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Prezentace Milevska na veletrhu
v Českých Budějovicích
Město Milevsko se účastnilo veletrhu cestovního ruchu TravelFest, který se konal ve dnech
13. a 14. dubna na českobudějovickém výstavišti a byl spojen s Gastrofestem. Jednalo se
o jedinečné setkání odborníků v cestovním
ruchu a široké veřejnosti. Veletrh byl zaměřen
na to, aby seznámil návštěvníky s nabídkou
a různými možnostmi využití volného času
(nejen) v jižních Čechách. Letošní, 2. ročník
se uskutečnil v duchu Jižních Čech pohodových
se zaměřením na život v památkách. Mezi
vystavovatele patřily nejen turistické oblasti,
města a poskytovatelé služeb z Jihočeského
kraje a České republiky, ale prezentovalo se
zde i několik vystavovatelů ze zahraničí.
Milevský kraj o. p. s.
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Oznámení o uzavírce
komunikací

Ředitelky mateřských škol v Milevsku
• MŠ Sluníčko, Jeřábkova 781
• MŠ Kytička, Jiráskova 764
• MŠ Klubíčko, B. Němcové 1380
• MŠ Pastelka, J. Mařánka 226
vyhlašují ZÁPIS do mateřských škol
pro školní rok 2018/2019.
Příjem žádostí o přijetí dítěte se bude konat

ve čtvrtek 3. května 2018
od 13:00 do 16:30 hodin.
1. Do mateřské školy budou přijímány děti
ve věku zpravidla od 3 let, podle kapacitních a provozních možností mohou
být přijímány i děti starší 2 let.
2. K zápisu se dostaví i děti, které chtějí
nastoupit v průběhu školního roku
2018/2019.
3. Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese
OP, rodný list dítěte a potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo povinnému očkování.

V neděli dne 13. května 2018 bude z důvodu
pořádání cyklistických závodů v Milevsku plná
uzavírka komunikací 5. května, nám. E. Beneše
před radnicí (MěÚ Milevsko) a Švermova. V čase
od 9 do 15 hodin nebude možný průjezd vozidel,
a to v obou směrech. Zaparkovaná vozidla budou
odtažena na náklady majitelů. Objízné trasy
budou vedeny těmito obcemi: Milevsko - Hrejkovice - Sobědraž; dále Milevsko - Rukáveč Květov - Kučeř.
Děkujeme za pochopení.
Junior cycling projekt team, z. s.;
mobil 733 321 821

Veřejné zasedání
zastupitelstva města Milevska
se koná ve středu

9. května od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.
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Informace z jednání Rady města Milevska
a Zastupitelstva města Milevska
RADA MĚSTA 14. 3. 2018:
• Dotační program města – Rada schválila
poskytnutí finančních prostředků z městského dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody“. Plně přitom
respektovala návrh komise životního prostředí, seznam úspěšných uchazečů o dotace je k dispozici na stránkách města.
Rozděleno tak bylo 80 tis. Kč v oblasti práce
s mládeží a 30 tis. Kč v oblasti ochrany přírody.
• Osvětlení náměstí – Rada města rozhodla
zadat zakázku na rekonstrukci veřejného
osvětlení na náměstí E. Beneše. Ze tří nabídek byla nejvýhodnější nabídka městského
podniku Služby Města Milevska za částku
977 tis. včetně DPH. Jde o výměnu zbývajících původních světel v prostoru náměstí,
podél hlavní silnice.
• Oprava chodníků – Bylo rozhodnuto, že
chodníčky ve vnitrobloku na Starém sídlišti
budou opraveny novým asfaltovým
povrchem. Na doporučení odborníků bylo
zejména s ohledem na spád upuštěno od
původního provedení jako mlatové cesty.
Práce provedou Služby Města Milevska za
1 356 tis. Kč.
• Pronájem restaurace – Hodnotící komise
doporučila radě města po vyhodnocení

opakovaného záměru na pronájem restaurace v č. p. 1, v budově knihovny, uzavřít
nájemní smlouvu se společností RESTMILEVSKO s. r. o. Rada následně uložila ještě dále upřesnit s budoucím nájemcem
podmínky smlouvy, a tedy provozu restaurace.
• Žádost o dotaci – Jihočeský kraj vyhlásil
dotační program na podporu konceptu
Smart City. Rada souhlasila s podáním
žádosti o dotaci na projekt „Živé Milevsko
– Regionem na elektrokole“. Pokud budeme
úspěšní, získáme čtyři nabíjecí stanice pro
elektrokola (Milevsko, Chyšky, Bernartice,
Kovářov) a 8 elektrokol na zřízení malé půjčovny pro návštěvníky i občany Milevska.
RADA MĚSTA 28. 3. 2018:
• Konkursy na ředitele škol – Rada města
rozhodla vyhlásit konkurs na obsazení
funkce ředitele Mateřské školy Sluníčko
(Jeřábkova), Mateřské školy Klubíčko
(B. Němcové) a 1. základní školy T. G. Masaryka. Jedná se o ty školy zřizované městem,
kde v letošním roce uplyne šestileté funkční
období ředitele.
• Turistický informační systém – Rada rozhodla o provedení aktualizace a doplnění
turistického informačního systému. Jde

