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Projednávání nového 
územního plánu města 
Milevska
dne 11. května 2016 proběhne 
na městském úřadu Milevsko v bu-
dově Sažinova první část projedná-
vání návrhu nového územního plá-
nu města (ÚPM).
Dle stavebního zákona je to tzv. spo-
lečné jednání, které je určeno pro 
dotčené orgány, krajský úřad a sou-
sední obce. K projednávané doku-
mentaci se může ale vyjadřovat i ve-
řejnost. Každý může do 30 dnů ode 
dne doručení uplatnit u pořizovatele 
písemné připomínky k projednáva-
nému návrhu nového ÚPM. Pořizova-
telem je Odbor regionálního rozvoje 
MěÚ Milevsko. Příslušný dokument 
se doručuje veřejnou vyhláškou pro-
střednictvím úřední desky. Den doru-
čení je patnáctý den po jeho vyvěšení 
na úřední desce. V praxi se tento den 

doručení přibližně rovná výše uvede-
nému dnu konání společného jedná-
ní. K později uplatněným připomín-
kám se nepřihlíží. Dokumentaci pro 
společné jednání si je možné pro-
hlédnout na stránkách města www.
milevsko-mesto.cz v části Podnikání 
a rozvoj > Územní plánování > Mile-
vsko > Dokumentace pro společné 
jednání ÚP Milevsko.
Vyzýváme všechny občany, aby této 
fázi projednávání věnovali patřič-
nou pozornost a své případné při-
pomínky zasílali ve výše uvedeném 
termínu.

ODbOr regiOnálníhO rOzVOje

ing. Petr Švára
vedoucí odboru
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Informace z jednání Rady města Milevska
Rada města na třetí březnové schůzi 30. 3. 
2016 (7. schůze v Roce 2016) pRojednala 
25 bodů, mezi nimi:
•	prodej městských nemovitostí – rada města 

schválila předběžný záměr na prodej pozemků 
(10 případů), jde o dvory domů, které nejsou 
ve vlastnictví města. Dále byl schválen před-
běžný záměr na prodej nepotřebných domů 
a nebytových prostor, z devíti návrhů rada 
schválila připravit k prodeji sedm položek.

•	Vyhlášení zakázek – bylo schváleno vyhláše-
ní záměrů na stavbu parkoviště na rohu ulic 

Komenského a Pod Stadionem, na výměnu 
kondenzátoru chladícího zařízení zimního 
stadionu, na výměnu střešních oken v domě 
č. 737 v ulici Štěpána Dvořáka.

•	počet dětí ve třídách mateřských škol – stej-
ně jako v předchozích letech dala rada sou-
hlas k tomu, aby ve většině tříd mateřských 
škol v Milevsku byl stanoven počet dětí ve 
třídě na 28 (namísto běžných 24). To umož-
ní uspokojit většinu požadavků na umístění 
dětí. jedná se o školky Sluníčko – jeřábkova, 
Kytička – jiráskova, Pastelka – Mařánkova, ve 

školce Klubíčko podléhají počty dětí zvláštním 
pravidlům.

•	jmenování ředitele školy – rada města jme-
novala ke dni 1. 4. 2016 ředitelem základní 
školy Komenského pana Mgr. Michala Divíška.

•	dopravní uzel – v zájmu rychlé přípravy zá-
měru na přestupní terminál a autobusové 
nádraží v prostoru vlakového nádraží rozhod-
la rada o zadání studie proveditelnosti firmě 
MeTrOPrOjeKT Praha.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Více informací na www.mileVsko-mesto.cz

Bioodpad patří do kompostárny
Poslední dobou se množí případy stížností ob-
čanů na spalování bioodpadu ze zahrádek. lidé 
při jarním úklidu shrabou starou trávu a listí, 
které pak často pálí. Podle zákona o ochraně 
ovzduší je přitom zakázáno v otevřeném ohni-
šti pálit cokoliv kromě suchého rostlinného 
materiálu neznečištěného chemickými látkami. 

bioodpad ze zahrádek však bývá velmi často 
vlhký a při jeho spalování dochází ke značnému 
kouři a zápachu, který obtěžuje občany ze sou-
sedství. V případě spalování vlhkého bioodpadu 
se občané dopouštějí přestupku, za který může 
být fyzické osobě uložena pokuta až 50 000 Kč. 
Větší větve ze stromů a keřů je možné odvézt 

na sběrný dvůr skládky jenišovice, ostatní 
bioodpad na kompostárnu v areálu ČOV u zVVz. 
Uložení veškerého bioodpadu je pro občany Mi-
levska zdarma.

ODbOr ŽiVOTníhO PrOSTŘeDí

ing. hana hadrbolcová
referent

Úsekové měření rychlosti – Velká
Upozorňujeme občany, že je opět v provozu zaří-
zení pro měření úsekové rychlosti pro oba směry 
na silnici ii. třídy, číslo 121 v místní části města 
Milevska – Velká. zařízení je umístěno v zasta-
věné části obce tak, aby plnilo funkci dopravně 
bezpečnostního prvku.
Princip měření rychlosti automatizovaným 
systémem spočívá v tom, že kamery na vjezdu 

a výjezdu sledovaného úseku detekují vozidlo 
v celé šířce příslušného jízdního pruhu a poři-
zují detailní snímky registrační značky a řidiče 
vozidla. Výpočetní jednotka porovná registrační 
značku stejného vozidla na vjezdu a výjezdu ze 
sledovaného úseku a vypočítá dobu průjezdu 
(průměrnou rychlost).
radar byl nainstalován z důvodu prevence 

bezpečnosti a ochrany silničního provozu vzhle-
dem k vysoké frekvenci projíždějících vozidel a z 
toho plynoucí potřeby zajistit i bezpečný pohyb 
obyvatel této obce.

ODbOr DOPrAVY A ŽiVnOSTenSKÝ

bc. Milena brčáková
vedoucí odboru

Investiční akce města
V současné době začínají či se dokončují, v rámci 
schváleného rozpočtu města, přípravy několika 
investičních akcí:
opraVa střechy čp. 1
na budově čp. 1, kde sídlí městská knihovna, 
známé také jako stará radnice nebo soud, v sou-
časné době probíhá kompletní oprava střechy 
a krovu. Stávající krytina se odstraní, některé 
prvky krovu budou vyměněny částečně, některé 
úplně. na střechu se poté položí nová krytina 
bobrovka. Akci provádí firma libor Musil - jec-
lov, za cenu 1 790 000 Kč bez DPh. na tuto akci 
přispěl i jihočeský kraj částkou 400 tis. Kč.

sítě a komunikace ŠVermoVa

V současné době finišují přípravy 2. etapy stav-
by, která se týká úseku od ulice Úzká po ulici 
Pod zvíkovcem. Soutěž vyhrála společnost eU-
rOViA CS, závod České budějovice, za celkovou 
cenu díla 9 190 000 Kč bez DPh. V rámci akce bu-
dou v části „na Pankrací“ (nad nově opraveným 
tarasem) kompletně vyměněny všechny inže-
nýrské sítě. Ve Švermově ulici bude vybudována 
pouze dešťová kanalizace a budou upraveny ně-
které části kanalizace splaškové. V celém úseku 
bude provedena obnova komunikace, chodníků 
a osvětlení, na obnově komunikace se zčásti fi-
nančně podílí i Správa a údržba silnic jihočes-
kého kraje.

rekonstrukce komunikace JeřábkoVa

V této ulici proběhne kompletní rekonstruk-
ce komunikace včetně podkladních vrstev a to 
v části od ulice r. Svobodové po ulici 5. května. 
zásadní úpravou projde také křižovatka s ulicí r. 
Svobodové. zakázku ve výběrovém řízení získala 
společnost beS benešov za částku 6 575 000 Kč 
bez DPh.

teploVod komenského

Asi nejnáročnější akcí letošního roku je kom-
pletní výměna teplovodu v Komenského ulici. 
Výměna bude probíhat od tepelného výměníku 
u 2. zŠ až po ulici Kpt. nálepky. Akce bude probí-
hat v době tepelné odstávky v červnu až září. Už 
v průběhu května však započnou přípravné prá-
ce. V rámci této akce dojde k výměně veřejného 
osvětlení a opravě části vodovodu. Výměnu tep-
lovodu bude provádět společnost erding z brna 
za cenu 8 790 000 Kč bez DPh.

ODbOr inVeSTiC A SPráVY MAjeTKU

bc. David lukeš
vedoucí odboru

projednání inVestiční 
akce teploVod 
komenského

s obyvateli ulice proběhne v pondělí 2. května 
od 17.00 ve velkém sále Domu kultury Milevsko.

pozvánka
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Náhradní rodinná péče
náhradní rodinná péče, jak už název napovídá, 
si klade za cíl zajistit dítěti, které z různých dů-
vodů nemůže být vychováváno v primární rodi-
ně, možnost vyrůstat v přirozeném rodinném 
prostředí. V tomto ohledu jsou za primární rodi-
nu považováni rodiče, ať už se jedná o oba rodi-
če současně, nebo jen o jednoho z nich.
Péče o děti v jiném výchovném prostředí než 
v jejich primární rodině se v České republice 
uskutečňuje v následujících právních režimech:
•	 Osvojení
•	 Svěření	do	péče	jiné	osoby
•	 Pěstounská	péče
•	 Poručenství
nejčetnější forma náhradní rodinné péče, která 
je ve správním obvodu obce s rozšířenou působ-
ností Milevsko (dále jen „OrP Milevsko“) evido-
vána, je pěstounská péče.
jedná se o státem finančně podporovanou 
a kontrolovanou formu náhradní rodinné péče. 

