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V Jeřábkově ulici se v tuto chvíli dokončuje křižovatka s ulicí R. Svobodové. Další etapou bude
úsek mezi křižovatkou s ul. R. Svobodové až po
zásobovací vjezd do mateřské školy. Tato etapa
bude dle harmonogramu prací trvat do konce
června. Poslední etapou bude část ulice od zásobovacího vjezdu až po křižovatku s ulicí 5. května. Tato etapa bude trvat celý červenec.

Úředníci se zvedli
ze židlí
Ve čtvrtek 19. května využili zaměstnanci
městského úřadu slunečného počasí a vybaveni nářadím zapůjčeným ze SMM se v téměř
kompletní sestavě vypravili zvelebit některá
místa ve městě. Na hřišti Píseckého předměstí
natřeli herní prvky, okopali některé z mnoha
záhonů na starém sídlišti, vyčistili chodníky
v centru tamního parku a upravili park na Hůrkách, okolí radnice na náměstí i pracoviště
v Sažinově ulici.
Většina brigádníků se shodla na tom, že v podobné činnosti je potřebné pokračovat i nadále. Samozřejmě po pracovní době a nezištně.

V celé ulici dojde ke kompletní výměně konstrukce vozovky, položení nových asfaltových vrstev
a vybudování nových chodníků.
Veřejnou zakázku získala ve výběrovém řízení
firma Bes s.r.o. Benešov za nabídkovou cenu 6,5
mil. Kč. Investiční akce bude dokončena do konce července.
Bc. David Lukeš, vedoucí odboru OISM

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
se koná ve středu 22. června od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.
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Informace z jednání Rady města Milevska
Rada města na své řádné schůzi 20. 4. 2016
projednala 24 bodů, mezi nimi:
• Účetní závěrky městských organizací – rada
města schválila výsledky hospodaření a roční účetní závěrky roku 2015 pro všech deset
městských příspěvkových organizací, jejich
souhrnný zisk přesáhl téměř 1,25 mil. Kč a
všechny organizace jsou v tomto směru hodnoceny pozitivně.
• Dotace na práci s mládeží – na návrh hodnotící komise byly rozděleny příspěvky žadatelům ve vyhlášeném programu „Práce s mládeží a ochrana životního prostředí 2016“, mezi
devět žadatelů bylo rozděleno 85 tis. Kč, tedy
celá částka určená programem.
• Vyhodnocení zakázek – rada rozhodla o zakázkách (ceny bez DPH):
»» Oprava balkónů na DPS v ulici 5. května –
ROBRO Písek, 261 tis. Kč, e-aukce
»» Oprava balkónů na DPS Libušina – Novotný Bechyně, 304 tis. Kč, e-aukce
»» Výstražné zařízení pro vozidlo městské
policie – Holomý, Val. Meziříčí, 52 tis. Kč,
poptávka

»» Oprava povrchu Sladkovská – ROBSTAV Písek, 720 tis. Kč, e-aukce
»» Výpočetní technika pro potřeby úřadu –
GIGA CZ, Tábor, 145 tis. Kč, obálky.
• Poplatky za odpady – rada města odmítla
návrhy na plošné zrušení poplatků za odpady
a uložila úřadu připravit návrh motivačního
systému, který by zvýhodnil ty občany, kteří
prokazatelně odpady třídí.

Rada města na své řádné schůzi 4. 5. 2016

projednala 19 bodů, ze kterých vybíráme:

• Účetní závěrka roku 2015 – rada města projednala závěrečný účet města a roční účetní
závěrku. Těmito dokumenty se formálně uzavírá úspěšné hospodaření roku 2016 (přebytek ve výši 17,6 mil. Kč), konečné slovo při
jejich schvalování má ale zastupitelstvo.
• Právní forma společnosti SPOS – na základě
zadání rady byly nezávislým konzultantem
posouzeny tři základní možnosti dalšího vývoje společnosti SPOS. Ve hře byly tyto základní
varianty: pokračování v současné formě (společnost s ručením omezeným), převod na příspěvkovou organizaci, sloučení společnosti

Teplovod Komenského 2016

V současné době se v části ulice J. A. Komenského pohybují pracovní stroje, odkrývají vedení
centrálního rozvodu tepla a teplé užitkové vody.
Tyto rozvody se budou měnit v průběhu léta v
celé ulici. Hlavním dodavatelem stavby je společnost Erding a.s., Brno, která bude provádět
vlastní výměnu celého vedení, zemní práce bude
provádět místní stavební firma Jiří Hrůza. Práce
budou probíhat v několika etapách. Každá etapa
sebou ponese určitá omezení.
První etapa začíná na křižovatce s ulicí Kpt.

Vítání občánků
Na posledním vítání občánků přivítal místostarosta Mgr. Martin Třeštík nové občánky města

Jaroše po pravé straně ve směru jízdy a povede
až do parku před druhou základní školou. Práce
na vedení teplovodu budou v této etapě probíhat od 1. 6. do 25. 7., dokončení zemních prací
se může částečně posunout. V této etapě dojde
v části ulice k výměně vodovodu a vodovodních
přípojek. Tyto práce se budou částečně prolínat
s teplovodem a část se musí realizovat až poté,
co bude teplovod hotov. Rovněž dojde v této
etapě k omezení podélného parkování v ulici a
kolmého parkování v plochách za chodníkem.
Druhá etapa začíná v ploše před druhou základní
školou a jde dvěma směry. Jeden jde přes příjezd k zimnímu stadionu k čp. 928–931, příjezd
k zimnímu stadionu by neměl být omezen. Druhý
směr vede přes park k čp. 912 a 913 až k výměníku tepla u tohoto domu. Výměna teplovodního
vedení bude probíhat v době od 20. 6. do 20. 8. V
tomto úseku nebude omezeno parkování.
Třetí etapa se týká všech budov po levé straně
ulice J. A. Komenského až po nákupní středisko
Vzor a bytové domy v ul. Pod Stadionem. Etapa
Milevska. Jsou jimi zleva Anna Hrnčířová, Matyáš Uhlíř, Anna Sophie Lenz, Adriana Hanzlíková, Libuše Janáčková, Štěpán Koutník, Justýna
Koukalová, Adam Pejša a Rudolf Mašek. Malým

se Službami Města Milevska. Podle provedené
analýzy a odborného doporučení rada rozhodla ponechat společnosti SPOS současnou
právní formu.
• Vyhodnocení zakázek – rada rozhodla o zakázkách (ceny bez DPH):
»» Parkoviště v ulici Pod Stadionem – Služby
Města Milevska, 639 tis. Kč, e-aukce
»» Výměna čpavkového kondenzátoru na
zimním stadionu – Chlazení Choceň, 2287
tis. Kč.
• Úprava skládky zeminy u koupaliště – po
vyrovnání se s faktem, že ona problematická hromada hlíny se správně označuje jako
„zemník“, rada rozhodla použít zhruba jednu
čtvrtinu materiálu pro různé účely v rámci
města (zpevnění cest, zavezení pozemků, zakrytí teplovodu…) a zbylé tři čtvrtiny dočasně
ponechat na místě a upravit, tedy urovnat a
osít trávou. Celkové náklady na tuto operaci
budou zhruba 170 tis. Kč a práce provedou
Služby Města Milevska.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Více informací na www.milevsko-mesto.cz
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Bc. David Lukeš
vedoucí odboru

bude probíhat v termínu od 4. 8. do 15. 9. Etapa
zahrnuje i dva přechody přes ul. J. A. Komenského. Omezení provozu by nemělo nastat. Při
realizaci této etapy dojde k omezení parkování
v ul. Pod Stadionem a podélné stání v ul. J. A.
Komenského. Po dokončení teplovodu v této
části bude na rohu ulic J. A. Komenského a Pod
Stadionem vybudováno 11 parkovacích míst.
Náhradní plochy pro parkování jsou plánovány u
Hotelu Stadion, před vchodem do sportovní haly
a u letního stadionu. K omezení dodávek vody
dojde od 18. 7. do 22. 7. a dále v případě potřeby, max. dva dny v týdnu.
Akce přinese omezení pro mnoho lidí na celé
léto. Bohužel rozvody jsou již za hranicí své
životnosti a v zimních měsících, kdy je vedení
nejvíce zapotřebí, by mohlo začít praskat. Věříme, že chápete nutnost prací a děkujeme za
pochopení.
kulturním vystoupením zpestřily obřad děti z MŠ
Sluníčko, zleva Nina Čunátová, Michal Klíma
a Ondřej Tůma.
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Co vše je potřeba zařídit při cestování
s dětmi?
Věděli jste například, že i děti mohou do
členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro
děti levnější
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým
rokem platí, že i nově narozené dítě musí mít
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012
došlo nařízením Evropské unie ke zrušení
možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Rodný list není cestovním dokladem. Pro rodiče to ovšem neznamená, že
se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro
děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a
dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v
některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy
pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní

možné vycestovat do zemí Evropské unie a
také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského
průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s
dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s
rozšířenou působností. K žádosti, kterou na
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. Pokud dítě
mělo již v minulosti vydáno občanský průkaz
nebo cestovní doklad, předkládá zákonný zástupce i tyto doklady.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30
dnů je možné požádat o vydání cestovního
pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k