Žádosti o řidičské průkazy
bude možné vyřizovat i mimo bydliště
Občané si již nebudou muset brát dovolenou
ohledně vydání či výměně řidičského průkazu,
pokud pracují v jiném městě, než bydlí.
Od 1. července letošního roku to umožní novela
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 21. června 2017 podepsal prezident republiky.
Hlavním záměrem novely je, aby byl řidičský
průkaz vydán tam, kde o něj bylo požádáno,
tzn. že si občan může podat žádost mimo svou,
dosud místně příslušnou ORP (obec s rozšířenou
působností), tedy za pravidla: „kde si požádám,
tam si vyzvednu“. Všechny údaje se budou získávat z registru řidičů a nic se nebude přeposílat
na příslušné ORP, jak tomu bylo doposud.
Změny se budou týkat:
udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění;
vydání řidičského průkazu nebo mezinárodního
řidičského průkazu; vydání paměťové karty
řidiče; výměně řidičského průkazu členského
státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím
státem; přijetí vzdání se řidičského oprávnění
(podle § 93 odst. 2 písm. c) nebo § 94 odst. 2);
přijetí oznámení změny údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu;
přijetí vrácené nebo odevzdané paměťové karty
řidiče; přijetí ohlášení ztráty, odcizení poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo

mezinárodního řidičského průkazu; poskytnutí
údajů z registru řidičů nebo k vydání výpisu
z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení řidiče.
Papírové fotograﬁe již nebudou potřeba, jelikož
budou získávány z registru Ministerstva vnitra.
Pokud si však občan nebude na této fotograﬁi
podobný, pak bude na místě vyfocen fotoaparátem a podpis bude sejmut podpisovým tabletem. ORP, které žádost přijalo a řidičský průkaz
vydalo, bude doklady archivovat. Papírové
doklady budou založeny do spisu, a dále oskenovány a uloženy v centrálním registru řidičů.
Co se týká správních poplatků, jak jsem již uvedla
v minulém článku, dojde k navýšení v případě
změny v řidičském průkazu z 50 na 200 korun
a v případě „bleskové“ výroby řidičského průkazu z 500 na 700 korun.
Některé výjimky však budou existovat. Místně
příslušné ORP budou i nadále řešit např. omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění vzhledem k tomu, že se v těchto případech
vedou správní řízení, a tyto úkony nemůže řešit
jakékoliv ORP.
Cílem těchto změn bylo, aby došlo ke snížení
dopadů na obce s rozšířenou působností, a aby
byly přínosem pro občana.
Bc. Milena Brčáková,
vedoucí odboru dopravy

o modré a hnědé směrové tabule uvnitř
města pro chodce i řidiče. Práce s tím spojené provedou Služby Města Milevska.
• Územní plán města – Městská rada rozhodla ukončit spolupráci se současným
zpracovatelem nového územního plánu.
ZASTUPITELSTVO 4. 4. 2018:
• Nové veřejné osvětlení – Zastupitelstvo rozhodlo o změně rozpočtu, která umožní využít
dotaci ve výši 860 tis. Kč, kterou jsme získali.
Do rozpočtu tak byla zařazena akce, při které
dojde k obnově všech svítidel na Starém sídlišti a mezi ulicemi Jeřábkova a Masarykova.
Budou využita moderní LED svítidla a městské
veřejné osvětlení se tak o výrazný kus posune
k úspornosti i bezporuchovosti.
• Prodeje pozemků – Zastupitelé schválili prodej pozemků v blízkosti objektu společnosti
BONAS a na konci města na výpadovce na
Petrovice žadatelům.
• Počet členů zastupitelstva – Zastupitelé
neschválili návrh na snížení počtu členů
zastupitelstva města v příštím volebním
období na 19. Výraznou většinou naopak
potvrdili zachování současného počtu
21 zastupitelů.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

V MĚSÍCI BŘEZNU 2018 OSLAVILI
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM
V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
Libuše Roubíková
90 LET
Anežka Kázecká
96 LET
Františka Masná

Nová zaměstnankyně
městského úřadu

Bc. Žaneta Novotná
Odbor sociálních věcí – orgán sociálně-právní
ochrany dětí

KVĚTEN 2018

STRANA 3

Rozšíření kapacity domova pro seniory v Milevsku
Milevsko se dlouhodobě potýká s nedostatečnou
kapacitou pobytové sociální služby domovy pro
seniory. Současná kapacita Domova pro seniory
Milevsko (dále jen „DS“) je 40 lůžek. DS aktuálně
eviduje 120 neuspokojených žadatelů. Z toho
je 80 z milevského regionu a průběžně
10–12 akutních žadatelů, tj. žadatelů, kteří by
v případě volného místa začali vzhledem ke své
životní situaci sociální služby DS využívat ihned.
Počet těchto akutních zájemců kolísá, a liší se
v závislosti na situaci rodin, které v některých
případech využijí sociální lůžko v nemocnici,
případně prodlužují pobyt rodinného příslušníka na lůžku následné péče. Jedná se však jen
o krátkodobé řešení situace, během kterého
rodiny klientů hledají dlouhodobé zajištění
péče. V některých případech využijí možnosti
jiné pobytové sociální služby mimo Milevsko.
I tak ale často žádají o možnost, aby v případě