Děti svěřené do pěstounské péče většinou své 
rodiče znají a předpokládá se tedy i kontakt ro-
diče či jiného člena širší rodiny s dítětem.
Pokud soud nestanoví jinak, rozhoduje pěstoun 
pouze o běžných věcech týkajících se dítěte. 
rodičům je stanovena vyživovací povinnost 
k dítěti.
Pěstounská péče může být rozdělena do několi-
ka forem:
příbuzenská pěstounská péče
•	pěstounem se stává příbuzný dítěte - v OrP 

Milevsko evidujeme v současné době v této 
formě celkem 12 pěstounských rodin, do kte-
rých je svěřeno 16 dětí.

nepříbuzenská pěstounská péče
•	pěstounem je cizí osoba, kterou k dítěti vyhle-

dá příslušný krajský úřad - v OrP Milevsko evi-
dujeme v současné době v této formě celkem 
3 pěstounské rodiny, do kterých jsou svěřeny 
4 děti.

pěstounská péče na přechodnou dobu

•	jedná se o krátkodobou formu náhradní ro-
dinné péče, která trvá maximálně jeden rok, 
kdy by během této doby mělo dojít buď k sa-
naci primární rodiny tak, aby se dítě mohlo 
do rodiny vrátit, nebo k jinému řešení pro-
střednictvím náhradní rodinné péče,

•	pěstounem se v tomto případě může stát 
pouze osoba, která byla odborně posouzena 
krajským úřadem a má předpoklady pro výkon 
této formy náhradní rodinné péče,

•	v OrP Milevsko neevidujeme v současné době 
v této formě žádné pěstounské rodiny.

Pro bližší informace o jednotlivých formách ná-
hradní rodinné péče je možné kontaktovat od-
bor sociálních věcí, pracovnici náhradní rodinné 
péče Mgr. lucii Královou.

ODbOr SOCiálníCh VĚCí

Mgr. lucie Králová
referent

Zvláštní užívání komunikací 
Změna zákona – Upozornění!
Vzhledem k tomu, že opět nadchází období 
„budování“ a vylepšování domů, chat a jejich 
okolí bezprostředně sousedících s komunika-
cemi, je zapotřebí, vzhledem k novele zákona 
č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 
o pozemních komunikacích“), účinné od 31. 12. 
2015, upozornit občany na skutečnost, týkají-
cí se povolení zvláštního užívání komunikace. 
O případný zábor (silnice, místní komunikace, 
chodníku…) vyplývající z požadovaných sta-
vebních prací, je nutno předem požádat silniční 
správní úřad MěÚ Milevsko o povolení zvláštního 
užívání komunikace, v dostatečném časovém 

předstihu, a to nejméně 30 dní před termí-
nem, kdy má být zvláštní užívání komunikace 
povoleno. V opačném případě se žadatelé vy-
stavují riziku, že přes veškerou naši snahu, ne-
bude moci být žádost v požadovaném termínu 
povolena.
Pro rekapitulaci, aby byly splněny zákonné pod-
mínky pro vydání povolení zvláštního užívání 
komunikace a silniční správní úřad MěÚ Mile-
vsko mohl následně vydat povolení, musí být 
žádost podána nejméně 30 dnů předem a musí 
obsahovat:
•	Souhlas vlastníka komunikace (pro silni-

ce ii. a iii. třídy – Správa a údržba silnic 

jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 
2148, 397 01 Písek nebo pro místní komunika-
ce – město Milevsko, odbor investic a správy 
majetku);

•	Vyjádření dopravního inspektorátu Policie Čr 
v Písku;

•	DiO – odsouhlasené Di PČr Písek (podle po-
vahy věci).

Příslušný formulář pro žadatele je k dispozici 
na webových stránkách města Milevska (www.
milevsko-mesto.cz), případně v kanceláři sil-
ničního správního úřadu (Sažinova 843, č. dveří 
125).

ODbOr DOPrAVY A ŽiVnOSTenSKÝ

ing. jaroslav bláha
silniční správní úřad, spec. stavební úřad

Ukliďme svět, 
ukliďme Česko
Město Milevsko se opět zapojilo do celorepubli-
kové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme 
Česko.
letošního úklidu Milevska a jeho okolí pořá-
daného ke Dni země se v období od 13. do 22. 
dubna zúčastnil velký počet dobrovolníků z řad 
studentů gymnázia, žáků SOŠ a SOU, žáků ii. zŠ 
j. A. Komenského a členů Klubu českých turistů 
Milevsko. Samostatně se registrovali také dob-
rovolníci z Farní charity Milevsko – nízkopra-
hového klubu Fanouš. Svoz sebraného odpadu 
a jeho následné dotřídění zajišťovaly Služby 
Města Milevska, spol. s r.o. Úklidové skupinky 
prošly lokality hajda, Pytlák, Vinice, Židovna, 
silnice na Okrouhlou a Dmýštice, prostor okolo 
střelnice a morového hřbitova a odpočinková 
místa v intravilánu města.

Město děkuje všem zúčastněným za spolupráci 
a váží si velkého zájmu o tuto akci.

bližší informace naleznete na web.stránkách 
http://www.uklidmecesko.cz

ODbOr ŽiVOTníhO PrOSTŘeDí

ing. Marie Vratislavská
odpadové hospodářství, rybářství

během měsíce května a června chystá 
odbor životního prostředí kontroly odpadu 
v popelnicích na směsný odpad, ve kterých 
se nesmí nacházet např. tříditelné druhy 
odpadu (papír, plasty, sklo), bioodpad apod. 
Kontroly budou prováděny při vývozu a v 
případě zjištění takových odpadů nebude 

nádoba vyvezena.

Současně bude u nádoby přiložen lístek 
s upozorněním.

Obdobně bude postupováno i u biopopelnic, ve 
kterých může být uložen pouze čistý bioodpad 

bez igelitových sáčků apod.

Odbor životního prostředí

upozornění

V SObOTU 7. KVĚTnA 2016 PrObĚhne 
V MileVSKU SVOz ŽeleznéhO ŠrOTU,

Železná sobota
Kovový odpad umístěte v pátek večer 

nebo v sobotu v časných ranních hodinách 
na okraj chodníku, příp. jiné vhodné místo.

Svoz zajišťuje firma FAST KOVOŠrOT s.r.o. 
případné dotazy volejte na mob. 777 271 509, 

777 271 506.
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Pozvánka nejen na mysliveckou 
výstavu v Milevsku
Ve dnech 5. až 9. května se v areálu milevské-
ho kláštera uskuteční jubilejní 10. Myslivecká 
výstava v Milevsku, hlavním tématem je chova-
telská přehlídka trofejí spárkaté zvěře, ulovené 
v roce 2015. rozhodnout o konání chovatelské 
přehlídky, které předchází hodnocení trofejí 
odbornou hodnotitelskou komisí, je pravomocí 
orgánu státní správy myslivosti. Ten ji může or-
ganizovat sám nebo její pořádání svěřit mysli-
vecké organizaci. Městský úřad Milevsko, Odbor 
životního prostředí, v jehož gesci je výkon státní 
správy myslivosti, pořádá v Milevsku tuto pře-
hlídku od roku 2007. Do roku 2006 byla každo-
ročně pořádána přehlídka trofejí pro celý okres 
Písek v budovách Střední lesnické školy v Písku 
a její organizace byla svěřena Okresnímu mysli-
veckému spolku v Písku. První neoficiální výsta-
va trofejí milevského regionu proběhla po do-
hodě s představiteli řádu premonstrátů v areálu 
milevského kláštera v roce 2006, kdy byly tro-
feje převezeny k vystavení po skončení písecké 
přehlídky. Vzhledem k tomu, že tato akce měla 
mezi myslivci i ostatními návštěvníky přízni-
vý ohlas, rozhodl se odbor životního prostředí 
od následujícího roku pořádat tuto přehlíd-
ku trofejí z honiteb v oblasti jeho působnosti 

samostatně. K přípravě akce a zajištění jejího 
průběhu přizval uživatele jednotlivých honiteb. 
historicky první přehlídku spolupořádala mysli-
vecká sdružení bernartice a Svatkovice. V prů-
běhu dalších let se pak po dvojicích vystřídala 
všechna myslivecká sdružení, která v milevském 
regionu vykonávají právo myslivosti, a tak se na 
pořádání letošního jubilejního 10. ročníku spo-
lupodílejí opět, dnes už myslivecké spolky z ber-
nartic a Svatkovic. Celkem letos bude vystaveno 
cca 260 trofejí zvěře srnčí, 25 trofejí zvěře daňčí 
a 6 trofejí zvěře jelení, které budou prezentová-
ny v přehledném katalogu.
Součástí letošní myslivecké výstavy bude také 
výstavka velkoformátových fotografií přírody 
pana libora Šejny - lesníka, myslivce, fotogra-
fa a provozovatele záchranné stanice zvířat 
v Makově u Čížové. Tato výstavka bude umístě-
na v prostorách bývalého milevského muzea. 
Ve čtvrtek 5. května, v den zahájení výstavy, 
se také budou konat 2 akce pro děti. Celé do-
poledne bude v parku bažantnice probíhat vý-
uka tzv. lesní pedagogiky. Tuto doprovodnou 
akci již potřetí pořádá milevský odbor životního 
prostředí ve spolupráci s pracovníky Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesa Čb a spol. Klášterní 

lesy Strahov. jedná se o osvětovou činnost, kte-
rá děti seznamuje s lesním ekosystémem, trvale 
udržitelným lesním hospodářstvím, smyslem 
hospodaření v lesích, s užitky, které les člověku 
přináší a zároveň děti učí, jak se v přírodě správ-
ně chovat. Této akce se zúčastní žáci 1. stupně 
obou milevských základních škol. Druhou akcí 
pro děti, která bude v tomto parku probíhat 
cca od 10 do 12 hodin, bude myslivecká soutěž 
3členných družstev žáků 5. tříd zŠ okresu Písek, 
kterou pořádá Okresní myslivecký spolek Písek.
Myslivecká výstava bude slavnostně zahájena 
na nádvoří kláštera, za doprovodu loveckých 
trubačů ve čtvrtek 5. května v 16 hodin. Těšíme 
se na Vaši návštěvu!