Činnost sociálního kurátora
Sociální kurátor je specializovaný sociální
pracovník, který působí na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a zaměřuje se na práci se zletilými osobami, které
jsou ohroženy sociálním vyloučením.
Funkce sociálních kurátorů začaly být zřizovány na sociálních odborech okresních
úřadů v 70. letech 20. století. Zatímco původní zaměření sociálního kurátora bylo
omezeno pouze na klienty vracející se z
výkonu trestu odnětí svobody, v současné
době poskytuje komplexní odbornou pomoc především:
• osobám propuštěným z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo
z výkonu trestu odnětí svobody,
• osobám po ukončení léčby chorobných závislostí, osobám propuštěným

z psychiatrických nemocnic,
• osobám propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti,
• osobám, které nemají uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem
k tomu, že jsou osobami bez přístřeší,
• osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
Sociální kurátor nejčastěji poskytuje poradenství při řešení dluhové situace, pomoc
se zajištěním bydlení, s vyřízením dávek
pomoci v hmotné nouzi, zajištěním různých
druhů dokladů, při vyřizování osobních
záležitostí. Zprostředkovává poskytnutí
sociální služby, kontakt klienta s rodinou,
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ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Vendula Krausová
referent – cestovní doklady

vyřizování osobních dokladů lze nalézt na
webu ministerstva vnitra na adrese: www.
mvcr.cz/clanek/osobni-doklady nebo telefonicky kontaktovat Městský úřad Milevsko,
cestovní doklady – Krausová Vendula, tel.:
382 504 147.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu,
jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát
si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu
na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je
lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních
věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v
části „Státy a území – informace na cesty“.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Pavla Jansová, DiS.
sociální kurátor

doprovází klienta do různých institucí,
má možnost navštívit klienta ve věznici.
V rámci své činnosti aktivně vyhledává
potencionální klienty (depistáž) a spolupracuje se zainteresovanými subjekty,
zejména s věznicemi, Probační a mediační
službou ČR, s Policií ČR, soudy, s úřadem
práce, zdravotnickými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi apod. V Jihočeském kraji v současné době působí
na 17 obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností 18 sociálních kurátorů, většinou se přitom jedná o sociální pracovníky
s kumulovanými funkcemi.

Turistické balíčky pro rodiny s dětmi v nabídce i letos!
Milevský kraj o. p. s. nabízí od června
do konce září turistické balíčky pro rodiny
s dětmi v regionu Milevsko na 3 a na 4 dny.
Balíčky v sobě zahrnují prohlídku milevského kláštera, která je přizpůsobena dětskému návštěvníkovi, návštěvu Milevského
muzea, kde je přichystáno mnoho zajímavostí pro děti i jejich rodiče, dále vstup pro
celou rodinu do zážitkového parku Zeměráj,
který představuje vesnici z období raného středověku s přírodní stezkou naboso,
a každý člen rodiny zde navíc obdrží nealkoholický nápoj zdarma a nedílnou součástí
balíčku je také jednodenní vstup pro celou

rodinu na milevské koupaliště. Čtyřdenní
turistický balíček je navíc rozšířen o jednu
další aktivitu, která spočívá v projížďce lodí
pod hradem Zvíkov pro celou rodinu včetně
přepadení lodi piráty. Na palubě lodi navíc
každý dospělý člen rodiny obdrží teplý nápoj zdarma a každý dětský pasažér nealkoholický nápoj zdarma. Novinkou pro letošní
rok je to, že děti do 2 let mají všechny aktivity zahrnuté v balíčcích zdarma! K balíčku
je navíc nabízena možnost rezervace ubytování za velmi zvýhodněné ceny v jedné ze
dvou variant ubytování. Jedná se o luxusnější variantu, která představuje ubytování

se snídaní v některém z těchto penzionů
– Penzion Přeštěnice a nově také Penzion
STODOLA a Penzion U Broučka v Milevsku
nebo Penzion Na Křižovatce v Kovářově.
Úspornější varianta obsahuje ubytování
bez stravy ve SPORT hotelu Milevsko (či
Hotelu Stadion). Doufáme, že si turistické
balíčky i letos najdou své příznivce, kteří
v regionu Milevsko díky nim stráví neopakovatelné chvíle se svými blízkými! Více
informací o balíčcích naleznete na webu
milevskem.cz (http://www.milevskem.cz/
turistika/turisticke-produkty-v-regionu).
Milevský kraj o. p. s.
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KAM S VAŠÍM ODPADEM?
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Co kam PATŘÍ

Co kam NEPATŘÍ

PAPÍR

noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity,
papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, mastný nebo jinak znečištěný papír, voskovaný
balicí papír, papír. lepenka, knihy, kancelářský papír
papír, použité papír. kapesníky a plenky
i se sponkami, šanony i s kov. částmi, sešity, obálky
s plast. výplní a s fóliovými okénky

PLASTY

sešlápnuté PET lahve i s víčky, plastové nádoby a lahve, plastové tašky, sáčky a balící fólie
včetně mikrotenu, prázdné (čisté) plastové oba- mastné obaly, obaly se zbytky obsahu,
ly rostlinných tuků, jogurtů a ostatních mléč- plastové obaly od žíravin a barev, bakelit, guma,
ných výrobků, prázdné plastové obaly od šam- PVC, lino, plexisklo, celofán, pneumatiky,
ponů, kosmetiky, pracích a čistících prostředků,
novodurové trubky
obaly od CD disků, nalámaný čistý polystyren
+ NÁPOJOVÉ KARTONY tj. vypláchnuté sešlápnuté
krabice od džusů, mléka, mléčných výrobků

SKLO

čiré (bílý kontejner) nebo barevné sklo (zelený skleněné obaly se zbytky obsahu, keramika,
kontejner*), a to vymyté skleněné láhve, zavařova- porcelán, autosklo, drátované sklo, zrcadla,
cí sklenice – lze i s víčky, rozbité skleničky, tabulové
velké tabulové sklo (do sběrných dvorů)
sklo okenní, dveřní
*) Pokud je na sběrném stanovišti pouze zelený kontejner, lze vhazovat i čiré sklo

• BIOODPAD: zbytky rostlinného původu ze
zahrad a domácností – zbytky jídel rostlin.
původu, ovoce a zeleniny, pečiva a obilnin,
květiny, čajové sáčky, kávový odpad, tráva,
plevel, zbytky rostlin, listí, seno, sláma, nastřihané větvičky – patří do hnědých biopopelnic a kontejnerů nebo na kompostárnu
(nesmí obsahovat zbytky živočišných odpadů,
igelitové sáčky, celofán. obaly, alobal, popel
a další uvedené na nádobách – znehodnocuje
výsledný kompost); celé větve a dřevo – patří
do sběrného dvora Jenišovice
• KOVY: vypláchnuté plechovky od potravin,
pokrmů pro zvířata, bez zbytků jídla, prázdné hliníkové plechovky od nápojů, prázdné
kovové obaly od sprejů, příp. alobal – patří
do sběrných dvorů ul. Dukelská nebo Jenišovice nebo výkupen Sběrné suroviny a.s. a FAST
KOVOŠROT s.r.o., příp. mobilní svoz „Železná
sobota“; nově lze též vhodit do kontejnerů
na plasty
• ODĚVY, TEXTIL: vyřazené oděvy (i potrhané),
bytový textil, záclony, závěsy, peřiny, ústřižky
látek, obuv, kabelky, hračky – patří do kontejnerů na oděvy na stanovištích: parkoviště supermarketu Albert, u autobusového nádraží,

V měsíci dubnu 2016 oslavili
životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním
v Milevském zpravodaji:

80 let
František Kortan, Milevsko
Jaroslav Kolář, Milevsko
90 let
Anežka Bečková, Milevsko

obchod. centrum VZOR, ul. Jiráskova, Tyršovo
nám., ul. Kpt. Jaroše, ul. Č. Holase, ul. Masarykova, ul. R. Svobodové, ul. 5. května nebo
sběrné dvory ul. Dukelská nebo Jenišovice
(nepatří sem molitan, koberce, věci plesnivé
nebo znečištěné ropnými látkami)
• VYŘAZENÉ ELEKTRO: vše s přípojem do elektriky nebo na baterie – patří do sběrných dvorů ul. Dukelská nebo Jenišovice (např. vyřazené ledničky, pračky, myčky, sporáky, trouby,
elektr. topidla, odsavače, elektronářadí, vysavače, mikrovlnné trouby, žehličky, mixéry, fritézy, fény, kávovary, elektrobudíky, televizory, počítače, solární panely, zářivky, úsporné
žárovky aj.), drobné elektro též do do kontejnerů na elektro na stanovištích: ul. Pod Farou, ul. F. Kudláčka, obchod. centrum VZOR,
ul. Čs. armády, Písecké předměstí (kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vybavení, discmany,
telefony, varné konvice, sendvičovače, toustovače, elektr. hračky, baterie apod.). Drobné
elektro, zářivky, úsporné žárovky a baterie
lze vhodit též do kontejnerů na obou radnicích; baterie do boxů v supermarketech

upozornění
třiďte odpad!

I nadále budou pokračovat 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.

a elektroprodejnách.
• NEBEZPEČNÝ ODPAD: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, domácí chemikálie aj.
- patří do sběrných dvorů ul. Dukelská nebo
Jenišovice; léky odevzdat v lékárnách
• VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: nábytek (též plastový zahradní), kuchyňské linky, koberce, linolea, umyvadla, toalety, molitany, matrace,
pneumatiky - patří do sběrných dvorů ul. Dukelská nebo Jenišovice
• STAVEBNÍ ODPAD: stavební a demoliční odpady a suť, betony, cihly, střešní tašky, eternit, sádrokarton – předat do areálu skládky
Jenišovice (obsluha rozhodne o místu jeho
uložení); jejich předání je kromě polystyrenu
zpoplatněno
• JEDLÉ OLEJE A TUKY: přepálené tuky z fritovacích hrnců a pánví, vyřazené i žluklé rostlinné tuky, másla - patří do sběrných dvorů ul.
Dukelská nebo Jenišovice
Chris Bergson – kytara, zpěv
Lukáš Kytnar – baskytara
Tomáš Hobzek – bicí
Chris Bergson byl uveden
v roce 2015 do newyorské
bluesové síně slávy (New York
Blues Hall of Fame) jako

„Mistr Blues“.