volného místa mohli změnit poskytovatele
sociální služby, a měli tak svého rodinného příslušníka na blízku (v Milevsku). Z důvodu udržení
kontaktu je pro rodinné příslušníky vzdálenost
největší překážkou (zvláště pro partnery klientů,
kteří jsou často v pokročilém seniorském věku).
Vzhledem k neutěšené situaci demograﬁckého
vývoje města a regionu obce s rozšířenou působností Milevsko bylo v roce 2017 rozhodnuto
o zpracování projektové dokumentace, která
by řešila vznik nových lůžek. Finální podoba
projektové dokumentace byla dokončena na
konci března tohoto roku. V současné době je
podána žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení. Odhadované
náklady na stavbu jsou 56 mil. Kč. Město se
pokusí na realizaci akce získat dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí, která může
pokrýt až 75% způsobilých výdajů projektu.

Sítě a komunikace Švermova – 3. etapa
V letošním roce město dokončí kompletní rekonstrukci Švermovy ulice. První etapa proběhla
v roce 2014, a to částí náměstí od ulice 5. května,
před budovou radnice, podél kostela až k ulici
Úzká. Druhá etapa navázala v roce 2016. Její
rozsah byl od Úzké ulice k ulici Pod Zvíkovcem
a součástí byla i část „Na Pankrací“. V letošním
roce je na řadě etapa třetí, která povede od ulice
Pod Zvíkovcem až na konec města.
Třetí etapa je co do rozsahu nejdelší částí, měří
460 m. V rámci akce dojde ke kompletní výměně
vodovodu a splaškové kanalizace. Tím dojde
k odstranění letitých problémů s přetíženou
kanalizací, která není kapacitně stavěna na připojení nových ulic. Dále dojde ke zbudování
nové dešťové kanalizace a oddělení části dešťových vod od splaškových, a tím i další zkapacitnění celého systému. Dále dojde ke zbudování
nového veřejného osvětlení s LED technologií,
a tím i k úspoře elektrické energie.
Na závěr celé akce dojde k obnově komunikace
a chodníků. Z dopravního pohledu k zásadním

změnám nedojde, základní šířka komunikace
bude 5,5 m, v oblouku 6 m, zůstanou zachovány
dvě autobusové zastávky v zálivu a oboustranný
chodník. Jedinou zásadní změnou bude zbudování několika podélných parkovacích stání
v horní části ulice. Oﬁciální objízdná trasa povede jako v minulých letech přes Osek, místní residenti mohou využívat účelovou komunikaci na
Hajdu.
Předpokládaný termín zahájení prací je 15. května a dokončení do října letošního roku. Akci
bude provádět stavební ﬁrma SWIETELSKY stavební s. r. o., která vyhrála výběrové řízení s částkou 18.920.820,60 Kč bez DPH. Z této částky
připadá na město 17.962.044,50 Kč bez DPH
a na Správu a údržbu silnic Jihočeského Kraje
958.776,10 Kč bez DPH.
Všem obyvatelům Švermovy ulice a ulice Na
Cukavě děkujeme za jejich trpělivost a pochopení.
Bc. David Lukeš,
Odbor investic a správy majetku

ŽIVÉ MILEVSKO má nového kolegu

Stal se jím pan
Michal
Slaba
z Milevska a v projektu bude mít úkoly
spadající pod sekci
IT technologie.
Michalovi je 22 let
a patří do generace
„Y“.
Charakteristika
tedy
odpovídá

našim požadavkům = Y: počítačové hry,
auta, výjimečnost, hudba, informace a komunikace.
Michal nás oslovil především svojí chutí do práce
v projektu a zájmem o moderní technologie.
Určitě nás všechny ve velmi krátké době vyzve
na našem FB k aktivitě a účasti na zajímavých
projektech a anketách. Těšíme se na spolupráci
s ním i s Vámi.
Za projektový tým Vít Král,
hlavní koordinátor projektu

V rámci realizace akce bude kapacita DS zvýšena
o 34 lůžek. Využije se půdních prostor severních
věží stávajícího domu s pečovatelskou službou
v ulici 5. května č. 1510 a dojde k celkovému
zvednutí hlavní části objektu o 1 patro. Dále
bude přistaven evakuační výtah a proběhne
úprava vnitřních dispozic. Bude zřízena profesionální kuchyně, kde se v budoucnu plánuje
vařit až 350 obědů denně. Dojde také k úpravě
stávajícího parkoviště.
Ing. Jana Huptychová,
odbor investic a správy majetku
Ing. Ladislav Kotalík,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zvýhodněná
jízdenka JIKORD plus
JIKORD plus je jednodenní papírová
jízdenka, která platí ve veřejné dopravě
na území Jihočeského kraje, a to celoročně. Na tuto jízdenku můžete cestovat všemi
vlaky ČD (včetně rychlíků) a GW Train Regio,
MHD ve všech městech a regionálními i některými dálkovými autobusy smluvních dopravců.
Jízdenku můžete využít především k rodinným
výletům (o víkendu platí pro 2 dospělé osoby
a 3 děti) nebo k delším cestám v rámci kraje
(v pracovní dny platí pro 1 dospělého a 1 dítě).
Při předložení jízdenky v den její platnosti
u smluvních obchodních partnerů lze navíc získat zajímavé slevy na vstupném. Jízdenku
zakoupíte na železničních stanicích, autobusových nádražích u smluvních dopravců
a ve vybraných turistických informačních centrech. V Milevsku je možné si ji zakoupit v pokladně vlakového nádraží a v kanceláři v areálu ﬁmy
Comett Plus.
Veškeré informace naleznete na webové prezentaci www.jihoceskajizdenka.cz na tuto adresu se lze také dostat i zadáním
www.jikordplus.cz.
Bc. Tomáš Buďa, JIKORD s. r. o.

