

11. milevské Hudební sklepy v Galerii M vyvrcholily posledními jarními koncerty. V květnu vystoupil 
se svým triem harmonikář Václav Koubek (Jarda Jeřábek sax, Honza Ponocný kytara). Červnový 
koncert se konal v rámci oslav 60tých narozenin písničkáře Ivana Hlase, kterého doprovodili Olin 
Nejezchleba na cello a Norbi Kovacs na kytaru. Oba koncerty měly hojnou účast.

Roztančené léto aneb 4. ročník Taneční show pod širým nebem se uskutečnil v amfiteátru domu 
kultury. Akce měla opět charitativní účel, dobrovolné vstupné bylo tentokrát předáno milevské 
Charitě na službu Rozárka. 
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POZVÁNKA 
na

III. ročník Memoriálu Jardy Dědourka
xIx. ročník Poháru FC ZVVZ Milevsko

sobota 12. července 2014, fotbalové hřiště Branice 
(v případě nepříznivého počasí velká umělá tráva Milevsko)

Program: 12.00 hod. FC ZVVZ Milevsko – FC Písek
13.15–13.30 hod. zahájení (nástup všech mužstev)
13.30 hod. 1. FK Příbram junioři – FK Táborsko
14.45–15.30 hod. přestávka (utkání přípravek)
15.30 hod. o 3. místo
17.00 hod. finále

U P O Z O R N Ě N Í 
pro odběratele teplé vody  

z CZT a z PK Růžek

Ve dnech 14.–18. července 2014  
bude z důvodu odstávky

PŘERUŠENA DODÁVKA TEPLÉ VODY

Dodávka bude obnovena v pátek 18. července 2014
ve večerních hodinách.

Za komplikace a nepohodlí způsobené odstávkou  
teplé vody se omlouváme.
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…tak proč se zase celou zimu trápit s tím starým žravým kotlem, který je navíc každou chvíli porouchaný?

✶   díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 % spotřeby plynu
✶  provedeme prohlídku Vaší kotelny a zpracujeme nabídku
✶  pokud nabídku odsouhlasíte, provedeme během jednoho 

dne výměnu kotle
✶  případný záruční a pozáruční servis zajišťuje přednostně 

přímo naše servisní oddělení
✶   ve spolupráci s naším bankovním partnerem můžete na realizaci získat 

úvěr a za výměnu kotle splácet např. 1400 Kč měsíčně. A ušetřené 
peníze za plyn mohou částečně či dokonce plně pokrýt výši splátek. 
(výše splátky je závislá na ceně kompletní instalace a délce splácení)

✶   díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 % spotřeby plynu

kvalitní a úsporné plynové 
kondenzační kotle
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Jak dobře znáš své město
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografi e pořízena. Tři vylosovaní výher-
ci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do pátku 18. července 2014 na te-
lefonní číslo 775 733 552, získají volnou vstupenku na vystoupení souboru 
IYASA afrických studentů umělecké školy, které se uskuteční ve čtvrtek 7. 
srpna od 19 hodin v areálu milevského kláštera. K odpovědi nezapomeňte 
připojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čís-
la: budova bývalého výkupu u vla-
kového nádraží. Výherci: Zbyšek 
Falada, Milevsko, Jana Pychová, 
Božetice a Pavel Hynouš Milevsko.

Pokud máte fotografi i, která by 
se mohla zařadit do soutěže Jak 
dobře znáš své město, neváhejte 
nám ji zaslat na mail 
zpravodaj@dkmilevsko.cz.