ODbOr ŽiVOTníhO PrOSTŘeDí

ing. Tomáš Kakos
státní správa lesů a myslivosti

150 let milevského kostela sv. Bartoloměje
náš kostel na náměstí slaví letos své 150. naro-
zeniny. během následujících měsíců proběhne 
několik kulturních akcí vztahujících se k tomuto 
výročí. Vyvrcholení oslav nastane koncem srpna 
při posvícení, protože tzv. posvícení je právě vý-
ročím posvěcení nového chrámu, k čemuž došlo 
v roce 1866 hned po dokončení stavby. základ-
ní kámen položil 7. 9. 1863 opat strahovského 
kláštera jeroným josef zeidler. Stavba kostela 
trvala tedy tři roky. Kostel byl slavnostně vysvě-
cen 26. 8. 1866. hlavní oltář zhotovil milevský 
řezbář Karel burda.

kulturní akce v městském kostele v roce 2016:
10. 6. noc kostelů
21. 7. Výroční koncert „150 let kostela“ 
- účinkují: Martina Sehylová – zpěv, jaroslav 
Tůma - varhany
V rámci posvícení:
25. 8.  zahajovací koncert - Stamicovo kvar-
teto (bazilika)
26. 8.  koncert „150. posvícení“ – účinkují: 
Milevský smíšený sbor a Chrámový sbor farností 
Tábor a Klokoty

František Míček

Odborné sociální poradenství v Milevsku
Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Dostali jste se do situace, jejíž řešení je nad vaše 
síly?
na tyto problémy nemusíte být sami. Od ledna 
2016 máte možnost obrátit se na sociálního 
pracovníka odborného sociálního poradenství. 
Odborné sociální poradenství je součástí kom-
plexu sociální služeb poskytovaných organizací 
Sociální služby Města Milevska.
Poradna se zaměřuje na dluhové poradenství, 
poradenství v oblasti rodiny, péče o děti, po-
radenství v systému sociálních dávek a na dal-
ší problémy, se kterými se klient na poradnu 
obrátí.
Poradna klientům pomáhá lépe se orientovat ve 
svých právech, ale i povinnostech. Odborné soci-
ální poradenství nesupluje činnosti a pravomoci 

klienta, ale má za cíl podpořit samostatnost 
a nezávislost klienta při hledání řešení jeho 
nepříznivé životní situace. Problém klienta je 
řešen ve vzájemné spolupráci klient-poradce. 
Sociální pracovník se snaží posilovat klientovo 
sebevědomí i ochotu podílet se aktivně na řeše-
ní problému. Odborné poradenství je poskytová-
no bezplatně, diskrétně, klient může vystupovat 
anonymně, tj. bez nutnosti sdělit svoje jméno.
Poradna sídlí v budově Městského úřadu na ná-
městí, v 1. patře nové budovy. Služba je poskyto-
vána v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 
12.30 do 17.00 a v pátek od 8.00 do 11.00 ho-
din. Mimo tuto dobu je možné kontaktovat so-
ciální pracovnice v sídle organizace - Dům s pe-
čovatelskou službou v ul. 5. května 1510. Pokud 
nás navštívíte s vaším problémem, uděláme vše, 

co bude v našich silách, 
abychom vám poradili 
a společně našli opti-
mální řešení.

Bc. Andrea Klozová, sociální pracovnice

V měsíci březnu 2016 
oslaVila ŽiVotní Výročí

A zárOVeň SOUhlASilA Se zVeŘejnĚníM 
V MileVSKéM zPrAVODAji:

80 let
marie koVářoVá, mileVsko
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Výzva pro milevské pamětníky
V souvislosti s chystaným muzeem milevských 
maškar bychom rádi požádali o spolupráci ty 
milevské pamětníky, kteří mají ve svých sbír-
kách filmové materiály, dokumentující milev-
ské maškarní průvody. Chtěli bychom vypátrat 
především nejstarší filmové záběry milevských 
maškar, které byly natočeny v letech 1934, 1935 
a 1939 jako němé filmy, či roku 1947 už jako film 
zvukový. Uvítáme však i záběry z let padesátých 
a šedesátých.
Stejně tak bychom byli vděčni i za staré fotogra-
fie milevských maškar z konce rakouska-Uher-
ska nebo pak z třicátých let, kdy došlo k obno-
vení zdejších maškarních průvodů. Milevské 

muzeum má ve svých sbírkách obsáhlou kolekci 
starých snímků milevských maškar, nicméně 
věříme, že by se touto cestou mohlo podařit 
objevit i další dosud neznámé snímky. Pro naše 
účely by stačilo nám tyto materiály jen zapůjčit 
pro zhotovení kopií, některé zajímavé materiály 
lze po dohodě případně i odkoupit. Věříme, že 
se najdou dosud neznámé snímky či filmy, které 
nám poskytnou nové pohledy na zdejší tradici 
maškarních průvodů, trvající už více než 150 let. 
Kontaktujte nás v Milevském muzeu, buď osob-
ně nebo na telefonu 382 521 093.

Vladimír Šindelář, ředitel muzea,
Lukáš Panec, správce fondu fotografií

Zájezd do ZOO Jihlava
již několik let, vždy v červnu, připravuje Dům 
kultury v Milevsku oblíbené zájezdy do některé 
ze zoologických zahrad. letos jsme se rozhodli 
navštívit zOO jihlava, která je rozdělená do pěti 
kontinentů a nachází se v malebném údolí řeky 
jihlávky, v bezprostřední blízkosti centra města. 
Všech pět kontinentů můžete navštívit během 
jediného dne.
K vidění je zde téměř 200 druhů exotických zví-
řat, včetně řady druhů v přírodě ohrožených 
vyhubením, umístěných v zajímavých expozi-
cích - africká vesnice Matongo, asijský parčík 
hokkaido, jihoamerická hacienda escondido, 
pavilon šelem, Australská farma či Africká sava-
na a mnohé další...
Pokud budete mít zájem, můžete se ještě 

vydat do jihlavského podzemí, které je hned 
po znojmu druhým největším na území Čr. 
V roce 1978 zde byla amatérskými speleology 
objevena tzv. svítící chodba, která se stala 
největší raritou a záhadou jihlavského podze-
mí. Od roku 2013 jsou pro návštěvníky připra-
veny nové expozice věnované středověkému 
dolování. jsou to mini skanzeny hornická kra-
jina a havířská vesnička. Dále pak mohou ná-
vštěvníci zhlédnout ukázky zpracování rudy, 
archeologické keramické ukázky nebo ukázky 
z oboru mincovnictví.
zájezd se uskuteční v sobotu 11. června, jízdné 
je stanoveno na 220 Kč. Přihlašovat se můžete 
již nyní na telefonu 383 809 201, e-mailu kor-
tanova@milevskem.cz nebo v kanceláři DK.

Jaroslav 
Vodňanský 
slaví životní 
výročí

Milevský rodák, hudebník a především významný 
dirigent jaroslav Vodňanský slaví v těchto dnech 
80. narozeniny. na počátku osmdesátých let 
se zasloužil o vznik jihočeské komorní filharmo-
nie České budějovice a jako šéfdirigent stál té-
měř deset let v jejím čele. Poté úspěšně působil 
a dosud působí na domácí i zahraniční hudební 
scéně. jako milevský patriot se do našeho měs-
ta stále vrací a neúnavně organizuje hudební 
události vysoké úrovně, z nichž jmenujme třeba 
deset úspěšných ročníků bienále duchovní hud-
by. jaroslav Vodňanský přivádí do našeho města 
špičkové interprety i tělesa, a dlouhodobě tak 
obohacuje kulturní život v Milevsku.
za město Milevsko mu do dalších let přeji pevné 
zdraví a hodně životních sil.

Mgr. Martin Třeštík

Setkání s chiropraktikem
Květnový diskusně vzdělávací večer v DK Mi-
levsko nabídne setkání s chiropraktikem. bolí 
vás záda či hlava? Přijďte, dozvíte se spoustu 
rad jak pomoci svému tělu, aby lépe pracovalo 
a nebolelo, které byliny a stravu používat proti 
různým nemocem, jak odstranit stres z těla, jak 
pomáhají tlakové masáže proti bolestem a mno-
ho dalšího. Také na vás čekají praktické ukázky 
z oblasti akupresury a z čínské a alternativní 
medicíny. Pokud vás téma zaujalo, čekáme vás 
ve čtvrtek 5. května v 18 hodin ve výukové učeb-
ně v 1. patře DK. Přednášet bude ing. Vinci lász-
ló, vstupné je 50 Kč.

V sobotu 7. 5. 2016 proběhne druhý ročník 
badmintonového turnaje ddm milevsko, 
který je určen amatérským neregistrovaným 

hráčům a hráčkám.
kategorie (jednotlivci): ženy – muži – děti. 

startovné: 100 Kč, děti zdarma!

program:
08.30 – 9.00 prezence účastníků

09.00 zahájení turnaje v bernartické 
sportovní hale

Občerstvení na místě. 
Předpokládané ukončení do 16.00 hodin.

Info/registrace: Vilém Fink 777 339 990, 
fink@ddmmilevsko.cz

pozvánka na turnaj

David Evans vystoupí v Milevsku
Dalším účinkujícím, který vystoupí v Milev-
sku v rámci hudebních sklepů, je zpěvák David 
evans, známá a významná osobnost v oblasti 
tradičního mississippského blues. V posledních 
dvaceti letech pravidelně koncertuje jak doma 
ve Spojených Státech, tak v jižní Americe a po-
měrně pravidelně také v evropě. V České repub-
lice vystupoval již několikrát.
jeho kytara a zpěv nezní v žádném případě vů-
bec akademicky – jeho více než čtyřicetiletá 

každodenní zkušenost s touto hudbou je toho 
asi tou nejspolehlivější zárukou. V roce 2003 
získal evans americkou bluesovou grammy v ka-
tegorii best Album notes.
Koncert se uskuteční v pátek 27. května od 19.30 
hodin v galerii M v Milevsku, vstupenky zakou-
píte v předprodeji přímo v galerii za 180 Kč, 
na místě pak zaplatíte 220 korun.