Blahopřání

V sobotu 14. dubna oslavili manželé Bohumil
a Eva Raškovi diamantovou svatbu. Toto své
krásné výročí si připomněli v kruhu svých blízkých na milevské radnici.
Srdečně gratulujeme.
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Novinky na rok 2018 v oblasti zateplování bytových domů v IROP

Podpora pro energeticky úsporná opatření
v bytových domech pokračuje v IROP i v roce
2018. Řídicí orgán IROP vyhlásil 12. ledna
2018 pro vlastníky bytových domů 78. výzvu
Energetické úspory v bytových domech III.
Žádosti o podporu je možné podávat od
2. února 2018 a příjem žádostí potrvá do
vyčerpání alokace výzvy (3,5 mld. Kč), maximálně do 29. listopadu 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu
Energetické úspory v bytových domech II, ve
které byl příjem žádostí ukončen 12. ledna 2018.
Od listopadu loňského roku byl v této výzvě patrný razantní nárůst počtu podávaných žádostí
o podporu i nárůst objemnějších projektů.
78. výzva přináší nové možnosti pro podporu

bytových družstev, která sice nejsou výhradním
vlastníkem bytového domu, ale v souladu
s národní legislativou vykonávají funkci správce
bytového domu do doby založení společenství
vlastníků jednotek. Aktuálně se pro tato družstva podařilo vyjednat možnost získání podpory
za celý bytový dům. Pro společenství vlastníků
jednotek a fyzické osoby přibyla nově možnost
v určitých případech podat žádost o podporu
mimo režim veřejné podpory a de minimis. Pro
některé typy projektů došlo k rozšíření způsobilých výdajů. Snížen byl také počet povinných
příloh žádosti nebo počet povinných indikátorů
projektu. V červnu loňského roku se podařilo
vyjednat také příznivější podmínky pro čerpání
podpory na plynové kondenzační kotle nebo

Signalizační tlačítko – SSMM
pomoc, ať už od
pečovatelské služby
nebo své rodiny.
Tlačítko SOS je lehký
voděodolný přívěšek, jehož součástí
je nejen mikrofon
pro rychlou komunikaci, ale též pádový senzor na přivolání pomoci v případě, kdy si osoba nemůže
pomoc přivolat sama. Zároveň je možné i přesně určit, kde se osoba v pří9(Ő(-1e628ÿ,112671Ì&9,ÿ(1Ì
padě ohrožení právě nachází.
0/$'ë&+=É&+5$1ÉŐŢ$-('127(.,=6 Zapůjčení přístroje je možné z půjVPRWHPÿHVNpKRĀHUYHQpKRNőtçHNH6YěWRYpPXGQLÿ.ÿ3
čovny kompenzačních pomůcek a půjÅYåXGHSURNDçGpKRµ
čovné činí 50 Kč/měsíc. Aktivace služby je podmíněna zakoupením
dobíjecího kupónu platného 6 měsíců
za 2400 Kč.
(59(1
V současné době je mezi klienty SSMM
ý
zapůjčeno celkem šest SOS tlačítek.
Klienti ho většinou využívají ke komunikaci s rodinou. K přivolání pomoci
bylo dosud využito minimálně - pouze
1x - během nočních hodin.
Bližší informace jsou dostupné na
webových stránkách organizace
www.socluzbymilevsko.cz odkaz
Pečovatelská služba a Půjčovna kompenzačních pomůcek.
.ěËä
é 

ý(6.é

Sociální služby
Města Milevska
nabízí osobám,
které žijí osaměle nebo mají
zdravotní potíže, pomoc službou SOS tlačítka
SeniAngel, díky
kterému je možné přivolat si

NYěWQD
KRG
0LOHYVNRQiP(GXDUGD%HQHåH
3URJUDP

 ĜLXNi]N\QHRGNODGQpMHGQRGXFKpD~þLQQpODLFNpSUYQtSRPRFLGČWVNêFK
7
]iFKUDQiĜĤSRWĜHEQpSUR]iFKUDQXOLGVNpKRåLYRWDSĜHGSĜtMH]GHP,=6YUHiOQêFK
VLWXDFtFK

1iVOHGQiVSROXSUiFHVSURIHVLRQiOQtPLVORåNDPL,=6DXNi]NDþLQQRVWL
SURIHVLRQiOĤVSRMHQiVXNi]NRXMHMLFKWHFKQLN\DY\EDYHQt

3URSDJDFHSRXåtYiQtPRELOQtDSOLNDFH=È&+5$1.$D$8720$7,&.e+2
(;7(51Ë+2'(),%5,/È7258VPRåQRVWtY\]NRXãHQtVL]iNODGQtFKåLYRW
]DFKUDĖXMtFtFK~NRQĤ