Chris Bergson
Band (USA/CZ)

www.chrisbergson.com
www.jazzdoregionu.cz
booking: +420 603 358 918

Milevsko, Galerie M, pátek 10. 6. od 19.30
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Co se podařilo a nepodařilo navrhnout a prosadit Hnutí
ANO v Milevsku?
Stručný přehled aktivit Hnutí ANO 2011 v Milevsku za první polovinu volebního období:
Říjen 2014
Komunální volby 2014 – zisk jednoho zastupitelského mandátu za ANO 2011 v Milevsku, byl
zvolen MUDr. Radovan Köhler.
Říjen 2014
Uzavření Koaliční dohody s JIHOČECHY, ČSSD,
TOP 09, SVOBODNÍ.
Únor 2015
Návrh na realizaci pořizování pravidelných
a kompletních audio - videozáznamů z jednání
ZMM a jeho umisťování na web města.
Zveřejňování Zápisů z Výborů a Komisí na webu
města. Předloženo občanem kandidujícím
za ANO 2011. Návrh byl přijat a realizuje se.
Září 2015
Návrh na Zlepšení informačních výstupů z RMM.
Předloženo občanem kandidujícím za ANO
2011. Návrh byl částečně přijat a realizuje se.
Září 2015
Návrh na aktualizaci kontaktů na zastupitele
v Milevsku. Předloženo občanem kandidujícím
za ANO 2011. Návrh se realizuje.
Listopad 2015
Návrh na přijetí usnesení podporující zajištění
rozvoje města Milevska. Předloženo občanem
kandidujícím za ANO 2011. Nebylo zastupitelstvem vyřízeno.
Prosinec 2015
Odstoupení zastupitele MUDr. Radovana Köhlera z důvodu velkého pracovního zaneprázdnění.
Prosinec 2015
Nástup nového zastupitele za ANO 2011 pana
Tibora Kaleji.
Únor 2016
Vystoupení z Koalice z důvodu neplnění Programového prohlášení koalice v oblasti rozvoje
a nekomunikace s ANO uvnitř koalice.
Duben 2016
Návrh na zlepšení informačních výstupů z RMM
– zajištění jmenovitého hlasování v RMM, zajištění všech dokumentů pro jednání RMM před
jednáním RMM na internetu, tak jako v případě
materiálů do ZMM, pasivní účast opozičních zastupitelů při jednání RMM z důvodu lepší informovanosti zastupitelů. Předloženo zastupitelem za ANO 2011. Návrh nebyl přijat.
Duben 2016
Návrh na Obměnu Redakční rady z důvodu zajištění vyvážených mediálních výstupů z MÚ.
Předloženo zastupitelem za ANO 2011. Návrh
nebyl přijat.
Duben 2016
Návrh – Požadavek na vedení města na předložení konkrétních opatření zajišťující rozvoj města Milevska v souladu s Programovým prohlášením koalice. Předloženo zastupitelem za ANO
2011. Návrh nebyl přijat.
Kromě výše uvedených aktivit prosazovali jednotlivci z Hnutí ANO opakovaně, ale neúspěšně,
v diskusi k projednávaným bodům při jednáních
ZMM:

• sjednocení výše odměny pro zastupitele a nezastupitele za činnost ve výborech a komisích
města (v žádném případě tím nebylo myšleno
zvýšení odměn pro nezastupitele na úroveň
zastupitelů, ale právě naopak)
• odpuštění poplatků za odpad pro novorozence do věku 2 roků; stávající vyhláška
o poplatcích za odpady byla označena jako
protirozvojová (s ročním zpožděním návrh
na odpuštění poplatků za odpad pro občany
do 18 roků přednesl radní p. Doubek s podporou Hnutí ANO)
Jelikož byl rozvoj města a regionu hlavním bodem volebního programu Hnutí ANO 2011 v Milevsku, uvádíme dále pro informaci text návrhu
na usnesení předložený zastupitelem za Hnutí
ANO p. Kalejou k aktivaci činnosti a plnění programového prohlášení koalice v oblasti řešení
rozvoje města, včetně výsledku hlasování v ZMM:
Zastupitelstvo města Milevska ukládá starostovi a Radě města Milevska:
předložit na zasedání ZMM, tj. na zasedání ZMM,
které se bude konat dne 18. 5. 2016, ke schválení návrh konkrétních akčních a termínovaných
opatření a úkolů včetně jejich nositelů, které:
• budou usilovat o změnu trendu od současného poklesu k růstu počtu obyvatel
• zajistí vypracování reálného plánu rozvoje
města do roku 2020 s důrazem na oblast
údržby majetku a nových investic i koncepci
dopravy a parkování
• zajistí vytvoření konkrétního plánu podpory
pro malé a střední podnikání a zaměstnanost ve městě a regionu
• povedou
k
vyhledávání
investorů
(i za pomoci krajských a státních orgánů
a institucí)
• povedou k získání dalších finančních prostředků od státu či EU na vhodné dotační
tituly.
Důvodová zpráva a důvod předložení návrhu
1. v návaznosti na neutěšený demografický vývoj, zdokumentovaný v návrhu Strategického
plánu rozvoje města Milevska 2015, kdy:
• počet obyvatel od roku 1996 klesl z 9 641
na 8 710 v roce 2013, tj. pokles o 931 obyvatel
• index stáří (poměr počtu obyvatel nad 65 let
k počtu obyvatel do 14 let x 100), vyjadřující věkovou strukturu obyvatel, se v období
2001–2013 zvýšil z 89,1 na 166,7 (normál je
100)
• průměrný věk obyvatel se zvýšil z 37,0 let
v roce 1996 na 43,94 v roce 2012
• hodnoty relativních přírůstků obyvatel a indexu stáří patří k nejhorším v Jihočeském
kraji
2. v souladu s Programovým prohlášením
v Dohodě o povolební spolupráci členů
Zastupitelstva města Milevska na období
2014–2018
3. Nevyřízení návrhu – podnětu předloženého
Zastupitelstvu města Milevska v této záležitosti Ing. Františkem Šikou osobně na jednání

Zastupitelstva města Milevska dne 4. listopadu 2015 s požadavkem na vyřízení v zákonné
lhůtě.
Výsledek hlasování o návrhu tohoto usnesení
v ZMM dne 13. dubna 2016:
Pro: Kaleja,
Proti: Procházka K., Pavlečka, Barda, Radosta,
Třeštík, Mácha, Doubek, Machart, Koutník P.,
Šrámek, Kotalík, Beneš,
Zdržel se: Herout, Bendula, Jelenová, Hobzek,
Kostínek, Koutník F.
Usnesení nebylo přijato.
Při projednání tohoto návrhu zazněly ze strany
vedení města a některých zastupitelů na adresu ANO výtky, že konkrétní opatření jsou složitá
a ANO nic nevymyslelo. Skutečností zůstává, že
neprodleně po volbách byl předložen starostovi
a místostarostovi 15-ti bodový scénář opatření
k pokusu o obrat nedobrého demografického
vývoje v Milevsku. Takže tvrzení vedení města
a některých zastupitelů se nezakládá na pravdě. Pravdou však je, že všichni členové koalice,
až na F. Koutníka, hlasovali proti svým vlastním
slibům, učiněných, deklarovaných a zveřejněných v jejich vlastním Programovém prohlášení
Koalice!
V Milevsku dne: 9. května 2016 Tibor Kaleja
Zastupitel za Hnutí ANO v Milevsku

Dr. Karel Dolista
zemřel

V pondělí 9. května 2016 zemřel ve věku nedožitých 95 let PhDr. Karel Dolista, významný historik, znalec církevních dějin, rodák z Kovářova
u Milevska. Působil po nějaký čas i v milevském
regionu, kde v padesátých letech byl vedoucím
Milevského muzea a publikoval zde celou řadu
svých historických prací. Od počátku sedmdesátých let žil s rodinou v Praze, ale zejména starší
generace milevských obyvatel jej má stále v živé
paměti. Nekrolog dr. Karla Dolisty přineseme
v některém z příštích čísel zpravodaje.
Vladimír Šindelář
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střípky z minulosti
Po stopách zapomenutého milevského rodáka (2. část)

Hosté Jihočeské výstavy v Táboře, spojené s výstavou Čs. válečnictví (srpen 1929). Třetí zleva Dr.
Karel Kramář, první předseda vlády samostatné čs. republiky. Poslední vpravo Dr. Ing. Štěpán Ješ,
syn milevského stavitele. (Muzeum fotografie Šechtl a Voseček v Táboře).
Zednický mistr Josef Ješ (1833–1914), otec milevského stavitele Františka Ješe, 1908. (Muzeum fotografie Šechtl a Voseček v Táboře).

Jak jsme si už řekli v prvním dílu našeho vyprávění, manželům Ješovým se narodily celkem čtyři děti, z nichž však první syn Jaromír zemřel už
krátce po narození. Úroveň medicíny byla tehdy
daleko nižší než dnes a dětská úmrtnost byla vysoká. Dobové matriky o narození dětí proslulého
milevského stavitele uvádějí:

Záznam o narození syna Jaromíra:
Jaromír Ješ se narodil 6. dubna 1894 v Milevsku
čp. 206 (Sokolovská ulice), při porodu byla přítomna zkoušená porodní bába Františka Pokorná z Milevska čp. 155. Výraz „zkoušená porodní
bába“ je úřední termín pro porodní asistentky,
které byly k této činnosti vyškoleny a měly i patřičný diplom. Jaromír byl pokřtěn 11. dubna
1894 kaplanem P. Salesiem Šetkou.

Kmotry novorozence Jaromíra byli Josef Ješ,
zednický mistr v Milevsku čp. 307, a Marie Volek,
manželka skladníka na státní dráze v Jihlavě
(nádraží), Jihlava - město.
Syn Jaromír však zemřel už 23. dubna 1894 v Milevsku, dožil se tedy pouhých 17 dnů.