Josef Veverka
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Kolečkový den 2016
být na čemkoli závislý je přinejmenším obtížné. 
některých závislostí je možno se snáze či hůře 
zbavit. Kdo chtěl přestat kouřit, mi to dosvěd-
čí. je to těžké, ale jde to. S jinými závislostmi 
je ta potíž, že naprosto nejsou závislé na naší 
vůli, ale závisí na objektivních nezávislých vli-
vech. Pořádat turnaj ve stolním tenisu v přírodě 
by napadlo jen organizačního sebevraha, pro-
tože tam většinou fouká vítr. V hale ne a stůl 
se tam snadno vejde. horší to máme my, kteří 

každoročně pořádáme Kolečkový den. Ten je, jak 
jistě už víte, tradičně spjat se zábavou a sporto-
váním v přírodě. nezbývá nám proto nic jiného, 
než se spoléhat na to, že v sobotu 28. května 
bude v areálu na Vinicích opět pěkné počasí. Že 
tam bude i pěkná zábava, o to se budeme snažit 
postarat my. Tradičně budou dopoledne jezdit 
předškoláci a odpoledne starší děti, a to opět 
na všem, co kolečka má. Připravujeme i bohatý 
doprovodný program, aby se nenudili ani rodiče. 

Pěkné ceny čekají nejen na jednotlivce, ale i na 
dětské kolektivy. loni třeba děti z Kovářova strá-
vily den ježděním na motokárách a návštěvou 
zOO. naplánujte si proto volno a my se už na vás 
těšíme. Více informací najdete na našich www.
cmlmilevsko.cz a na plakátech.

Josef Kortan

Pěvecká soutěž Oběžná dráha - Zpěv, mládí, energie
Studio lavadero vás zve na finále 5. ročníku pě-
vecké soutěže Oběžná dráha, které se koná 27. 
května od 19.30 hodin v Domě kultury Milevsko. 
Uvidíte a uslyšíte super talentované zpěváky, 
zpěvačky a muzikanty z různých měst naší re-
publiky ve věku od 10ti do 20ti let. Soutěž, která 
nemá divácky generační hranice, přijedou hod-
notit nejen jako porotci, ale i účinkující v pro-
gramu Petr Vondráček, muzikant, moderátor 
a herec, Štěpán Klouček, představitel hlavní role 
v muzikálu romeo a julie, Tereza Anna Maško-
vá, muzikálová zpěvačka a vítězka soutěže v los 

Angeles Muzikál a Andrea holeksa, moderátorka 
a produkční agentury nejmaturák. Do programu 
přispěje svým nadáním i bubeník Martin Kahoun 
ze zUŠ v Milevsku. Taneční vystoupení a choreo-
grafie budou, jako vždy skvělé a opět z dílny nrg 
crew. V úvodu Oběžné dráhy se také představí 
dvě gymnastky z Milevska Klára honzíková a Di-
ana Kotalíková z Přeštěnice. na Oběžnou dráhu 
přijede rovněž talentovaný saxofonista vystu-
pující pod uměleckým jménem SaxoKid. V závě-
ru finále vystoupí jaromír Kašpar, organizátor 
soutěže se svou vlastní tvorbou. Oběžnou dráhu 

moderuje Petr zajíček z Českého rozhlasu regina.
na realizaci akce se podílejí také mediální part-
neři a sponzoři, jejichž kompletní výčet bude 
uveden v následujícím vydání zpravodaje. Přijďte 
se určitě podívat a podpořit tuto pěvecky soutěž-
ní jedinečnou akci, která se koná v Milevsku.
Další informace na www.obeznadraha.cz. Vstup-
né je 150 Kč. Předprodej vstupenek je již zahájen 
na www.milevskem.cz, a v předprodejních mís-
tech DK Milevsko, infocentrum Milevsko a Mile-
vské kino.

Jaromír Kašpar

Odpadků bylo hodně
nízkoprah Fanouš (nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež při Farní charitě Milevsko) se za-
pojil do celorepublikové akce s názvem Ukliďme 
svět - ukliďme Česko. Uživatelé této sociální 
služby, spolu s několika maminkami z rozárky 
(tj. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi) vyrazili ve středu 13. 4. uklízet park bažant-
nici a cestu na Vinicích. na trase dlouhé cca 3 km 
nasbírali celkem deset velkých pytlů odpadků, 

dva stočené velké koberce, bezpočet železných 
podivností (trubky, roury, části karoserie z aut 
apod.). záhadou pro všechny byl dlouhý kabel 
u ohniště na Vinicích, který téměř neměl konce.
Po ukončení úklidové akce bylo pro všechny 
zúčastněné dobrovolníky nachystáno opékání 
buřtů na dvorku v nízkoprahu Fanouš. Akce byla 
vydařená, a proto se do ní v dalším roce zapojí-
me opětovně! My uklidíme ČeSKO. Mgr. Hana Filová, vedoucí sociální služby

Farní charita Milevsko se rozrůstá
Sedm pracovnic s pracovní smlouvou a čtyři 
na dohodu o provedení práce. Takový je sou-
časný stav zaměstnanců v milevské charitě. 
A to občas musíme požádat o pomoc naše dob-
rovolníky nebo maminky, s kterými spolupra-
cujeme, případně studenty, kteří jsou u nás 
na stáži či na praxi. To se ale nejedná o sociální 

služby, pouze o akce nad jejich rámec. Dobro-
volníci nám pomáhají při humanitární sbírce 
nebo při kulturních akcích. jedna velká událost 
nás čeká 5. června, kdy na nádvoří kláštera vy-
stoupí vlídný písničkář Pavel helan. Pavel he-
lan je český zpěvák, kytarista a pianista, bavič 
s osobitým humorem a semifinalista soutěže 

Československo má talent (2013). Koncert bude 
podpořen z grantu na kulturu města Milevsko. 
Výtěžek akce bude použit na dofinancování so-
ciálních služeb prevence, tj. nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež (Fanouš) a sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (rozárka). 
Čeká nás nevšední zážitek a jistě příjemně proži-
té odpoledne.

Alena Růžičková, ředitelka FCHM

JESLIČKY MILÍSEK - zařízení péče o děti od 12 měsíců
jesličky Milísek je celodenní zařízení péče o děti, 
které je přizpůsobeno životu a potřebám dětí již 
od 12 měsíců do 4 let s denní kapacitou max. 15 
dětí. je zřízeno neziskovou organizací Centrem 
mladé rodiny MilíSeK o.s. v Milevsku. O děti zde 
pečují „tety“ certifikované chůvy. jejich cílem je 
vytvářet rodinné, laskavé a otevřené prostředí 
s mnoha podněty, kde se ty nejmenší budou cítit 
jako doma. herním přístupem zajišťují individu-
ální potřeby každého dítěte tak, aby podpořili 
jeho všestranný rozvoj. Menší děti ve spolupráci 
s rodiči učí odvykat nosit plenky, dudlík, lahev 
a vzájemně pomáhají rodičům řešit i výchovné 
problémy. Děti v dětském kolektivu získávají 

sebeobslužné, hygienické i stolovací návyky, 
rozvíjí si řečové, sociální, a motorické doved-
nosti. Výchovně vzdělávací program „Dětský 
svět“ mají přizpůsoben věku a potřebám dítěte. 
nabízí nespočet aktivit a činností formou prožit-
ků a her, tak aby mělo každé dítě dostatek příle-
žitosti se projevit a uplatňovat své potřeby. Čas, 
který dítě stráví v „jesličkách“, v malém kolekti-
vu s individuálním přístupem je nenahraditelný.
 rodičům pomáhá celodenní zařízení péče o děti 
jesličky Milísek si udržet vztah se zaměstnava-
telem v podobě např. zkráceného úvazku, či jiné 
formy flexibilního úvazku, popřípadě i možnosti 
včasného návratu na trh práce. Každý rodič má 

možnost si zvolit frekvenci školní docházky dle 
vlastní potřeby a volby, v podobě měsíčních ta-
rifů od 2x týdně až po každodenní docházku. 
Úhradu za školné je možno si odečíst z ročního 
daňového přiznání za každý kalendářní rok. 
za školní rok 2016/17 budou mít rodiče si mož-
nost si odečíst až částku cca 20 000 Kč. Tím, že 
dítě navštěvuje celodenní zařízení péče o děti 
od 12 měsíců, nepřichází rodič o rodičovský pří-
spěvek. Každý rodič má ze zákona dovoleno pra-
covat na dohodu či klasickou pracovní smlouvu, 
ale zákon pouze omezuje dobu, po kterou může 
být dítě v jeslích.

Lenka Bečková



strana 7květen 2016

StřÍPKY Z MINULOStI

Po stopách zapomenutého milevského rodáka (1. část)

V dnešní uspěchané době často chodíme ulice-
mi měst, aniž bychom vnímali stavby, které nás 
obklopují. neznáme jejich osudy ani tvůrce. Ale 
přesto by někdy nebylo od věci připomenout si 
dílo těch, kteří už dávno nežijí, ale výsledky je-
jich práce nás obklopují dodnes. 
jedním z takových je milevský rodák, stavitel 
František ješ Serafínský (1863–1947), autor 
celé řady staveb v Milevsku i v blízkém či vzdá-
lenějším okolí. 
narodil se 1. května 1863 v milevské růžové 
ulici, v domě čp. 242. byl to třetí dům na levé 
straně růžové ulice a byl zbořen spolu s ostatní-
mi při budování zdejšího autobusového nádraží. 
Při porodu byla přítomná eva Pokorná, zkuše-
ná porodní bába z Milevska. Tak to bylo tehdy 
obvyklé. Doktora volali k porodu jen v případě 
komplikací. František byl pokřtěn hned v den 
svého narození, tedy 1. května 1863. To byla 
tehdy při vysoké dětské úmrtnosti běžná praxe, 
děti se křtily co nejdříve, aby v případě úmrtí ne-
zemřely jako „nekřtěňátka“. Křtícím byl v tomto 
případě P. Augustin Miškovský. 