Kontaktní osoby:
Bc. Bohdana Hejnová,
vedoucí pečovatelské služby,
tel. 382 522 394,
Bc. Markéta Jarošová,
sociální pracovnice,
tel. 382 382 505 249

tepelná čerpadla. Z předložených projektů je
patrné, že i tato změna se setkala se zájmem.
Stejně jako v předcházejících výzvách platí snížené
technické nároky pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové
rezervaci nebo v památkové zóně. Pro tyto domy
může být vzhledem k památkové ochraně obtížné
provést kompletní úpravy s cílem uspořit požadované množství celkové dodané energie, aproto
v těchto případech pro získání 30% podpory postačí zateplit některé konstrukce pouze na úrovni
normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu.
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické
úspory v bytových domech III. naleznete na
webu IROP.
Projektové záměry lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj
České republiky, které je zprostředkujícím subjektem IROP.
Bc. Magdaléna Borková
Odbor životního prostředí ve spolupráci
s dalšími obvyklými organizátory pořádá
v termínu od 10. do 13. května
12. ročník výstavy mysliveckých trofejí
v Latinské škole kláštera.
Slavnostní zahájení proběhne 10. května
v 15 hodin. Odbor životního prostředí zve
všechny příznivce myslivosti a zároveň ty,
pro které může být možnost vidět myslivecké trofeje z bezprostřední blízkosti nevšedním zážitkem, k návštěvě areálu kláštera
a především výstavy samotné. Po celou
dobu výstavy je možné oslovit službu konající členy mysliveckých spolků a získat zajímavé informace k tématu výstavy.
Andrea Rucká, odbor životního prostředí