Záznam o narození syna Štěpána:
Štěpán Ješ se narodil 26. prosince 1895 v Táboře
čp. 570 (dnes Třída 9. května). Při porodu byla
přítomna zkoušená porodní bába Anna Boukalová z Tábora čp. 365. Štěpán byl pokřtěn v den
svého narození 26. prosince 1895 kooperátorem Janem Roubíkem. To se tehdy často dělalo
proto, aby děcko, pokud by zemřelo předčasně,
neskonalo jako nekřtěňátko. Kmotry Štěpána
Ješe byli Eduard Burian, c. k. poštovní zřízenec
v Táboře čp. 248 (Prokopova ulice), bratr Karly
Ješové, tudíž strýček novorozence, a Eleonora
Burianová, jeho manželka.

Štěpán Ješ se dožil 71 let, zemřel 3. prosince
1966 v Liberci.

Záznam o narození dcery Christiny
Anny Marie:
Christina Anna Marie Ješová se narodila 24. července 1897 v Táboře čp. 570 (Třída 9. května),
při porodu byla přítomna zkoušená porodní bába
Marie Boukalová z Tábora. Christina byla pokřtěna 5. srpna 1897 kooperátorem Josefem Thirem.
V dobových dokumentech je křestní jméno dívky
uváděno střídavě jako Kristina i Christina.
Kmotry Christiny Anny Marie Ješové byli Josef
Ješ, zedník v Milevsku čp. 307, a Marie Volek,
manželka skladníka dráhy v Jihlavě.
O Kristině Ješové víme, že se v roce 1920 provdala za Dalibora Štěpána. Záznam sňatku Kristiny
Ješové a Dalibora Štěpána v děkanském kostele
Proměnění Páně na hoře Tábor je v matrice zapsán ke dni 17. července 1920. Snoubence oddal
sušický kaplan František Šebek.
Dalibor Štěpán, profesor z Písku, Prokopova
ulice čp. 78. Narozen 17. května 1894 v Písku
čp. 89. Manželský syn JUDr. Antonína Štěpána,
advokáta v Písku čp. 78 a Marie, roz. Beringové
z Písku.
Svědky sňatku byli Jan Beringer, profesor v. v.
z Písku, a Karel Volek, pokladník banky v Táboře.
Kristina Štěpánová – Ješová se dožila 57 let
a zemřela 25. prosince 1954 v Táboře.

Záznam o narození Jaroslava Františka:

Rodina Ješova - nahoře první vlevo Štěpán Ješ, druhý zleva pravděpodobně Jaroslav František Ješ,
třetí zleva jejich otec, stavitel František Ješ. Sedící druhá zleva Karla Ješová, matka obou synů. Snímek vznikl v rozmezí let 1919-1922. (Muzeum fotografie Šechtl a Voseček v Táboře).

Posledním dítětem milevského stavitele byl Jaroslav František Ješ, který se narodil 28. dubna 1902 v Táboře čp. 657 (Třída 9. května). Při
porodu byla přítomna zkoušená porodní bába
Anna Boukalová z Tábora čp. 365. Jaroslav byl
pokřtěn 1. května 1902 kooperátorem Emanuelem Spálenským.
Kmotry Jaroslava Františka Ješe byli jako už tradičně Josef Ješ, zedník v Milevsku čp. 307, a Marie Volek, manželka skladního mistra v Praze.
Jaroslav František Ješ se dožil 84 let.
Zemřel 15. ledna 1986 v Táboře.
Lukáš Panec, Milevské muzeum
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fotoobjektivem

První sobota v květnu patřila již devátému Setkání motorkářů s požehnáním na cestu, které se uskutečnilo na nám. E. Beneše. Motorky zaplnily
celé náměstí i přilehlé ulice.

Ve čtvrtek 5. května proběhla v milevské Galerii M vernisáž výtvarného oboru ZUŠ, na které absolventi I. a II. stupně obdrželi pamětní listy.
Na snímku z levé strany je trojice pedagogů Mgr. Jana Pichová a Mgr. Lenka Lešňovská, za nimi Mgr. Pavel Pich, dále absolventi Urban Martin, Zemanová Veronika, Plochová Denisa, Málková Tina, Mašková Pavla, Vošahlíková Barbora, Pešičková Nikola, Pichová Marie a ve druhé řadě ředitel
ZUŠ Mgr. Vladislav Horek s absolventem Sebastienem Schorníkem.

Jak také mohou vypadat paní knihovnice se děti mohly přesvědčit v čarodějnické škole v milevské knihovně.

Chlebopečení - v knihovně se sice nepeklo, ale ochutnávalo to, co pekařky
napekly doma. A všem moc chutnaly chleby celozrnné žitné, pšeničnožitné i pšeničné se lněnými, slunečnicovými, dýňovými, sezamovými semínky a také s ořechy.

Fotografií se vracíme k vernisáži výstavy „Zažili jsme Kanadu“ Katky
Baňochové a Matěje Patery, která byla k vidění celý květen ve vestibulu
knihovny.

I v Milevsku se upalovaly čarodějnice. Nejdříve se ale musely chytit! Snímek zachycuje průvod z DK Milevsko na Hůrka, kde se čarodějnice schovávaly.
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kultura a sport v milevsku a okolí
5. května 117| tel.: 382 521 216

s Marlinem a Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního
Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští živočichové.

www.milevskem.cz

3D DABING

Milevské kino

vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

ŽELVY NINJA 2
čtvrtek 2., pátek 3. 6.

20.00

USA – Akční, dobrodružný - Pod producentskou taktovkou Michaela Baye, nejvýbušnějšího filmaře současnosti, se do kin vrací hrdinové, kteří bydlí v kanále, zbožňují pizzu a tu
a tam zachraňují svět.

3D DABING

vstupné: 140 Kč

112 min.
20.00

ČR – Komedie - K rázovitému valašskému dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučata z Prahy.
Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dobrém
úmyslu změnit jejich virtuální svět internetu,
mobilů a tabletů. Na valašské vesnici totiž vše
funguje trošku jinak. Ne, že by tu nebyl signál, ale ti Valaši zkrátka žijí tak trochu jinak,
po svém. Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý poklad, který
začne zajímat i zbytek vesnice, máte rázem
jízdenku na tajemnou exkurzi historií starého
Valašska od jara až do zimy.

ČESKÉ ZNĚNÍ

vstupné: 100 Kč

110 min.

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
čtvrtek 9., pátek 10. 6.

20.00

USA – Fantasy, dobrodružný – dva světy, jeden
osud. Warcraft je fenoménem herního světa.
Důkazem jeho nesmírné popularity může být
více než sto miliónů hráčů, kteří si některou
z verzí této hry zahráli. Převedení Warcraftu
na filmové plátno bránily pouze technologické limity kinematografie. Tato omezení právě
padla a velkolepé fantasy dobrodružství o bolestivém setkání dvou různých světů konečně
přichází na filmové plátno.

3D DABING

123 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
sobota 11., neděle 12. 6.

20.00

USA – Horor - Pokračování hororového hitu
V zajetí démonů a tematicky navazující Anabelle.

TITULKY

134 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

CENTRÁLNÍ INTELIGENCE
čtvrtek 16., pátek 17. 6.

20.00

114 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

HLEDÁ SE DORY
pátek 17. až neděle 19. 6.

20.00

USA – Akční, komedie, thriller - Špičkoví iluzionisté ze skupiny Čtyři jezdci se vracejí ve
svém druhém dobrodružství, aby na svém celosvětovém turné předvedli kousky přesahující hranice lidského chápání a posunuli hranice jevištních iluzí do nových výšin.

129 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
čtvrtek 23. až sobota 25. 6.
20.00

USA – Akční, dobrodružný, sci-fi - Dvacet let
jsme se připravovali. Oni také. Věděli jsme, že
se jednou vrátí. Využili jsme proto k obraně
všech možností a zdrojů Země. Studovali jsme
ukořistěné mimozemské technologie, plány
a způsob myšlení vetřelců. Poučili jsme se z
předchozího boje o přežití i z cesty k našemu
vítězství. Ale bude to stačit?

3D DABING

128 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB
MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA
neděle 26. 6.
20.00

ČR – Dokument - Vyprávění o tajemství Divadla Sklep, o jeho historii i současnosti a sledovaní principů jeho obdivuhodně dlouholeté
existence a soudržnosti.

ČESKÉ ZNĚNÍ

vstupné: 100 Kč

96 min.

PAŘBA V PATTAYI
čtvrtek 30. 6., pátek 1. 7.

20.00

Francie – Komedie - Thajsko, thaibox, prosťáčci, orangutáni a liliputi – to vše a mnohem
více je namícháno v ztřeštěném komediálním
mixu Pařba v Pattayi, který letos pobláznil celou Francii.

DABING

97 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

Nádražní 846 | tel.: 383 809 200

17.30

USA – Animovaný - Na stříbrná plátna se vrací
oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene,
že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně

DEN DĚTÍ V MILEVSKU
DĚTSKÁ SHOW TV STARS
středa 1. 6.
Pro milevské školy.

velký sál
FESTIVAL 2016 – 20. SETKÁNÍ
DĚTSKÝCH JIHOČESKÝCH
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
pátek 3. 6.

POHÁDKA KE DNI DĚTÍ – NEZBEDNÉ
POHÁDKY - O červené Karkulce
a Nezbedných kůzlátkách
sobota 4. 6.
15.00

Představení se koná v amfiteátru DK, v případě nepříznivého počasí se přesune do velkého
sálu.

amfiteátr DK/velký sál
vstupné: zdarma

MIKULÍN – PROMÍTÁNÍ FILMU
neděle 5. 6.

14.00

Promítání zdarma pro děti, které se zúčastnily
sbírání razítek Mikulínů do kartiček a nasbíraly minimálně deset razítek. Vyhodnocení
akce, vyhlášení vítěze, odměny pro děti. Prosíme o potvrzení účasti na promítání v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo
775 733 552 nebo na mailu: bardova@milevskem.cz.

Milevské kino
ZAHÁJENÍ ZÁPISU DO TANEČNÍCH 2016
od pondělí 6. 6.