Otcem novorozeného chlapce byl josef ješ, na-
rozený 6. dubna 1833 v domě čp. 33 v Přeboro-
vě, někdejší vojín 6. mysliveckého praporu, nyní 

zednický mistr a dom-
kář v Milevsku ve zmí-
něném domě čp. 242. 
Prarodiči novorozence 

z otcovy strany byli František ješ, nájemník v 
Přeborově čp. 33, a Marie ješová, rozená jedlič-
ková, dcera rolníka ze Sepekova. 
Matkou novorozeného chlapce byla Marie je-
šová, narozena dne 5. října 1837 v milevském 
domě čp. 230. byla dcerou josefa Matouška, 
domkáře z Milevska čp. 242, a Kateřiny, rozené 
Kortanové, dcery podruha z líšnice u Milevska. 
roku 1870 chlapcův otec josef ješ prodal mi-
levský dům v růžové ulici čp. 242 a koupil do-
mek čp. 307 v nynější Sokolovské ulici nedaleko 
jatek. 
budoucí stavitel František ješ měl celkem tři 
sourozence. jeho starší bratr František, naroze-
ný 20. února 1859 však zemřel už záhy, v pou-
hých dvou letech života 5. prosince 1861, a tak 
jméno František dali rodiče v roce 1863 i svému 
druhorozenému synovi, budoucímu staviteli. To 
byla tehdy běžná praxe. Dne 1. července 1865 
přibyl Františkovi bratříček josef, narozený v 
domě čp. 242, a 21. května 1867 se narodil nej-

mladší bratr, 
jan nepo-
muk. jak 
jsme se už 
zmínili, o tři 
roky pozdě-
ji se rodina 
přestěhova-
la do Soko-
lovské ulice. 
léta ubíha-
la, z malého 
F r a n t i š k a 
vyrostl mla-
dík a posléze 

zralý muž, který se přestěhoval do Tábora. zde 
bydlel v domě čp. 362 a záhy se začal ohlížet po 
vhodné životní partnerce. Do oka mu padla Ka-
rolína (Karla) burianová, narozená 24. září 1864 
v Červené Řečici, manželská dcera Karla buria-
na, zahradníka v Táboře čp. 281 na Špitálském 
náměstí, a Karolíny, rozené Vaverkové z Červené 
Řečice čp. 14. Karolína před svatbou pracovala 
jako modistka a dožila se 75 let. zemřela 10. led-
na 1939. 
Svatba budoucího stavitele Františka ješe se ko-
nala dne 23. května 1893 v poutním kostele na-
nebevzetí Panny Marie v Klokotech. Snoubence 
oddával sídelní kaplan P. jan nepil. 
Svědky této svatby byli: jindřich Vodňanský, 
hostinský v Milevsku čp. 172 (hotel Modrá hvěz-
da) a eduard burian, c. k. poštovní zřízenec v 
Táboře čp. 248, bratr nevěsty. 
Mladí manželé bydleli v Milevsku, v domku čp. 
206 v Sokolovské ulici, který František ješ zakou-
pil v lednu 1894 od Antonie bernardové a vlast-
nil jej do 6. března 1899. Tehdy jej prodal Anně 
Strnadové. zde se jim v dubnu 1894 narodil je-
jich první syn jaromír, který se však dožil jen ně-

kolika dní 
a zemřel už 
23. dubna 
téhož roku. 
O dalších 
potomcích 
rodiny ješů 
si povíme 
příště.

Lukáš 
Panec – 

Milevské 
muzeum

Ješův hrob se nachází na hřbitově v Klokotech. 
Zde je na náhrobku zobrazen i stavitelův pod-
pis, který byl nedílnou součástí všech jeho sta-
vebních plánů. (Husitské muzeum v Táboře)

Stavitel a podnikatel staveb František Ješ, foto-
grafie pro tablo Občanské záložny, 1922. (Mu-
zeum fotografie Šechtl a Voseček v Táboře)

Táborská ulice (dnes Sokolovská) na pohlednici z roku 1905. Nahoře na 
výřezu první zleva dům čp. 206, kde se narodil prvorozený syn Jaromír, 
(Milevské muzeum), vlevo nahoře stav v roce 2015. (Foto autor)

Dům čp. 307 v Sokolovské ulici nedaleko dří-
vějších jatek, stav v roce 2015. (Foto autor)

Růžová ulice, pohled od východu – její pravá strana směrem k náměstí 
ustoupila dnešnímu autobusovému nádraží. Dům čp. 242 ve výřezu vpra-
vo dole, 1946. (Milevské muzeum)
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FOtOOBJEKtIVEM

Studenti letního semestru Virtuální univerzity 3. věku, kterou pořádá 
Městská knihovna, měli v dubnu poslední přednášku. Nyní je před nimi již 
jen závěrečný seminář „Barokní architektura v Praze“.

Žáci 1. ročníku SOŠ a SOU Milevsko se zapojili do celorepublikové dobro-
volnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

V sobotu 16. dubna jsme cestovali v čase a vrátili jsme se do 8. B. 1. Zá-
kladní školy v Milevsku, kterou jsme před neuvěřitelnými 30ti roky opus-
tili. Nechyběl náš třídní - p. učitel Musílek a paní zástupkyně školy M. 
Jelenová, která nás provedla po třídách, tělocvičnou i venkovní učebnou. 
Velice jí tímto děkujeme za poutavé vyprávění i prohlídku!  8. B., rok 1986

Snímek zachycuje účastníky soutěže O nejsilnějšího žáka ZŠ, která 
se uskutečnila 11. dubna za účasti 27 závodníků, žáků obou milevských 
základních škol, ZŠ Bernartice a ZŠ Sepekov.

V pátek 1. dubna prožilo 20 dětí v milevské knihovně Večer s Ander-
senem, malou mořskou vílou, písničkami Zdeňka Svěráka a strašlivým 
loupežníkem Lotrandem.

V dubnu proběhla ve třetích třídách 1. ZŠ recitační soutěž. Oproti loňskému 
roku došlo u všech soutěžících k výraznému zlepšení, takže odborná po-
rota neměla vůbec jednoduchou práci. Zvítězila Nikola Šímová s básní Jak 
voní levandule, 2. místo patří Emě Kortanové a 3. místo obsadila Michaela 
Nováková. Na 4. – 5. místě skončila Kateřina Tůmová a Antonín Klatovský.

V Božeticích je v bývalém mlýně z 19. století otevřeno nové Muzeum mly-
nářství, pekařství a zemědělství.

Plný vozík
Prý cizí neštěstí vždycky potěší. Asi 
jak koho. Mě hrozně potěšilo a pře-
kvapilo, když mě jedna mladá paní 
zastavila se slovy: „Pane Kortane, 
kdy budete zase pořádat sbírku 
potravin pro děti bez domova?“ 
zastyděl jsem se, protože už se mi 
do toho nechtělo. je to sice dobrá 
věc, ale dost nevděčná a únavná. 
loni jsem si několikrát vyslechl do-
cela nepříjemné reakce od oslove-
ných lidí a bolí z toho ústa a nohy. 
Pak jsem si ale uvědomil, že těch 
pochvalných slov bylo mnohem více 
a hlavně se nám podařilo získat ce-
lých 17 plných vozíků! To rozhodlo 
a jdeme do toho znovu. Pokud nám 

chcete se sbírkou pomoci, přijďte 
v sobotu a v neděli 6. a 7. května 
do prodejny billa v Milevsku, za-
kupte nějaké zboží a na místě nám 
je dejte. My je předáme potřebným. 
Vhodné jsou především trvanlivé 
potraviny – mléko, rýže, konzervy, 
kečupy (rajčatové protlaky), kom-
poty, cukr, čaje, výživy pro kojence 
– přesnídávky, sunary, kaše, olej, 
koření, instantní polévky, kakao, 
šťávy, prášek do pečiva, toaletní 
papír, vlhčené ubrousky, zubní kar-
táčky, pasty, šampony. těstoviny, 
mouky, konzervy, sušenky atd. Pře-
dem děkujeme všem dárcům a také 
kolektivu prodejny billa vedenému 
paní grulich, že nám sbírku u nich 
umožňují pořádat.

Josef Kortan
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KULtURa a SPORt V MILEVSKU a OKOLÍ

mileVské kino

5. kVětna 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

hardcore henry
čtvrtek 5., pátek 6. 5. 20.00
USA – Akční - Zběsilý a šílený akční nářez 
v neuvěřitelném tempu. Hardcore Henry je 
první film na světě natočený kompletně z po-
hledu první osoby. Přesně jako počítačové 
střílečky, které jsou inspirací.
TiTUlKY 90 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

teorie tyGra
sobota 7., neděle 8. 5. 20.00
ČR – Tragikomedie - I ochočení muži mohou 
zdivočet. Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho 
má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kte-
rému taky došly síly a trpělivost.
ČeSKé znĚní 101 min.
vstupné: 110 Kč

anGry birds Ve Filmu
pátek 13. až neděle 15. 5. 17.30
USA – Animovaný - Film nás zavede na ostrov, 
kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. 
Když však na ostrov dorazí záhadná zelená 
prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjis-
tit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před 
nimi zachránit.
3D DAbing 100 min.   
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

captain america: občanská Válka
pátek 13., sobota 14. 5. 20.00
USA – Akční, dobrodružný - Film studia Mar-
vel se odehrává v době, kdy Steve Rogers pře-
vzal vedení nově zformovaného týmu Aven-
gers, který se nadále snaží chránit lidstvo.
3D DAbing 148 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: plné 150 Kč, 
děti 130 Kč

jak přeŽít sinGle
neděle 15. 5. 20.00
USA – Komedie, romantický - Existuje správ-
ný a špatný způsob, jak být nezadaný, ale… je 
tu také Alice. A Robin. Lucy. Meg. Tom. David. 
New York je plný osamělých srdcí hledajících 
vhodný protějšek za účelem flirtu, manželství 
či něčeho mezi tím.
TiTUlKY 109 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