Jarní blokový úklid
města Milevska
právě probíhá

V těchto dnech právě probíhá
jarní blokové čištění komunikací ve městě Milevsku. Žádáme občany, aby respektovali
dopravní značení při úklidu
města a usnadnili nám tak
naši práci, aby omezení parkování při úklidu proběhlo
v co nejkratším možném časovém úseku.
Děkujeme občanům za součinnost.
Vít Král,
jednatel společnosti SMM
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STŘÍPKY Z MINULOSTI
400 let od začátku třicetileté války
ného dobrého“ a nakonec se rozhořčení opozičníci chopili Slavaty a Martinice, které vyhodili z bočního okna místnosti do hradního příkopu. Zakrátko je následoval písař Fabricius,
který se svých pánů hlasitě zastával. Zbývající
dva místodržící, staří muži, byli jen odvedeni
z místnosti. Nebyli nijak napadeni.
Přesto, že hloubka pádu do příkopu dosahovala přibližně 17 metrů, všichni defenestrovaní pád přežili. Pouze Slavata utrpěl zranění
hlavy. Padal těsně při zdi a udeřil se do hlavy
o římsu spodního okna. Z oken České kanceláře
za nimi padlo několik výstřelů, ale zasažen
nebyl nikdo. Slavata i Martinic našli poté azyl
v Lobkovickém paláci u paní Polyxeny, kde se
jim dostalo ošetření. Když stavové požadovali
jejich vydání, paní Polyxena odvětila, že jsou
to její hosté, které ona nevydá. Páni stavové
Pražská defenestrace roku 1618, olejomalba Václava Brožíka z roku 1889.
byli natolik galantní, že už nenaléhali. Písař
Fabricius, který přežil pád zcela
bez úhony, seběhl dolů k Vltavě,
V letošním „osmičkovém“ roce si připomínáme ťanů Sixta z Ottersdorfu, Kochadal se převézt na druhý břeh
celou řadu výročí našich dějin. Roky 1918, na, Štefka a dalších. Cílem této
a pak se vydal na cestu k Vídni,
1938, 1948 i 1968 byly důležitými milníky schůzky bylo určení dalšího
kde o všem podrobně informoval
v historii státu, ale neměli bychom zapomínat postupu a zejména potrestání
císařský dvůr.
i na některá další výročí, která se k letošnímu císařových místodržících, kteří
V Praze vzbouřenci zatím dovršili
roku vážou. Jedním z nich je výročí počátku jménem císaře vládli v zemi
svůj čin tím, že ihned zahájili
třicetileté války. Výsledek této války předurčil (císař Matyáš po Rudolfově smrti
najímání vojska. V polovině
dějiny našeho státu na další tři století. Roz- přenesl císařskou rezidenci do
června pak už hrabě Thurn
buškou v sudu prachu byla pražská defene- Vídně). Katoličtí místodržící byli
s malou armádou o počtu 4.000
strace císařských místodržících v květnu 1618. obviňováni, že jsou hlavními
mužů vytáhl z Prahy na jih chráporušovateli Majestátu a zejméOč se vlastně jednalo?
nit zemskou hranici do Rakous.
Císař Rudolf II. na naléhání českých stavů na hrabě Thurn byl iniciátorem
Scéna byla připravena, válka
podepsal roku 1609 Majestát, zaručující nábo- myšlenky jejich veřejného
ženské svobody, ale ke sporům mezi katolíky potrestání. Uvažovalo se o tom, Vilém Slavata. Podle čupřiny mohla začít.
a protestanty docházelo dál. Situace se ještě že místodržící měli být druhý den vlasů se mu někdy přezdívalo Zbývá jen zmínit se o tom, jak je
možné, že místodržící se při
přiostřila po Rudolfově smrti roku 1612, kdy v České kanceláři probodeni Chocholouš.
pádu z takové výšky nezabili.
se na trůn dostal jeho bratr Matyáš. Po roce mečem, ale nakonec zvítězila
1617, když čeští stavové přijali bez volby za myšlenka defenestrace, vyhození z okna. Záro- Dlouho se tvrdilo, že pod okny České kanceláře
jeho nástupce na trůně Ferdinanda Štýrského, veň bylo ujednáno zřídit vládu třiceti direktorů bylo smetiště s množstvím starých listin, které
se už nemusel ohlížet na přízeň či nepřízeň (po deseti z každého stavu) a svolat zemskou zmírnily pád. Archeologické výzkumy však
pánů stavů. Čeští protestanti byli čím dál víc hotovost, protože se dalo očekávat, že po existenci smetiště nepotvrdily. Pravděpodobnější se zdá názor profesora MUDr. Jaromíra
roztrpčeni, jak jim bylo kus po kuse ukrajováno vyhození císařových úředníků přijde odveta.
ze svobod, daných Rudolfovým Majestátem. Druhý den se uvedení šlechtici spolu s ozbro- Tesaře, někdejšího vedoucího Ústavu soudníPověstnou poslední kapkou se stal případ dvou jenými sluhy odebrali na Hrad. Cestou se k nim ho lékařství.
nekatolických kostelů na severovýchodě Čech, přidali ještě další šlechtici, aniž však přesně Profesor Tesař uvedl, že záleží především na
podložce, na kterou lidské tělo v takovém přív Broumově a v Hrobech. V Broumově dal opat věděli, co se chystá.
tamního kláštera tento kostel uzavřít, v Hro- Česká kancelář se nacházela v tzv. Ludvíkově padě dopadne. Pokud by šlo o rovnou plochu,
bech nařídil pražský arcibiskup Lohelius kostel křídle, kde kdysi býval byt krále Ludvíka Jagel- došlo by z výše 17 metrů k zraněním, jež by
lonského. Je to v těsném sousedství Vladi- s jistotou vedla k smrti. Ani smetiště by situaci
dokonce zbourat.
O této věci se bouřlivě jednalo na protestant- slavského sálu a tyto prostory nebyly zasaženy nezachránilo. Oběti však dopadly na prudký
svah příkopu, takže nedošlo k náhlému zastaském sjezdu, který se přes nesouhlas císaře žádnými pozdějšími stavebními úpravami.
sešel 21. května 1618 v pražském Karolinu. Kolem deváté hodiny se dav protestantských vení těla, nýbrž jen k mírnému zabrzdění
Následujícího dne večer se konala utajená šlechticů nahrnul do místností České kanceláře a posunu po šikmé ploše. Těla navíc na svah
schůzka v paláci Smiřických na Malostranském a mnozí museli zůstat venku ve Vladislavském nedopadla patrně hlavou, nýbrž buď bokem
rynku. Zúčastnili se jí významní předáci pro- sále. Vzbouřenci zde zastihli čtyři z deseti nebo zády.
testantské opozice: hrabě Jindřich Matyáš místodržících: Adama ze Šternberka, Matouše Každopádně všichni defenestrovaní přežili
Thurn, Václav Budovec, Albrecht Jan Smiřický, Děpolta z Lobkovic, a především Viléma Slavatu vražedný útok bez větších následků. Vilém SlaOldřich Vchynský, Václav Vilém z Roupova z Chlumu a Košumberka, a Jaroslava Bořitu vata pak celý tento dramatický akt popsal ve
a rakouský pán Linhart Colonna z Felsu. Není z Martinic. Ti dva poslední patřili k nejvíc nená- svých obsáhlých Pamětech. Je to působivý
vyloučena účast ještě dalších, např. Viléma viděným. V průběhu dramatické rozpravy začali dokument činu, kdy oběť přežila svou smrt.
Vladimír Šindelář, Milevské muzeum
z Lobkovic, právníka Martina Fruweina a měš- být místodržící označování za rušitele „obec-
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VYHRAZENO PRO ŠKOLY
ZUŠ MILEVSKO