Zahájení zápisu, tanečníci budou přijímáni
přednostně v párech. Kurzovné se platí při zápisu v provozní době kanceláře DK Milevsko
– pondělí – pátek 8.00–11.30, 12.15–15.30
hodin. Zahájení výuky v pátek 2. září 2016.
Kurz obsahuje deset tanečních lekcí, prodlouženou a závěrečný ples - věneček, video a foto
reportáž z tanečních, společnou fotografii, výuku stolování s rautem a přípitek.
kurzovné: 1900 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ORDINACE V RAJSKÉ ZAHRADĚ
úterý 7. 6.
19.00

Hraje Divadélko Múzika Sezimovo Ústí. Autorovou inspirací se stal divácky úspěšný televizní seriál Ordinace v růžové zahradě.

velký sál

vstupné: 50 Kč, členové Senior klubu ZVVZ
po předložení průkazky 25 Kč

ZÁJEZD DO ZOO JIHLAVA
+ JIHLAVSKÉ PODZEMÍ
sobota 11. 6.
odjezd v 8 hodin od DK

dům kultury

Přihlášky v kanceláři DK, na telefonu 383
809 201 nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz.
cena jízdného: 220 Kč/osobu

www.milevskem.cz

USA – Akční komedie - Bez malého Harta
a velkého Johnsona svět nezachráníte.

TITULKY

PODFUKÁŘI 2
sobota 18., neděle 19. 6.

TITULKY

DĚDA
sobota 4., neděle 5. 6.

90 min.

Řemeslné dílny; 14.00–15.00 Seminář vedoucích souborů. Pořádá Jihočeské folklorní
sdružení ve spolupráci s NÚLK ve Strážnici,
Kovářovskétradice.cz, Dům kultury Milevsko
za podpory Jihočeského kraje, Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje.

08.30

10.00–12.00 Hlavní pořad dětských folklorních souborů určený dětem a široké veřejnosti; 12.00–14.00 Taneční dílna; 13.00–16.00

ZAKONČENÍ TANEČNÍHO ROKU EFK
část 1. - CHOReOGRAFIE
sobota 11. 6.
11.00

Přehlídka všech skupin a tanečníků TS EFK.
Rádi přivítáme rodiče, příbuzné, kamarády i
fanoušky.

velký sál
O VODNÍKOVI A VÍLE AMÁLCE
neděle 12. 6.

15.00

Loutkový soubor při DK Milevsko vás zve

červen

2016

na reprízu úspěšné pohádky o tom, jak statečnost a dobré srdce zvítězilo na zlem.

a kontrabas; Tomáš Hobzek – bicí a perkuse.
vstupné: 180 a 200 Kč

loutkový sál

KONCERT ŽÁKŮ GABRIELY MOLOVÉ
pátek 24. 6.
17.00

vstupné: 30 Kč

4. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU
od pondělí 13. 6. do pátku 2. 9.

Do soutěže přijímáme fotografie s motivem
rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy,
pergoly, apod. Bližší informace a konkrétní
podmínky soutěže naleznete na www.milevskem.cz. Pořádají DK Milevsko a Květinářství
Romantik.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 14. 6.
13.00-16.00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

učebna 2
SBD – SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
středa 15. 6.
16.00
výuková učebna
ZLATÁ ŠEDESÁTÁ ANEB SEMAFOR
NA ABBEY ROAD
středa 15. 6.
18.00

SPOS Milevsko
J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
IN-LINE veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

LETNÍ STADION:
FC ZVVZ žáci - FK Vodňany
05. 6.

13.30

FC ZVVZ muži „A“ - Motorlet Praha
05. 6.

17.00

FC ZVVZ st. přípravka - Hradiště C
09. 6.

17.00

FC ZVVZ ml. přípravka - FC Písek C
09. 6.

17.00

FC ZVVZ dorost - Junior Strakonice
12. 6.

12.00

FC ZVVZ junior - FK Vodňany

Závěrečné školní muzicírování, ve kterém
uslyšíte semaforské písničky J. Šlitra a J. Suchého, songy liverpoolských Beatles a další
skladby v podání zpěváků a muzikantů 2. ZŠ
Milevsko pod vedením Mgr. M. Martínka.

12. 6.

velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 22. 6.
17.00
velký sál
IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 23. 6.
14.00

SPORTOVNÍ HALA:
Proactive - MINI CUP

učebna 2
OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE
pátek 24. - sobota 25. 6.
MIKULÍNOVO SKORO PRÁZDNINOVÉ
ODPOLEDNE
čtvrtek 30. 6.
15.30

Handball

Poradna Jitky Hanzalové.

Letní zábavné odpoledne pro děti. Přijďte společně přivítat prázdniny. Program zahájí pohádka a následovat bude hudební představení
s diskotékou. V případě nepříznivého počasí
se přesuneme do velkého sálu DK Milevsko.

amfiteátr/velký sál
vstupné: 30 Kč

17.00

FC ZVVZ žáci - Junior Strakonice
14. 6.

16.30

FC ZVVZ muži „A“ - SK Doubravka
19. 6.

04. 6.

17.00

09.00

Florbal - DEN S ČESKÝM FLORBALOVÝM
REPREZENTANTEM PATRIKEM DÓŽOU
11. 6.

09.00

TANEČNÍ EXHIBICE skupiny NRG crew
16. 6.

18. 6.

18.00

12.00

TENISOVÉ DVORCE BAŽANTNICE:
DORK - TK ZVVZ Milevsko - TK Pelhřimov „B“
12. 6.

09.00

MŽKP - TK ZVVZ Milevsko „B“ - TK MAS
Sezimovo Ústí
12. 6.

09.00

DOSD - TK ZVVZ Milevsko „A“ - TK Písek
18. 6.

09.00

DOSK - TK ZVVZ Milevsko „B“ - Jiskra
Bechyně
18. 6.

13.00

galerie M

SŽKP - TK ZVVZ Milevsko - LTC Č. Budějovice

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082

MŽKP - TK ZVVZ Milevsko „A“ - SK ČEMBY
SPORT

www.milevskem.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
A KERAMIKY EVY A JANY ĎURČOVÝCH
středa 1. 6.
18.00
VÝSTAVA OBRAZŮ A KERAMIKY
EVY A JANY ĎURČOVÝCH
čtvrtek 2. – úterý 28. 6.
vstupné: 10 Kč
HUDEBNÍ SKLEPY – CHRIS BERGSON
pátek 10. 6.
19.30

MISTR BLUES, v roce 2015 byl uveden
do newyorské bluesové síně slávy. Chris Bergson – kytary, zpěv; Lukáš Kytnar – baskytara

18. 6.

19. 6.

09.00

09.00

MŽKP - TK ZVVZ Milevsko „B“ - TK ZVVZ
Milevsko „A“
26. 6.

09.00

Senior klub ZVVZ
www.zvvz.cz/seniorklub

ZÁJEZD Č. 10
ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU
úterý 7. 6.

Prohlídka zahrad pod Pražským hradem
a Valdštejnské zahrady. Odjezd v 7.00 hodin.

strana
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ZÁJEZD Č. 25
ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU
čtvrtek 9. 6.

Prohlídka zahrad pod Pražským hradem
a Valdštejnské zahrady. Opakovaný zájezd, odjezd v 7.00 hodin.

ZÁJEZD Č. 11 – JINDŘICHŮV HRADEC
úterý 14. 6.

Prohlídka města s průvodcem, zámku včetně
rondelu a Domu gobelínů. Odjezd v 7.00 hodin.

ZÁJEZD Č. 12
RATIBOŘICE, BABIČČINO ÚDOLÍ
úterý 21. 6.

Prohlídka Státního zámku Ratibořice a Babiččina údolí, Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Odjezd v 6.00 hodin.

ZÁJEZD Č. 26 – VELKÉ POPOVICE
úterý 28. 6.

Exkurze do pivovaru, prohlídka zámku Berchtold. Odjezd v 7.00 hodin.

Klub českých turistů
www.kctmilevsko.pisecko.info

NADĚJKOVSKO 2
středa 1. 6.

Pěší vycházka po trase Nadějkov, Hubov, Nepřejov, Plechov, Chlum, Stružinec, Brtný, Javoří, Alenina Lhota, Cunkov, Ounuz, Javorová
Skála, Nadějkov. Odjezd autobusovou linkou
z AN v 5.50 hodin do Nadějkova. Délka trasy
15 km.		
vede: Jindřich Janouch

JAVOŘICKÁ VRCHOVINA
pondělí 6. - pátek 10. 6.

Pětidenní cykloputování oblastí České Kanady
a Jihlavských vrchů.
vede: Zuzana Sekalová

Z NEMĚJIC NA ČERVENOU
středa 15. 6.

Pěší vycházka po trase Nemějice, Hora Tábor,
Smoleč, Podolsko, Červená. Odjezd autobusovou linkou z AN v 5.35 hodin. Délka trasy 15
km.		
vede: Jaroslav Mácha

HAMERSKÝ POTOK
sobota 18. 6.

Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší
vycházkou po trase Antýgl, podél Hamerského potoka do Horské Kvildy (4,5 km) a dále
po Zlaté stezce do Zhůří (celkem 7 km) –
v obou místech je možné cestu ukončit a pokračovat autobusem. Jinak vycházka vede dál
na Turnerovu chatu a podél Vydry do Antýglu.
Délka celé trasy 14 km. Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101. Odjezd v 7.00 hodin
od sokolovny.
vede: Jiří Lesák

SLUNEČNÍ HODINY
úterý 21. – čtvrtek 23. 6.

Povídání a seznámení se s funkcí a zajímavostmi spojenými se slunečními hodinami.
Uskuteční se na I. nádvoří milevského kláštera v každém z uvedených dnů v době od 8.15
do 10.00 hodin.
vede: Vladimír Ondruška

DO ČERNICKÉ OBORY
sobota 25. 6.

Pěší vycházka po trase Bechyňská Smoleč,
hájenka Marunka, Na Bráně, Černice, Žižkův

červen
pomník, Sudoměřice u Bechyně. Délka trasy
13 km. Odjezd z nádraží ČD v 8.17 hodin.
vede: Tomáš Wilda

NA ROZHLEDNU KUNÍČEK
neděle 26. 6.