X-men: apokalypsa
čtvrtek 19., pátek 20. 5. 20.00
USA – Akční, fantasy, dobrodružný - Nejsilnější 
přežijí. Apocalypse (Oscar Isaac) v éře prasta-
rých civilizací získal sílu ostatních mutantů 
a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným. 
Teď se po tisíci letech probudil.
3D DAbing 130 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

náŠtěVníci 3: reVoluce
sobota 21., neděle 22. 5. 20.00

Francie – Komedie - Magoři ze středověku 
se znovu pustí do cestování časem. Jean Reno 
a Christian Clavier se vrací ve svých slavných 
rolích v pokračování legendární komedie.
DAbing 109 min.
vstupné: 110 Kč

alenka V říŠi diVŮ: za zrcadlem
čtvrtek 26. až sobota 28. 5.  20.00
USA – Fantasy, rodinný, dobrodružný - Alenka 
Kingsleighová strávila několik posledních let 
na divokých vlnách světových oceánů. Po ná-
vratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, 
skrz které se dostane zpět do fantastické Říše 
divů.
3D DAbing 105 min.
vstupné: 140 Kč

příběh lesa
pátek 27., sobota 28. 5. 17.30
Francie – Dokument - Po úchvatných doku-
mentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány 
přicházejí Jacques Perrin a Jacques Cluzaud 
s Příběhem lesa.
DAbing 97 min.   
vstupné: 80 Kč
sVátek matek
neděle 29. 5. 20.00
USA – Komedie - Do Dne matek zbývá už jen 
několik dnů a několik rodin se musí vyrovnat 
s tím, jak tento velký den letos stráví. Laska-
vý, starostlivý, vtipný a dojemný – stejně jako 
matky na celém světě.
TiTUlKY 118 min.
vstupné: 110 Kč

dŮm kultury

nádražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

diskusně VzděláVací Večer 
setkání s chiropraktikem
čtvrtek 5. 5. 18.00
Přijďte se dozvědět spoustu rad jak pomoci 
svému tělu, aby lépe pracovalo a nebolelo. 
Dále vás čekají praktické ukázky z oblasti 
akupresury, z čínské a alternativní medicíny. 
Přednáší chiropraktik Ing. Vinci László.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč
diVadelní předstaVení 
holka odjinud
pátek 6. 5. 19.00
Náhradní termín. Zakoupené vstupenky z dub-
na zůstávají v platnosti.
Divadelní a osvětový spolek Fikar Nadějkov 
uvádí veselohru Holka odjinud autora Rudolfa 
Trinnera, v režii Jiřího Jiroutka.
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové Senior klubu ZVVZ 
25 Kč

9. setkání motorkářŮ 
s poŽehnáním na cestu V mileVsku
sobota 7. 5. 13.00
Pořádá: ROAD RACING RIDERS, Dům kultury 

Milevsko, město Milevsko, Římskokatolická 
farnost Milevsko
nám. e. beneše
VodoVod muzika
sobota 7. 5. 20.30
Unikátní čtyřhodinová zábava.
velký sál
vstupné: předprodej 160 Kč, na místě 190 Kč
muzikál – tep králoVské krVe
neděle 8. 5. 19.00
Původní český muzikál Gabriely Molové 
Tvůrci: Gabriela Molová (hudba), Leoš Voronin 
(texty), Michaela Bicanová (choreografie).
velký sál
vstupné: 220 Kč
zdraVotní pojiŠŤoVna 
ministerstVa Vnitra čr
úterý 10. 5. 13.00–16.00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2
toulky za poznáním 
Venezuela – 2. část
středa 11. 5. 18.00
Zoolog Karel Pecl se s vámi podělí o další zá-
žitky doprovázené fotografiemi, autorským 
čtením, etnickou muzikou a autentickými na-
hrávkami zvuků přírody.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč
poVídání zuzany bubílkoVé
čtvrtek 12. 5. 18.00
DK Milevsko ve spolupráci se Senior klubem 
ZVVZ pořádají besedu s první dámou české 
politické satiry, herečkou, televizní novi-
nářkou, publicistkou a moderátorkou.
Milevské kino
vstupné: 100 a 50 Kč
improtřesk
pátek 13. až neděle 15. 5.
Improtřesk je český festival divadelní impro-
vizace a největší setkání improvizátorů z celé 
České republiky. Každý rok se na Improtřesku 
otevírají dílny z oblasti improvizačního diva-
dla, na kterých se schází nadšenci improvi-
začního divadla i veřejnost. Více informací 
na www.improtresk.cz.
prostory DK
Veřejné zasedání zastupitelstVa 
města mileVska
středa 18. 5. 17.00
velký sál
kurz – VyřezáVané sVíčky
čtvrtek 19. 5. 18.00
V ceně kurzu jsou 2 svíčky, lektorka Laďka 
Bečková.
výuková učebna
vstupné: 150 Kč
Výměnný koncert – mds mileVsko
pátek 20. 5. 18.00
40. ročník výměnných koncertů dětských pě-
veckých sborů. Vystupují: Sbor I. ZŠ Milevsko – 
sbormistr Hana Ctiborová; Sbor II. ZŠ Milevsko 
– sbormistr Miroslav Martínek; Milevský dět-
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ský sbor – sbrormistr Gabriela Molová a jako 
host vystoupí českobudějovický dětský pěvecký 
sbor Canzonetta – sbormistr Petra Nová.
velký sál
vstupné: dospělí 70 Kč, děti 40 Kč
pochod praha – prčice
sobota 21. 5. 7.00–10.00
Start 40. ročníku pochodu Milevsko – Prčice 
s trasami 31 a 40 km, cyklotrasa 62 km.
start od DK Milevsko
dětské předstaVení 
Vodnická Škola
neděle 22. 5. 15.00
Neobvyklé divadelní představení, v němž 
se ocitnete přímo ve vyučování opravdové školy 
a stáváte se spolužáky dvou vodníků. Dušičková 
a Puškvorecký ovšem nejsou zrovna premianti 
a potřebovat budou vaši pomoc nejen v hodině 
přírodovodovědy, cizího jazyka nebo tělocviku.
amfiteátr/velký sál (dle počasí)
vstupné: předprodej 50 Kč,                
na místě: 60 Kč
orchestrální koncert 
k 80. narozeninám diriGenta 
jaroslaVa Vodňanského
středa 25. 5. 19.30
Účinkují: prof. Lubomír Malý, Orchestr opery 
Jihočeského divadla Č. Budějovice, dirigent Ja-
roslav Vodňanský, spoluúčinkují Milevský dět-
ský, ženský a smíšený sbor, sbormistři Anděla 
Maršálková a Gabriela Molová.
klášterní bazilika
vstupné: předprodej 90 Kč, na místě 100 Kč

irisdiaGnostika
čtvrtek 26. 5. 13.15
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2
oběŽná dráha
pátek 27. 5. 8.15 a 10.00
Pěvecká soutěž – generální představení pro školy.
velký sál
vstupné: 45 Kč

oběŽná dráha – Finále 5. ročníku 
pěVecké soutěŽe
pátek 27. 5. 19.30
Pro veřejnost. Celorepubliková soutěž těch 
nejlepších zpěváků ve věku od 10ti do 20ti 
let. Účinkující hosté: Petr Vondráček, Štěpán 
Klouček, Tereza Anna Mašková, SaxoKid, An-
drea Holeksa, Martin Kahoun, NRG crew. Pro-
gram moderuje: Petr Zajíček
velký sál
vstupné: 150 Kč

roztančené léto aneb 
taneční shoW pod Širým nebem
neděle 29. 5. 14.00
6. ročník unikátní taneční show, na které 
se představí milevské taneční skupiny a jejich 
hosté.
amfiteátr/velký sál (dle počasí)
vstupné: dobrovolné

hraju, zpíVám, tancuju…
úterý 31. 5. 16.00
Vystoupení dětí navštěvující kurzy v DK Mile-
vsko.
velký sál
vstupné: 10 a 20 Kč

Galerie m

nám. e. beneŠe 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

VernisáŽ VýstaVy VýtVarného 
oboru zuŠ V mileVsku
čtvrtek 5. 5. 16.00
VýstaVa VýtVarného oboru zuŠ 
V mileVsku
od pátku 6. 5.
Výstava potrvá do 26. května.

hudební sklepy 
daVid eVans (usa)
pátek 27. 5. 19.30
Známá a významná osobnost v oblasti tradič-
ního mississippského blues. David Evans – 
kytary, kazoo, zpěv, Jan Sobotka – mandolína.
vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 220 Kč

mileVské muzeum

kláŠterní  557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

poklady ze starých truhel, 
skříní a ŠperkoVnic
do pondělí 9. 5.
VernisáŽ VýstaVy s názVem sVět 
malých slečen
neděle 22. 5. 15.00
Kolekce panenek a dívčích hraček z bohaté 
sbírky manželů Šidlových z Vodňan.
muzejní noc
sobota 28. 5. 19.00-22.00
III. muzejní noc. Pro návštěvníky je připraven 
pestrý historický program: loutkové divadlo 
Nitka pro nejmenší návštěvníky, soubor gotic-
ké hudby Elthin, soutěžní dětská trasa O milev-
ského sládka, ochutnávka dobové pivní polév-
ky a nakonec večerní ohňové divadlo v podání 
souboru La Volta. Po celý večer budou otevře-
ny všechny expozice muzea, kde si návštěvní-
ci mohou prohlédnout dobová platidla, staré 
zbraně i milevské noviny z třicátých let.
vstupné je dobrovolné

spos mileVsko

J. a. komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

IN-LINE veřejné bruslení dle rozpisu na strán-
kách www.spos-milevsko.cz.
Velká umělá tráVa:
FC zVVz žáci - FK Soběslav
01. 5. 13.30
FC zVVz muži „A“ - FC Karlovy Vary
01. 5. 17.00
FC zVVz dorost - FK Sj. Č. Krumlov
08. 5. 12.00
FC zVVz junior - SK Větrovy
08. 5. 17.00
FC zVVz st. př. - Sokol bernartice
12. 5. 17.00
FC zVVz ml. př. - hradiště e
12. 5. 17.00
FC zVVz dorost - SKP Č.b.
15. 5. 12.00