Úspěchy v krajských kolech soutěží žáků ZUŠ

Koncem března proběhla krajská kola soutěže
žáků základních uměleckých škol ve hře na
dechové nástroje. Milevskou ZUŠ ve hře na trubku reprezentovali Martin Pich a Jiří Jindra ze

třídy pana učitele Václava Adama. Vedli si skvěle
a ve svých kategoriích získali první cenu. Martin
Pich zároveň dosáhl na postup do ústředního
kola soutěže, které se bude konat na začátku

května v Praze. Na klavír oba soutěžící doprovázela paní učitelka Tereza Dvořáková.
Ve hře na zobcovou ﬂétnu soutěžila Aneta Nováková ze třídy pana učitele Jana Grögera, která
ve své kategorii obdržela čestné uznání I. stupně. Korepetitorkou byla paní učitelka Jolana
Stará.
Počátkem dubna proběhlo v budově Jihočeské
ﬁlharmonie v Českých Budějovicích také krajské
kolo soutěže žáků základních uměleckých škol
ve hře na bicí nástroje. Ze ZUŠ Milevsko zde ve
hře na bicí soupravu soutěžili Michael Chejnovský a Martin Kahoun ze třídy pana učitele Jaromíra Kašpara. Za výborné výkony ve svých kategoriích oba získali první cenu. Martin Kahoun
navíc postoupil do ústředního kola soutěže,
které se bude konat v druhé polovině května
v Holicích. Všem úspěšným soutěžícím i jejich
učitelům blahopřejeme!
Text: ZUŠ, foto: J. Pich a M. Kahoun

1. ZŠ MILEVSKO

Zápis do 1. tříd
V pátek 6. a v sobotu 7. dubna proběhl na naší
škole zápis do 1. tříd. Hlavním tématem zápisu
byla pohádka O perníkové chaloupce. Na
začátku se dětí ujali Jeníček s Mařenkou, kteří
je nechali vybrat papírovou chaloupku, do které děti dostávaly razítka za úspěšně splněné
úkoly. Po vyfocení před perníkovou chaloupkou již začal ten pravý pohádkový maraton poznávání barev, tvarů, stejných perníčku,
soutěže, pohybové aktivity, místnost s jazykovými, matematickými znalostmi, provazový
žebřík s hledáním světýlka v lese, oddychová

místnost s kličkou, Kimovou hrou, ozoboty
a iPady. Na konci cesty na děti čekala taštička
s dárky a perníková medaile (děkujeme pekařství pana Malého za její vyrobení). Dětem moc
chutnala, některé si na ní pochutnaly hned ve
škole. K zápisu se dostavilo celkem 73 dětí
a o odkladu školní docházky uvažuje okolo
15 rodičů. Děkujeme všem rodičům, kteří si
vybrali naši školu.
Mgr. Marie Jelenová,
zástupce ředitele

Projekt Šablony pro 1. ZŠ

Od září 2017 jsme začali na naší škole realizovat aktivity v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem „Šablony

pro 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko“. Při výběru
aktivit jsme vycházeli především ze vzdělávacích potřeb žáků, ale také z možnosti zavedení
nových moderních nastupujících trendů ve
výuce ICT a technických předmětů. Celková
doba realizace tohoto projektu je dva roky,
tedy do 31. 8. 2019. Hlavní aktivita spočívá
v zavedení pracovní pozice speciálního pedagoga, kterou vykonává paní učitelka
Mgr. Kamila Finková. Speciální pedagog je
kladně hodnocen rodiči dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami. Další aktivitou projektu je doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem. Poslední aktivitou je klub zábavné logiky a deskových her, v tomto pololetí
běží dva kluby pro žáky 5. ročníku. Zde jsme

kromě deskových her začali s žáky pilotně aktivity s „robotickými hračkami“, o kterých se
v současné době hodně hovoří jako o novém
nastupujícím trendu. Proto řada učitelů prošla
školením, jak je možné využít malé robůtky
Ozoboty při výuce různých předmětů. V květnu
máme naplánován ještě další seminář, kde se
budeme učit tyto roboty programovat. Kromě
těchto Ozobotů máme do příštího školního
roku připraveny i další druhy robotů, s kterými
budou moci žáci pracovat a programovat je.
Rádi bychom, aby se žáci zúčastnili i nějaké
robotické soutěže, kde by prověřili získané
dovednosti.
PaedDr. Martin Hrych,
ředitel školy
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2. ZŠ MILEVSKO

Zápis do 1. tříd
V pátek 6. a v sobotu 7. dubna se na naší škole
konal zápis dětí do 1. tříd. V doprovodu svých
rodičů jich dorazilo celkem 51. Sportovní téma
je provázelo všemi úkoly, které všechny zdárně
zvládly. Odměnou jim byly dárečky, sladkosti
a zlatá medaile.
Nezbývá, než popřát všem budoucím prvňáčkům
pěkně prožité zbylé dny ve školce, krásné prázdniny plné sluníčka a po nich velkou chuť do 1. třídy.
Mgr. Ilona Hronková

Finále Oběžné dráhy

Hovory o astrologii

Sedmý ročník ﬁnále Oběžné dráhy bude plné
hvězd. Malých, větších a velkých.
Koná se opět v DK Milevsko, tentokrát 25. května
od 19:30 hodin, a nabídne spoustu talentovaných zpěváků, kteří prošli dvoukolovým castingem a jsou připraveni předvést divákům ty nejlepší pěvecké výkony. Jde o patnáct nejlepších
zpěváků ve věku od 10 do 20 let ucházejících se
také o přízeň poroty ve složení Marek Ztracený,
Michael Foret, Katka Steinerová a Alena Kašparová.
V programu ﬁnále vystoupí Klára Brožová,
úspěšná zpěvačka minulých ročníků Oběžné dráhy, Michael Chejnovský, velice talentovaný mladý bubeník ze ZUŠ Milevsko a NRG Crew.
Hlavní hvězdou Oběžné dráhy bude se vší pokorou k ostatním Marek Ztracený. Zahraje a zazpívá
několik svých aktuálních písniček. Program
moderuje Petr Zajíček z Regina DAB Praha. Předprodej vstupenek na webu www.milevskem.cz,
vstupné je 150 korun.
Jaromír Kašpar