Cyklovýlet po trase: Milevsko – Varta – Petrovice – Kuníček – Krchov – Předbořice – Kovářov – Slavoňov – Přílepov – Pechova Lhota
– Níkovice – Dmýštice – Milevsko. Délka trasy
45 km. Odjezd v 9.00 hodin od sokolovny.
vede: Tomáš Wilda

Milevský kláštEr
Klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

BENEFIČNÍ KONCERT ZPĚVÁKA
PAVLA HELANA
neděle 5. 6.
16.00
první nádvoří kláštera
NOC KOSTELŮ
pátek 10. 6.
20.00

Hudba: Jana Radová, Miroslav Rada (kytara,
zpěv), mluvené slovo: Vladimír Šindelář, Karel
Sádlo

kostel sv. Bartoloměje na náměstí
DUO SEMPLICE
pátek 24. 6.
18.00

Harfa, flétna, koncert u příležitosti 150 let našeho kostela, vstupné dobrovolné.

VÝSTAVA SVĚT PODLE ŠAŠKA
do neděle 26. 6.

Výstava představuje hravou formou životní
cesty a kreslířskou tvorbu jednoho z našich
nejvýznamnějších ilustrátorů Miroslava Šaška, autora světoznámých knížek pro děti. Výstavu doplňují práce dětí z nízkoprahového
klubu „Fanouš”. Na motivy knih Miroslava
Šaška nakreslily a napsaly vlastního průvodce
Milevskem.

PŘÁTELSKÝ KONCERT
sobota 4. 6.

15.00

sál ZUŠ
TALENTOVÉ ZKOUŠKY
pátek 10. 6.

13.00-17.00

Již 13. ročník koncertu žáků ze třídy p. uč. Vanické a hostů.

Pro všechny děti od 5-ti let, které by chtěly
navštěvovat hudební nebo výtvarný obor ZUŠ.
Hudební obor - hlavní budova školy, ul. Libušina 1217, výtvarný obor - pavilon VO, ul. B.
Němcové 1380.

OBEC BRANICE
SETKÁNÍ RODÁKŮ
A PŘÁTEL OBCE BRANICE
sobota 25. 6.

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

BESÍDKA PRO SENIORY
středa 1. 6.
14.00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
čtvrtek 2. 6.
17.00

Účinkují absolventi I. stupně hudebního oboru
ze třídy p. uč. Vanické.

sál ZUŠ

09.00–16.00

Kineziologie, práce s podvědomím, rodinné
konstelace, objednávky předem na telefonu
723 156 675.

LETNÍ JÓGA S PAVLÍNOU
úterý 21. 6.

19.30

14.00

LETNÍ SETKÁNÍ S JÓGOU P. KOCHOVÉ
sobota 2. a 30. 7.
10.00-13.00

Počet míst omezen, přihlášky předem na telefonu 724 762 297.
cena: 250 Kč

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

Sokolovská 209
18.00

18.00 Zahájení akce; 18.05 LIDICE – vzpomínka na tragické osudy našeho národa;
18.15 Odhalení křížové cesty Františka Bílka,
uvedení výstavy „Pocta jihočeskému umění I.
– František Bílek, rodák z Chýnova“ (k zhlédnutí budou prapory, kalich, knihy, dřevoryty
aj. Výstava je připravena pouze pro „Noc kostelů“, křížová cesta zůstane součástí interiéru
v letních měsících). Následuje čas pro volné
prohlídky a zastavení v tichu kostela; 21.00
Rozjímání nad křížovou cestou.

Sažinova 763 | tel.: 723 449 409

ZUŠ Milevsko

čtvrtek 16. 6.

HUSův sbor cčsh

OS Diacel

LETNÍ KVĚTINOVÝ PLES
pátek 3. 6.
Penzion Sport
VODÁCKÝ VÝLET VLTAVA
pátek 17. – neděle 19. 6.
LETNÍ OZDRAVNĚ EDUKAČNÍ DIA
TÁBOR ŠTĚDRONÍN 2016
sobota 2. – sobota 16. 7.

Příjemný esoterický workshop s Evou Hořejší,
naučíme se více věnovat svému tělu i duši.
cena: 150 Kč
STUDIO DUŠE (KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ)
OSOBNÍ PORADENSTVÍ A TERAPIE

Městská knihovna

NOC KOSTELŮ
pátek 10. 6.
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JÁ ŽENA – POROZUMĚNÍ SAMA SOBĚ
úterý 14. 6.
17.30

Areál TJ Sokol

Centrum Milísek

www.diacel.cz | tel.: 605 888 980
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Letní cvičení jógy s Pavlínou Kochovou.
cena: 500 Kč/6 lekcí

Malá dechová hudba Doubravanka, ukázka
dovedností mládeže SDH Branice, okrsková soutěž v požárním útoku, taneční zábava
Scarlet.

výstavní síň v přízemí barokní prelatury

Sdružení rodičů s diabetem a celiakií

2016

MÝTY A FAKTA V MÉDIÍCH
pátek 3. 6.
pobočka DK
BYLINKOMÁNIE
pátek 3. 6.

LETNÍ ZAHRADNÍ ŠKOLKA - zápis
pondělí 6. 6.
14.00

Školka ve stylu příměstského DT pro děti od 2
do 5 let, termín: 18. 7–5. 8.2016.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
úterý 7. a 28. 6.
09.00–16.00

PhDr. Vlasta Hořánková - bezplatná pomoc
při řešení tíživé situace v rodině. Objednávky
předem.

BACHOVY ESENCE – KVĚTOVÁ TERAPIE
úterý 7. 6.
17.00
Seznámení s terapií, která hluboce pomáhá.
cena: 90 Kč

DOMÁCNOST BEZ CHEMIE
čtvrtek 9. 6.

18.00

ZDRAVÁ STRAVA = SNÍŽENÍ
ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ
pondělí 13. 6.

17.00

Povídání s J. Holubovou, jak vyloučit chemii
z domácnosti.
cena: 50 Kč

Poznejte vliv jídla na náš organismus s poradkyní Kamilou Pufrovou.
cena: 80 Kč

15.00-16.30

Máte osvědčené a vyzkoušené bylinkové recepty, na které nedáte dopustit, používáte
bylinky jako přírodní kosmetiku, vaříte pampeliškový med, různé sirupy, nápoje, vyrábíte
tinktury, které se vám osvědčily? Přijďte se s
námi podělit o své zkušenosti a znalosti. Více
informací u Zdeňky na dětském oddělení.

vestibul knihovny
KDOPAK TO JE KNIHOMOL?
pátek 10. 6.
Hádat budou druháci.

www.centrummilisek.cz

08.15

Program pro studenty ISŠT.

08.15

pobočka DK
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
pátek 17. 6.

Zveme rodiče a prarodiče prvňáčku z 2. ZŠ
na slavnostní ceremoniál pasování malých
čtenářů.

pobočka DK
KNIHA S PŘIDANOU HODNOTOU
úterý 21. 6.
08.15

Třeťáky Eva přesvědčí, že knihy jsou opravdu o všem.

pobočka DK
LISTOVÁNÍ S ROBERTEM FULGHUMEM
OSOBNĚ
sobota 25. 6.
14.00

Přijďte se podívat a na vlastní oči přesvědčit,
že opravdu všechno, co se Robert Fulghum
naučil, bylo v mateřské školce. Autor představí svou novou knihu Poprask v sýrové uličce,
kterou si budete moci koupit a nechat podepsat. Účinkují Věra Hollá, Alan Novotný, Lukáš
Hejlík/alt. Jiří Ressler.

festival Přeštěnice
VÝSTAVA MŠ PASTELKA
celý červen
vestibul knihovny

červen
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vyhrazeno pro školy

www.muzeumvmilevsku.cz

SVĚT MALÝCH SLEČEN
do neděle 4. 9.

Letem školním světem na 1. ZŠ Milevsko

Výstava panenek a hraček.

Farní charita Milevsko
U Bažantnice 561 | tel: 734 435 162
www.fchm.cz
ROZÁRKA – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

BESEDA – RODIČE A OČKOVÁNÍ
čtvrtek 2. 6.
11.30-15.30

Přemýšlíte o očkování svých dětí a nemáte
dost informací? Přijďte si popovídat s Martinou Suchánkovou, která se s vámi podělí o své poznatky a zkušenosti. Rezervace
nutná přes SMS na tel. 737 619 582 nebo
na adushishka@seznam.cz.
vstupné: 100 Kč
FANOUŠ – nízkoprahové centrum

DRUMBEAT BUBNOVÁNÍ
úterý 21. 6.
park Bažantnice

14.00-17.00

Kamenáč music art pub
www.kamenac.net

KONCERT NA ZAHRáDCE
sobota 18. 6.
20.00-22.00
Ozzy Osbourne Revival band Tábor.