FC zVVz junior - FC Chýnov
15. 5. 17.00
FC zVVz žáci - FK j. hradec
21. 5. 10.00
FC zVVz muži „A“ - FK j. hradec
21.5. 17.00
FC zVVz st. př. - hradiště b
26. 5. 17.00
FC zVVz ml. př. - Sokol bernartice
26. 5. 17.00
FC zVVz dorost - hradiště
28. 5. 10.00
FC zVVz junior - Tj blatná
29. 5. 17.00
sportoVní hala:
Proactive - MileVSKÝ POháreK
07. 5. 09.30
handball muži
14. 5. 17.30
handball
15. 5. 15.30
Florbal - TUrnAj DĚTeM kat.: přípravky, 
elévové, ml. žáci
21. 5. 08.00
FlOrbAl CUP - Tradiční florbalový turnaj mužů
28. 5. 08.00
tenisoVé dVorce baŽantnice:
MŽKP  TK zVVz Milevsko „A“- TK Soběslav
01. 5. 09.00
DOrK TK zVVz Milevsko - lTC Č. Krumlov
08. 5. 09.00
MŽKP TK zVVz Milevsko „b“ - Tj blatná
08.5. 09.00
SŽKP TK zVVz Milevsko - TK Soběslav
21. 5. 09.00
MŽKP TK zVVz Milevsko „A“ - TK MAS S. Ústí
22. 5. 09.00
MŽKP TK zVVz Milevsko „b“ - TK Soběslav
22.5. 09.00
DOSD TK zVVz Milevsko „A“ - jiskra bechyně „A“
28. 5. 09.00
DOrK TK zVVz Milevsko - lTC T-S Č.b.
29. 5. 09.00

sauna:
středa: muži 16.00-21.00
čtvrtek: ženy 15.00-21.00
pátek: muži  15.00-21.00

senior klub zVVz

www.zvvz.cz/seniorklub

zájezd č. 4 – blatensko 
poznáVáme náŠ reGion – 9. část
úterý 3. 5.
Návštěva Blatné, Lnářů, Sedlice, prohlídka 
města, zámku a parku. Odjezd v 8.00 hod.
zájezd č. 5 – slatiňany, kunětická 
hora
úterý 17. 5.
Prohlídka zámku a muzea koní ve Slatiňa-
nech a hradu na Kunětické hoře se zastávkou 
v Pardubicích. Odjezd v 7.00 hod.
zájezd č. 6 – hobby české budějoVice
čtvrtek 19. 5.
Tradiční výstava se zastávkou v Líšnici 
- občerstvení, hudba. Odjezd v 7.30 hod.
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zájezd č. 7 – hobby české budějoVice
pátek 20. 5.
Návštěva tradiční výstavy. Odjezd v 7.30 hod.

zájezd č. 8 – Vídeň
úterý 24. 5.
Přednostně pro ty, na koho se nedostalo 
v roce 2015. Prohlídka města s průvodcem, 
paláce Schönbrunn a zahrad. Vstupné Impe-
rial Tour 12,90 € není v ceně, večeře v Halám-
kách. Odjezd v 6.00 hod.
zájezd č. 9 – Velké popoVice
úterý 31. 5.
Exkurze do pivovaru, prohlídka zámku Berch-
told a parku ve Štiříně. Odjezd v 7.00 hod.

městská knihoVna

nám. e. beneŠe 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

barokní architektura V praze
čtvrtek 19. 5.
Studenti virtuální univerzity 3. věku zakončí 
letní semestr seminářem přímo v Praze.
Praha
zaŽili jsme kanadu
do středy 25. 5.
Výstava fotografií Kateřiny Baňochové a Matěje 
Patery z jejich několikaletého pobytu v Kanadě.
vestibul knihovny

mileVský kláŠter

kláŠterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

prohlídky kláŠtera
pátek, sobota, neděle 10.00–17.00 hodin 
nebo po domluvě (tel. 737 166 733)
jeŠtě jsme Ve Válce 
příběhy 20. století
do neděle 1. 5. 10.00-17.00
výstavní síň v přízemí barokní prelatury
tradiční VýstaVa mysliVeckých 
troFejí a FotoGraFií
čtvrtek 5. až pondělí 9. 5.
Myslivecká výstava bude slavnostně zahájena 
na nádvoří kláštera, za doprovodu loveckých 
trubačů, ve čtvrtek 5. května v 16 hodin.
latinská škola a barokní prelatura
VernisáŽ VýstaVy sVět podle ŠaŠka 
a dílna pro děti: loterie poznej sVět!
čtvrtek 12. 5. 16.00
S výtvarnicí a autorkou několika dětských 
knih Evou Volfovou se zúčastníte jedinečné 
cestovatelské loterie Poznej svět! Vyberete si 
jeden z losů této speciální limitované edice 
vydané právě u příležitosti výstavy Miroslava 
Šaška. Los vám prozradí, kam se vypravíte: 
Paříž, Londýn, Řím, Tichý oceán, Kilimandžá-
ro, Sahara… Společně si vytiskneme lístky 
na dopravní prostředky, vyrobíme peníze a za-
znamenáme nevšední cestovní zážitky.
vstupné: dobrovolné

VýstaVa sVět podle ŠaŠka
od pátku 13. 5. do neděle 26. 6.
Výstava představuje hravou formou životní 
cesty a kreslířkou tvorbu jednoho z našich 
nejvýznamnějších ilustrátorů a „nejslavnější-
ho českého emigranta“ Miroslava Šaška, au-

tora světoznámých knížek pro děti - průvodců 
po metropolích všech světadílů. Výstavu doplní 
práce dětí z nízkoprahového klubu „Fanouš”.
výstavní síň v přízemí barokní prelatury

jak se doopraVdy Žije V arabském 
sVětě?
pondělí 30. 5. 18.00
Vyprávění české cestovatelky M. Mikulicové, 
vyučující hebrejštinu na Univerzitě Karlově 
nás zavede do arabských zemí, kde běžný ži-
vot probíhá bohužel často zcela jinak, než jak 
bychom si to my Evropané představovali.
latinská škola
vstupné: dobrovolné

klub českých turistŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

Údolím luŽnice
středa 4. 5.
Pěší vycházka po trase Opařany, Stádlec, Stá-
dlecký most, Příběnice, Tábor. Délka trasy 
cca 20 km. Odjezd autobusovou linkou z AN 
v 6.00 hod do Opařan, návrat vlakem z Tábo-
ra. Do Milevska příjezd v 13.41 (14.41) hod.
vede: Jindřich Janouch

jarní praha
neděle 8. 5.
Turistický výlet s podporou autobusu. Tradič-
ní výlet s návštěvou zajímavých míst. Odjezd 
v 7.00 hod. od sokolovny. Přihlášky v Infocent-
ru, tel. 383 809 101.       vede: Jaroslav Mácha

okolím tábora
středa 11. 5.
Pěší vycházka po trase Tábor ČD, Parkány, 
Eleonora, lávka u Harachovky, Klokoty, Tábor 
ČD. Délka trasy 15 km. Odjezd z nádraží ČD 
v 8.17 hod.                             vede: Tomáš Wilda

cykloVýlet: do jistebnice
neděle 15. 5.
Odjezd v 9.00 od sokolovny.

pochod praha – prčice
sobota 21. 5. 7.00-10.00
51. ročník. Trasa MILEVSKO - PRČICE - 40. 
ročník, pořádaný ve spolupráci s KČT Pra-
ha - Prčice. Pěší trasy 31 km (přes Nadějkov) 
a 40 km (přes Petrovice). Cyklotrasa 62 km 
má opět v Prčici jen kontrolní punkt a cíl je 
do 17.00 hod. v DK v Milevsku. Doprava pě-
ších zpět do Milevska bude opět autobusy.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha
start od DK Milevsko

noVohradské hory
středa 25. až sobota 28. 5.
Čtyřdenní putování oblastí po obou stranách 
hranice. Zájezd osobními auty, účast omezená. 
vede: Jiří Lesák, Jaroslav Mácha

cykloVýlet: do bechyně
neděle 29. 5.
Odjezd v 9.00 od sokolovny.

rG proactiVe mileVsko

mileVský pohárek
sobota 7. 5. 09.30
23. ročník závodu v moderní gymnastice.
sportovní hala Milevsko

mini cup
sobota 4. 6. 10.00
Závod v moderní gymnastice pro naděje.

sportovní hala Milevsko

centrum milísek

sažinoVa 763 | tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

ii. zápis dětí do jesliček 
(ročníky 2014, 2015)
úterý 10., středa 11. 5. 14.00-16.00
Večery pro Ženy, 
o chlapech bez chlapŮ…
úterý 10. 5.  17.00–19.00
VZTAHY MUŽI a ŽENY. Pořádá: Studio Duše Tábor
cena: 220 Kč
řízená detoXikace
pondělí 16. 5. 17.00
Podle metody MUDr. Josefa Jonáše, metodou 
Vás provede detoxikační poradkyně Kamila 
Pufrová.
cena: 60 Kč

VzděláVací kurz 
„cestou montessori“
úterý 17. 5. 16.15
Oblast: Matematika
cena: 180 Kč
Večery pro Ženy 
o chlapech bez chlapŮ…
úterý 24. 5. 17.00
RODIČE A DĚTI, jak si lépe rozumět.
Pořádá: Studio Duše Tábor
cena: 220 Kč
detoXikační poradna
pondělí 30. 5. 09.00–16.00
Individuálně řízená a kontrolovaná detoxika-
ce pro děti i dospělé. Objednávky na tel. 723 
449 409.

zuŠ mileVsko

libuŠina 1217 | tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

VernisáŽ VýstaVy VýtVarného oboru
čtvrtek 5. 5. 16.00
Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ potrvá 
do 26. 5.
galerie M
besídka pro seniory
středa 11. 5. 14.00
Účinkují žáci ZUŠ, dechový soubor LEGO.
Klub důchodců, ul. gen. Svobody
májoVý koncert
čtvrtek 12. 5. 17.00
Účinkují žáci ZUŠ, dechový soubor LEGO.
sál zUŠ
absolVentský koncert
úterý 31. 5. 17.00
Účinkují absolventi I. a II. stupně hudebního 
oboru.
sál zUŠ

sdh chyŠky
4. ročník pochodu sV. Floriána
sobota 14. 5. 08.00-10.00



strana 12květen 2016

VYhRaZENO PRO šKOLY
Trasa 5 km pěší; 14 km pěší; 23 km pěší; 27 
km na kole
start od hasičské zbrojnice Chyšky

sdh něŽoVice
Výročí 110 let zaloŽení sboru 
dobroVolných hasičŮ něŽoVice
sobota 7. 5. 13.30
Okrsková soutěž. Ukázka vyprošťování - Racing res-
cue. Akce pořádána za podpory města Milevska.