4. ročník fotografické
soutěže o nejhezčí balkon
či zahradu
Fotografie příjímáme od 13. 6. na e-mailu
soutez@milevskem.cz
Bližší informace na www.milevskem.cz.
Pořádají:
DK Milevsko a Květinářství Romantik

Školní rok se nám nezadržitelně blíží do finále,
výuka běží naplno. Konec školního roku je hektický i z hlediska olympiád, soutěží, projektů,
kterých se naši žáci účastní, a musíme říci, že
velmi úspěšně. Uvádíme tedy přehled dubnových
a květnových akcí včetně umístění v různých
soutěžích, ale ocenit a pochválit musíme všechny žáky, kteří naši školu vzorně reprezentují.
• 1. místo v okresním kole Štafetového poháru
a 6. místo v krajském kole
• 7. třídy navštívily studia České televize
• realizace soutěží a ekologických projektů ke
Dni Země
• 9. ročníky se dotkly historie při vyprávění paní Ernestiny Švorcové, veteránky
z 2. světové války a členky Československé
obce legionářské
• zúčastnili jsme se myslivecké výstavy, osvojili
jsme si nové znalosti v myslivecké pedagogice a naše družstva obsadila 2., 4. a 5. místa
v soutěži Myslivost jako ochrana přírody
• na školu na dva dny přijel E.ON truck s programem MisePlus – vše o využití, ale i šetření
elektrické energie
• sportovní soutěže: Atletický čtyřboj - 1. místo

mladší žákyně, 2. místo mladší žáci, Pohár
rozhlasu – 1. místo mladší žákyně, 3. místa
starší žákyně i žáci
• 1. třídy navštívily výstavu, kterou uspořádal
Český svaz chovatelů z Milevska
• okresní kolo Soutěže mladých cyklistů - 3.
místo mladší žáci
• Eliška Jedličková z 9. třídy se dostala do celorepublikového finále dějepisné soutěži Lidice
pro 21. století, které se účastnilo 2148 dětí ze
105 škol
• 4 družstva se účastnila soutěže Hlídek mladého zdravotníka a hasičské soutěže „Ukaž, že
umíš“. Družstvo ve složení Eliška Reindlová,
Eliška Jedličková, Pavel Hroch, Jakub Prokop
a Filip Kolařík obsadilo 1. místo v hasičské
soutěži „Dokaž, že umíš“, stejného ocenění
dosáhli i v soutěži Hlídek mladých zdravotníků a po součtu bodů z obou soutěží pak celkové 1. místo pro všestranného záchranáře.
• 2. místo krajské kolo soutěže Mladý záchranář: Hasičem v akci pro tým dívek ze 7.A
O těchto, ale i dalších aktivitách můžete najít informace na stránkách školy www.zsmilevsko.cz.
PaedDr. Martin Hrych

Žáci ZUŠ byli úspěšní v krajských kolech soutěže ZUŠ
Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na akordeon se konalo ve
dnech 22.–23. března v ZUŠ Třeboň. Ze základní umělecké školy Milevsko se soutěže

Tomáš Koudelka se svou vyučující.

zúčastnil Tomáš Koudelka ze třídy p. uč. Margity Vanické a po výborném výkonu obsadil
2. místo.
Krajské kolo soutěže ve hře na elektronické
klávesové nástroje proběhlo 30. března v ZUŠ
Blatná. Zde měla milevská ZUŠ silnější zastoupení v podobě čtyř soutěžících ze třídy p. uč.
Jolany Staré. Všichni se umístili na předních
pozicích. Filip Dvořák, nejmladší z milevských
reprezentantů, zahrál skvěle a ve své kategorii
zvítězil, Miroslava Kortanová a Zuzana Dvořáková získaly 2. místa. Jana Kortanová skončila
na 3. místě. Do ústředního kola soutěže, které
proběhne ve Františkových Lázních, postoupil
Filip Dvořák.
Text a foto: Vladislav Horek

Úspěšní klávesisté.

červen
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Skvělý úspěch Filipa Dvořáka ze ZUŠ
Milevsko
Soutěž žáků základních uměleckých škol ve hře
na elektronické klávesové nástroje vyvrcholila
ve dnech 29. dubna – 1. května ústředním kolem
ve Františkových Lázních. Do ústředního kola
soutěže postoupil vítězstvím v kole krajském Filip Dvořák z milevské ZUŠ. Zahrál opět výborně

a v konkurenci nejlepších klávesistů své kategorie z celé České republiky obsadil vynikající
2. místo. V ZUŠ Milevsko navštěvuje Filip Dvořák
třídu paní učitelky Jolany Staré.

Zlivská kytara

Sedlák obsadil 2. místo. Štěpán Fošenbauer,
Matěj Habart a Tereza Housková skončili ve
svých kategoriích shodně na 3. místě. Martina
Vošahlíková a Tereza Housková jsou ze třídy p.
uč. Barbory Ondruškové Nedvědové, DiS., další
soutěžící navštěvují třídu p. uč. Ivana Zborníka.
Vladislav Horek

V pátek 6. května se vybraní žáci Základní umělecké školy Milevsko zúčastnili jubilejního XX.
ročníku krajské soutěžní přehlídky kytarové
hry „Zlivská kytara 2016“. ZUŠ Milevsko měla
zastoupení v několika kategoriích podle věku
soutěžících. Nejlepšího výsledku dosáhla Martina Vošahlíková, která získala 1. místo, Ondřej

Příprava na školu
Od března do května 2016 probíhala na 2. ZŠ
J. A. Komenského v Milevsku příprava pro budoucí žáky prvních tříd. Žáčci si během každé

Vladislav Horek

Na fotografii jsou úspěšní žáci ZUŠ Milevsko
se svými učiteli.
foto H. Vošahlíková

z deseti vyučovacích hodin vyzkoušeli různé aktivity a činnosti, které je ve škole čekají. Některá
z hodin byla zaměřena na výtvarné tvoření, jindy
se děti seznámily s hudebními nástroji a naučily
se společně nové písničky a v neposlední řadě si

Turnaj v badmintonu
V sobotu 7. května proběhl druhý
ročník badmintonového turnaje
DDM Milevsko. Vyhlášené kategorie
byly: Děti – Ženy – Muži – amatérští
neregistrovaní hráči. Slunečné počasí se podepsalo na účasti. Do bernartické sportovní haly si přesto
našlo cestu 13 startujících v kategoriích muži – ženy. Jediná dívka
tak musela startovat v kategorii
ženy. I přesto si Zuzana Dvořáková

Na snímku je Filip Dvořák se svou vyučující.

hladce poradila a získala tak první místo, 2. místo Michala Rácová,
3. místo Kamila Finková. V kategorii muži: 1. místo Václav Ťupa,
2. místo Jan Mrkáček, 3. místo Václav Hošna. Na závěr děkujeme sponzorům a pomocníkům: Fast Kovošrot
Milevsko, Pekařství Malá Bernartice a Leoně s Víťou za připravené
občerstvení!
Text a foto: V. Fink, DDM Milevsko

i vyzkoušeli práci ve dvojicích, skupinkách a na
interaktivní tabuli. Všichni vše zvládli v pohodě
a s úsměvem a už se určitě těší na září, kdy začne
opravdová škola.
Mgr. Kortanová, Mgr. Dostálová

Příchod Jara
v Domově seniorů
Milevsko

Opět po roce jsme zahájili Jaro prvním „opékáním“ buřtů. V domově
pro seniory jsme si pro pálení čarodějnic vybrali čtvrtek 28. 4. 2016,
kdy se na obyvatele DPS a klienty
DS 1510 slétly tři čarodějnice a odpolední program zahájily svým čarodějnickým tancem s košťaty. Při
odpoledním posezení jsme si všichni společně zazpívali za doprovodu
harmoniky. Oheň nám plápolal sice
jen z obrazovky, ale přesto jsme
se pěkně pobavili. O udržování ohně

a opečení buřtů se postaral personál, ale radost a smích byl jen a jen
na našich klientech.
Děti ze třídy zajíčků z MŠ Sluníčko
Milevsko pod vedením paní učitelky
Evy Kašparové a Jaroslavy Jarošové navštívily naše seniory v úterý
10. 5. 2016, aby zpestřily jarní čas
krásným vystoupením připraveným
k oslavám Dni matek. Děkujeme.
sociální pracovnice
Bc. Martina Holá,
Bc. Markéta Jarošová
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25 let obnovené T. J. Sokol Milevsko (pokračování z dubnového čísla)
Sametová revoluce a listopadové události 1989 zahájily novou etapu v životě našich národů i v životě Sokola. Činnost Československé obce sokolské
(ČOS) byla obnovena 7. ledna 1990 v Praze za přítomnosti velkého počtu
členů zahraničního Sokola, příslušníků starší a nejstarší generace našich
občanů, tj. těch, kteří byli členy Sokola do roku 1948, i příslušníků mladší
generace. Mezi přítomnými bylo mnoho významných osobností sportovního života (za všechny jmenujme olympijskou vítězku a pozdější poradkyni
prezidenta Václava Havla gymnastku Věru Čáslavskou). Obnovení činnosti
ČOS umožnilo postupné obnovování sokolských tělocvičných jednot i sokolských žup na celém území Československé republiky.
Ihned po obnovení činnosti ČOS v lednu 1990 byl v Milevsku založen přípravný výbor, který zahájil přípravy pro obnovení činnosti tělocvičné jednoty Sokol Milevsko. Členy tohoto výboru byli Pavel Fleischmann, František
Franěk, Jan Ivičič a Zuzana Sekalová, všichni cvičitelé odboru ZRTV TJ ZVVZ
Milevsko. Postupně byly provedeny potřebné kroky pro přechod celého odboru ZRTV do Sokola. Nová jednota T. J. Sokol Milevsko byla na ČOS v Praze
zaregistrována dne 6. září 1990. První valná hromada obnovené jednoty
se konala za přítomnosti 61 členů (z tohoto počtu bylo 24 členů Sokola
do roku 1948 a 35 členů nových) dne 5. října 1990. Zvolila ze svého středu
první výbor obnovené sokolské jednoty ve složení: starosta – Jan Ivičič,
místostarosta – Maria Hofmann, jednatel – František Franěk, hospodářka
– Zdena Mladá, pokladní – Jana Brožová, náčelník – Pavel Fleischmann,
místonáčelník – Jiří Jelínek, náčelnice – Marie Hejhalová, místonáčelnice – Zuzana Sekalová, vzdělavatel – Jaroslav Novotný, zdravotnice – Věra
Ivičičová, matrikářka – Olga Soldátová, kronikářka – Eva Řezáčová, členky
výboru – Jana Beránková, Anežka Papršteinová, Milena Pavlisová. V tomto
výboru se sešli zkušení činovníci odboru ZRTV s pamětníky bývalé sokolské
slávy i s dalšími nadšenými cvičiteli a členy jednoty.
Dne 31. prosince 1990 ukončil svoji činnost odbor ZRTV TJ ZVVZ Milevsko a dne 1. ledna 1991 obnovila svoji činnost T. J. Sokol Milevsko. K ČOS
se přihlásil celý odbor ZRTV, čímž vzrostl celkový počet členů nové jednoty
na 384 (190 dospělí, 15 dorost a 179 žactvo). Tímto krokem se nová jednota vyhnula (aniž to tehdy tušila) mnoha problémům s navracením sokolského majetku, získáváním cvičitelů, cvičenců či činovníků. Přechod odboru ZRTV k ČOS proběhl opravdu klidně. Aktivní odbor ZRTV dokázal plně
využít kapacitu milevské sokolovny - a tak nebránilo nic přechodu všech
členů do obnovené T. J. Sokol, a nebyl problém ani s převodem majetku.
Cvičební hodiny i veškerá další činnost Sokola plynule navázala na činnost
odboru ZRTV.

XI. všesokolský slet Praha 2006 – cvičenky skladby Sluníčka při sletovém
průvodu.

Slet pod Ještědem 2007 – ženy ze sletové skladby To všechno přines čas.

A tak mohla obnovená jednota v souladu se Zákonem o navracení sokolského majetku získat zpět sokolovnu, sokolský domek i letní cvičiště u sokolovny již 1. července 1991. Navrácena nebyla pouze část letního cvičiště,
na níž je postaven Dům pečovatelské služby. Podle zákona na něj neměla
obnovená jednota nárok. Přesto však došlo k dohodě s Městským úřadem
a T. J. Sokol byla převedena nezastavěná část původního sokolského cvičiště s tím, že může sloužit jejímu původnímu poslání. Práce spojené s administrativou a týkající se obnovení jednoty a zajišťování majetku a jeho
údržby nenarušily cvičební program. Ten pokračoval plynule pro všechny
věkové kategorie, tj. rodiče a děti, nejmladší, mladší a starší žactvo, dorost, muže a ženy. Dětem bylo určeno klasické cvičení všestrannosti, dospělí cvičenci si mohli vybrat z bohatší nabídky: zdravotní tělocvik, cvičení
s hudbou, rytmická gymnastika, rekreační volejbal a jógová cvičení. Vybraným žákyním byly určeny specializované hodiny sportovní gymnastiky, dorostencům karate a pro žactvo ještě rytmicko-gymnasticko-taneční
cvičení. Ke dni 31. srpna 1992 vzrostl počet členů jednoty na 541. Z tohoto počtu bylo v ženských složkách zapsáno 403 členek (204 žákyň, 18
dorostenek a 181 žen), v mužských složkách 138 (92 žáků, 7 dorostenců
a 39 mužů). Jednota měla 32 aktivních cvičitelů z celkového počtu 69
vyškolených.
T. J. Sokol Milevsko byla první jednotou okresu Písek, která se přihlásila
k ČOS. Proto byla rozhodnutím sjezdu ČOS z ledna 1991 pověřena výkonem
činnosti okresního výboru Sokola a zároveň i obnovením činnosti župy Jeronýmovy. Své úlohy se milevští sokolové pod vedením přípravného výboru
(Pavel Fleischmann, František Franěk, Jan Ivičič a Zuzana Sekalová) zhostili na výbornou. Díky tomu mohla být 22. března 1991 v Písku na slavnostní
valné hromadě obnovena činnost Jeronýmovy župy. Valná hromada určila
sídlem župy Písek a zvolila i nové řídící orgány župy. Současně ukončila
činnost dočasných okresních orgánů Sokola. Členy prvního předsednictva
obnovené župy se stali tito členové milevského Sokola: Zuzana Sekalová
(místostarosta), Pavel Fleischmann (náčelník) a Jan Ivičič, členem výboru
František Franěk a členkou dozorčí a kontrolní komise Anežka Papršteinová. Jan Ivičič byl současně i členem výboru ČOS. Od obnovení činnosti župy
Jeronýmovy i po pozdějším sloučení tří „husitských“ žup do Sokolské župy
Jihočeské, má milevská jednota nepřetržitě své zástupce v jejich předsednictvu a podílí se tak na řízení tohoto orgánu.
Zuzana Sekalová

Premiéra Župní akademie v Českých Budějovicích se povedla
V neděli 17. dubna si pětice nejstarších děvčat
z oddílu moderní gymnastiky milevského Sokola
zacvičila na pódiu českobudějovické sokolovny.
Sokolská župa Jihočeská tu premiérově pořádala
župní akademii, na které se v 16 skladbách prezentovaly jihočeské tělocvičné jednoty. Milevská
jednota, jež patří k těm nejaktivnějším a nejúspěšnějším, tu měla hned dvojí zastoupení.
Moderní gymnastky ve složení Kristýna Skalická,

Lucie Kašparová, Karolína Kutálková, Michaela
Vlasatá a Kristýna Nedvědová oprášily pódiovou
skladbu bez náčiní, se kterou soutěžily v podzimní sezoně. Oddíl sportovní všestrannosti
zaujal cvičením na velké obruči, kterou cvičenci využili jako hrazdu. Obě milevská vystoupení
se českobudějovickému publiku líbila a přispěla
k úspěšné premiéře této sportovní události.
Jana Plavcová, foto: DDM Milevsko

červen

Moderní gymnastika

2016

strana

14

AKTUÁLNÍ NABÍDKA CENTRA MILÍSEK NA LÉTO

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2016
prázdninové dobrodružství pro děti od 6 - 14let

LIPNO KOVÁŘOV NA KOLECH - hotel Fontána

termín: 31.7. - 6.srpna 2016 (2 místa volná)
ubytování: společná chalupa v hotelovém komplexu u Lipenského jezera, 3 - 4lůžkové pokoje
stravování: hotel Fontána, plná penze, pitný režim
sportovní vyžití:hotel se nachází přímo u cyklostezky vedoucí z Lipna nad Vltavou, kde navštívíme

Olympijský park RIO-LIPNO 2016

cena: 4500,-Kč

ORLÍK MARINA - lodní přístav

Moderní gymnastky RG Proactive získaly v uplynulých několika týdnech
celou řadu významných výsledků. Na přeboru Jihočeské oblasti vybojovaly
3 tituly krajských přebornic, a to v nadějích nejmladších Aneta Šimáková,
v kadetkách mladších Linda Houdová a v dorostenkách Ludmila Korytová.
K tomu cenná 4 postupová místa na Mistrovství České republiky v kategoriích nadějí mladších Valentýna Petříková a Veronika Šimáková, v kadetkách
mladších Linda Houdová a v dorostenkách Ludmila Korytová.
Závod Milevský pohárek čítal v letošním roce svůj 23. ročník. V devíti kategoriích se třináct domácích gymnastek postaralo o zisk pěti zlatých,
dvou stříbrných a jedné bronzové medaile. Na snímku po skončení závodu
se představují zleva trenérky Petra Korytová a Hana Kutišová, dále gymnastky Ema Kučerová, Barbora Kroufková, Aneta Šimáková, Karin Králová,
Kateřina Bendová, Nikola Blažková, Kristina Procházková, Natálie Lavičková, Valentýna Petříková, Eliška Machalová, Linda Houdová, Tereza Kutišová
a Ludmila Korytová.
Významným úspěchem bylo i zakončení 25. ročníku Jihočeské ligy, v němž
se stal milevský klub RG Proactive nejúspěšnějším jihočeským klubem
se ziskem 8 zlatých, dvou stříbrných a jedné bronzové medaile.
Dana Vojtová

termín: 21. - 27.srpna 2016
ubytování: bungalov pro 4osoby s vlast.soc. zažízením, v lesním areálu Orlické přehrady
stravování: restaurace Marina, plná penze, pitný režim
cena: 3800,-Kč

LETNÍ ZAHRADNÍ ŠKOLKA
prázdninové dobrodružství pro ne��en�í od � - �let

Termín 18. července - 5.srpna 2016

Letní školka ve stylu příměstského tábora pro malé děti s bohatým programem na zahradě.
Tří týdny letní zábavy, her, soutěží, tvoření i opékání buřtíků
VOLBA TARIFU (frekvence):
Tarif 8x za 15dnů:
8x dopolední od 7:30 – 12:00 ………… 1500,-Kč (42,-Kč/hod.)
8x celodenní od 7:30 – 16:00 ………….. 2100,-Kč (33,-Kč/hod.)

Tarif každodenní:
Denně dopolední od 7:30 – 12:00 ……………. 2160,-Kč (32,-Kč/hod.)
Denně celodenní od 7:30 – 16:00 ……………….. 3000,-Kč (25,-Kč/hod.)

Školkovné lze uplatnit ve slevě na daních za rok 2016 (částka vrácena)
Přihlášky: centrummilisek@email.cz, Tel.:723449409

FARNÍ CHARITA MILEVSKO VÁS ZVE NA KONCERT:

PAVEL HELAN
VLÍDNÝ PÍSNIČKÁŘ
Finalista soutěže Československo má talent 2013

1.NÁDVOŘÍ KLÁŠTERA MILEVSKO
doporučené vstupné 100,5.6.2016 v 16.00
Koncert je podpořen grantem kultury m ěsta Milevska

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
Mgr. Miroslava Pravdová
• informace o programu Pět P.
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

Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

www.arkadacentrum.cz

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

www.jalupe.eu

info@jalupe.eu

732 204 991
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla
fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 14. června
na telefonní číslo 775 733 552,
získají volnou vstupenku na animovaný film Hledá se Dory, který
se bude promítat v Milevském
kině v pátek 17. června od 17.30

hodin. K odpovědi nezapomeňte
připojit své jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého
čísla: vstupní brána na hřbitov
Výherci: Jaroslava Jarošová,
Romana Peterková a Veronika
Martínková, všechny z Milevska

Mikulínovo skoro
prázdninové odpoledne
čtvrtek 30. 6. od 15.30 hodin
amfiteátr DK
Zábavné odpoledne pro děti,
pohádka, diskotéka.
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