kamenáč music art pub

www.kamenac.net

Vysmahnu allstars
sobota 7. 5. 20.00
Kapela profi muzikantů hrajicí světové taneční 
pop, disko, funk a rock & roll hity. Marek Buble 
– saxofon, Ondřej Suchan - piano, trumpeta, 
zpěv, Zdeněk Suchan – bicí, Michal Klimeš - ky-
tara, zpěv, Matyáš Ševčík - basová kytara.
kamenáč open 2016 
turnaj Ve stolním Fotbálku
sobota 14. 5.
Startovné 200 Kč/team. Ceny ze startovného 
i od Kamenáče. Registrace: kamenac.pub@
gmail.com, na FB Kamenáče nebo na baru.
ticho de pre cupe band + the 
beautiFuls (rock‘n‘roll-rockabilly)
sobota 28. 5. 19.00-22.00
Známá milevská kapela na celorepublikovém 
tour ze sedlčanskou kapelou The Beautifuls.
zahrádka Kamenáč

tj sokol kozároVice
kozároVická 20
sobota 28. 5. 08.00-10.00
TJ Sokol Kozárovice všechny zve na pátý roč-
ník pochodu, trasy: 10 a 20 km. K dobré po-
hodě v cíli bude hrát kapela Congras. start 
od KD Kozárovice

os obce klučenice
FootbaGoVá shoW honzy Webera
pátek 27. 5. 20.00
Pořádá: Občanské sdružení obce Klučenice. 
Honza Weber – mistr světa ve footbagu – exhi-
bice, beseda, autogramiáda.
sportovní hala Klučenice

1. Zš Milevsko pomáhá
Co by se člověk měl naučit na základní škole? 
jistě znalosti, dovednosti, ale neměli bychom 
zapomínat na to, že především rodina, ale i ško-
la má vychovávat, naučit nás, jak se k sobě máme 
chovat a že si máme pomáhat. Proto jsem velmi 
rád, že se naše škola zapojila do sbírání víček 
od PeT láhví pro Vládíka Šovkoplase, který bydlí 
a chodí do školy ve Voticích. Požádal jsem jeho 
rodiče, zda bychom mohli zveřejnit pár informa-
cí o Vládíkovi. Tatínek mi napsal: „Vládíkovi je 
dvanáct let a od tří let trpí Duchennovou musku-
lární distrofií (nemoc svalů). Tato nemoc je 
v současné době nevyléčitelná, postihuje přede-
vším chlapce a nemocní se nedožívají vysokého 
věku. Vládík vloni v prosinci usedl na invalidní 
vozík a v současné době se už neobejde bez cizí 
pomoci. jeho nemocné svaly ho už celý den neu-
nesou. Do budoucna bude potřebovat elektrický 
invalidní vozík, aby tím trochu ulehčil rodičům, 
kteří se o něho nyní starají 24 hodin denně. Vo-
zík mu také umožní podívat se do přírody nebo 
si vyjet na výlet.“ Před týdnem kamarádi rodičů 
Vládíka již poněkolikáté odvezli další nasbírané 

pytle s víčky. Chtěl bych poděkovat všem žákům, 
rodičům, učitelům, kteří se do akce zapojili. Po-
kud by i někdo z veřejnosti chtěl pomoci, rádi 
od něho víčka převezmeme a předáme. Vždycky 
říkám – všichni lidé nemají stejné předpoklady 
k učení, ale všichni bez rozdílu se k sobě může-
me chovat slušně a pomáhat si. není to možná 
jeden z nejdůležitějších cílů školy? nevím, mož-
ná jsem idealista, ale věřím, že když nám rodiče 
pomohou, tak ho můžeme v naší škole dosáh-
nout. ještě jednou díky a sbíráme dále.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel 1. ZŠ Milevsko

Dopravní hřiště čeká na malé 
cyklisty
Děti z Mateřské školy Kytička se pomalu připra-
vují na cyklistickou sezónu. Předškolní vzdě-
lávání je více než jindy zaměřeno na výuku 
bezpečnosti v silničním provozu. V úterý 18. 
dubna si na přilehlém dopravním hřišti děti 
ověřily a zopakovaly získané znalosti a prakticky 
vyzkoušely nejenom cyklistickou zdatnost, ale 
především důležité zásady bezpečné jízdy. Děti 
si zopakovaly dopravní značky, zásady odbočo-
vání, pravidla přednosti v jízdě, jízdu po kruho-
vém objezdu, aj. Samozřejmostí je také důleži-
tost používání cyklistické přilby a její správné 

upevnění.
Dopravní hřiště čeká i na další děti a žáky z mi-
levských mateřských či základních škol. Kola 
k zapůjčení jsou po zimě připravena. za pravi-
delný servis dětských kol patří velký dík panu 
Marvanovi.

Marcela brčková, MŠ Kytička Milevsko

noVá proVozní doba pro Veřejnost na skládce a sběrném dVoře jeniŠoVice
Pondělí – pátek  celoročně 7.00–16.00
Sobota zima (listopad – březen) zAVŘenO
 léto (duben – říjen), každý sudý týden 8.00–11.00
 léto (duben – říjen), každý lichý týden zAVŘenO
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VýzVa k předkládání náVrhŮ do soutěŽe
Jihočeská hospodářská komora v milevsku pod záštitou starosty města milevska vyhlašuJe soutěž ve dvou kategoriích:

Významná společnost roku 
(pro právnické osoby) 

Významný živnostník roku 
(pro fyzické osoby)

předmětem soutěže je získání titulu a právo užívat tento titul po dobu jednoho roku od jeho udělení.

Významná společnost a významný živnostník roku

Významná společnost roku (pro práVnické osoby)

Významný ŽiVnostník roku (pro fyzické osoby)

Pozn. Vyplněné hlasovací lístky můžete odevzdat v Infocentru Milevsko, 
Husovo nám., Milevsko a nebo na podatelně MěÚ Milevsko, nám. E. Beneše.

hlasování bude ukončeno 30. 11. 2016

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

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

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

jihočeská hospodářská komora, oblastní 
hospodářská komora Milevsko pro Vás připravila:

seminář: průřez zákonem o dph, nemovitosti 
lektor: ing. Václav Dvořák – FinVeST Příbram s.r.o. 
Termín: čtvrtek 12. května 2016 od 14.00 hodin v DK Milevsko

Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní hospodářské komory Milevsko

Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz;  mobil: 608 572 260; www.jhk.cz

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

V Mš Pastelka prožili 
radostnou událost
Michalka buzková vyhrála 1. místo v celostátní soutěži „ŠKOlA z MArSU - 
POznáVej VeSMír“, kterou vyhlásila eMMA production s.r.o - barrandov-
ské ateliéry Praha. Míša za svůj obrázek „Moji kamarádi Marťánci“ dostala 
od pořadatelů kolo! na fotografii je při předání ceny se svými rodiči. Celý 
náš kolektiv Míše přeje, ať jí to pořád dobře jezdí i kreslí!

Mirka Dušková, ředitelka školy

taneční hodiny na 2. Zš
V rámci hodin tělesné a hudební výchovy si žáci 5. A ve škole zatancovali. 
V úterý 5. 4. se společensky oblékli (všem to moc slušelo) a během odpole-
dního vyučování se zvládli naučit základům polky a mazurky. bylo na nich 
vidět, že tanec je baví.                               Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková
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VELKÉ PRÁZDNINOVÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ PRO VAŠE DĚTI 

Oblíbený příměstský tábor  
tentokrát v duchu Tolkienových příběhů 



1. varianta: 25. 7. – 5. 8. 
2. varianta: 25. 7. – 29. 7. 
3. varianta: 1. 8. – 5. 8. 
1. . – 5. srpna  

info@issou-milevsko.cz  
Tel: 775187756 

Centrum Arkáda - pobočka Milevsko
Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko

Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:
• krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy ad.)
• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
   nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
   – dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
• informace o programu Pět P.

www.arkadacentrum.cz
Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

Mgr. Miroslava Pravdová
775 588 532, pravdova@arkada-pisek.cz

Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
382 521 300, milevsko@arkada-pisek.cz

 www.jalupe.eu                 info@jalupe.eu                 732 204 991 

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A MEZD 
- nabízíme kompletní zpracování účetnictví (jednoduché i podvojné) 
- možnost samostatného zpracování mezd 
- evidence zaměstnanců, vedení exekucí, samostatný kontakt s úřady 
- roční zpracování vyúčtování firmy i zaměstnanců 
 
SLUŽBY A SERVIS IT 
- nabízíme komplexní IT služby pro vaši výpočetní techniku 
- spolupracujeme s firmami i s domácnostmi 
- zajišťujeme návrhy, realizace i pravidelný servis IT 
- pro váš IT projekt zpracujeme nezávislou analýzu 
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde 
byla fotografie pořízena. Tři 
vylosovaní výherci, kteří správ-
nou odpověď pošlou SMS do 16. 
května na telefonní číslo 775 
733 552, získají volnou vstupen-
ku na představení pro děti Vod-
nická škola (DK Milevsko – nedě-
le 22. května od 15.00 hodin). K 

odpovědi nezapomeňte připojit 
celé své jméno a adresu.

správná odpověď z minulého 
čísla: zahrádkářská kolonie na 
starém sídlišti

Výherci: Michaela Kolářová, 
Martina Schlixbierová a Miluše 
Soldátová, Milevsko

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska • vydává Dům kultury Milevsko IČO 48257460 • Ročník XXII • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 
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SDh nĚŽOViCe
Výročí 110 leT založení sboru

OKrSKOVá SOUTĚŽ
7. 5. 2016 od 13.30 hodin

Ukázka vyprošťování - racing rescue
Akce pořádána za podpory města Milevska.
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WOHNOUT

SUPERGROUP
VISACÍ ZÁMEK

MAJK SPIRIT + LIVE BAND