Květnový diskusně vzdělávací večer bude věnovaný astrologii formou přednášky renomovaného astrologa Jiřího Kubíka s více než 20letou
praxí. Povíme si o astrologických základech znamení zvěrokruhu, astrologických domech,
planetách, aspektech, stálicích. Zmíníme se
o její historii a vývoji. Budeme si povídat o jejích
možnostech, ale i jejích limitech. Zmíníme otázku předvídání a partnerské astrologie. V diskusi
zabrousíme na otázky předurčení a astrologie.
Pro zajímavost ukážeme několik zajímavých
horoskopů - Karel IV., Miloš Zeman, J. F. Kennedy
a další... V rámci přednášky bude i prostor pro
vaše dotazy. Večer věnovaný astrologii se
v DK Milevsko uskuteční ve čtvrtek 24. května
od 17 hodin. Vstupné je 50 Kč.

Hudební sklepy –
SESSION AMERICANA

Vzpomínkový večer na PhDr. Karla Dolistu
V pátek 18. května od 17 hodin se v milevské
Galerii M uskuteční vzpomínkový večer na
osobnost, jejíž jméno je s Milevskem spojeno.
PhDr. Karel Dolista, který zemřel 9. května
2016 v Praze, byl synem ředitele milevských
měšťanských škol Karla Dolisty a polovinu svého dlouhého naplněného života strávil
v Milevsku. Zde jej také zastihla německá
a později i sovětská okupace, z nichž obě
zasáhly do jeho životní profesní kariéry. Jako
ročník 1921 byl po maturitě na píseckém gymnáziu za války totálně nasazen v Německu
a vysokoškolské studium mohl započít až po
skončení války. Jeho stejně starým přítelem
i v době studií byl Josef Novotný, pozdější profesor zdejšího gymnázia.
V padesátých letech se Karel Dolista stává
politickým vězněm. Ač vystudovaný historik
a archivář zaměřený zejména na dějiny premonstrátského řádu, musí hledat obživu
v zaměstnáních, která mu režim dovolí vyko-

návat, a tak je určitý čas pomocným stavebním
dělníkem, později vedoucím bytové správy při
MNV Milevsko.
)S přestávkami bývá několikrát jmenován
a poté zase odvolán z funkce vedoucího milevského muzea, kde mj. pečlivě organizuje
numismatické sbírky. V důsledku zmaření
nadějí Pražského jara 1968 je Karel Dolista
s příchodem normalizace opět perzekuován,
ztrácí zaměstnání a odchází za prací do Prahy,
rodina jej po čase následuje. Pak už je Dr. Karel
Dolista jen hostem Milevska a jeho jméno pro
mladší generaci pozvolna upadá v zapomnění.
Jsou však mezi námi ještě ti, kdo si na Dr. Karla
Dolistu dobře a živě vzpomínají a zejména pro
ně je pořádán tento vzpomínkový večer, na
který je každý milevský občan i přítel Milevska
či zájemce o historii tohoto kraje srdečně
zván.
Karel Dolista

V pátek 4. května vystoupí v rámci hudebních
sklepů v Galerii M kapela Session Americana.
Session Americana by se dala nazvat rockovou
partou v hrnku čaje nebo, chcete-li, folkovou
kapelou v lahvi whiskey. Vystoupení této kapely
jsou opravdu unikátním hudebním zážitkem.
Kapela sedí kolem stolu s jediným mikrofonem
a používá hromadu netradičních hudebních
nástrojů jako např. suitcase drum (zastaralý
kufr předělaný na basový buben), předválečnou
kytaru, mandocello a všechny jeho menší sourozence. Session Americana čerpá z hudebního
odkazu americké folk-country scény – akustické
nástroje, silné melodie, dokonale sladěné vokály
– muzika „na dřeň“ a radost z hudby. To vše je
kapela Session Americana. Předprodej vstupenek přímo v Galerii M, tel. 382 522 082, vstupné
v předprodeji je 250 korun, na místě 280 Kč.
Josef Veverka
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším
technologiím zcela zblízka fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás.
ČESKÉ ZNĚNÍ
81 min.
vstupné: 50 Kč

MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

TÁTOVA VOLHA
čtvrtek 3. 5.

15:00

ČR – Komedie, drama – Film Jiřího Vejdělka (Ženy
v pokušení). Úsměvné a napínavé pátrání v minulosti Elišky Balzerové a Tatiany Vilhelmové s nečekaným závěrem. V krásném veteránu – Volha
zvaném Carevna.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné 50: Kč

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
čtvrtek 3. až sobota 5. 5.

20:00

ČR – Romantická komedie - Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní
moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat
samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho
pravého našla a plánuje svatbu.
ČESKÉ ZNĚNÍ
89 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

V HUSÍ KŮŽI
pátek 4. až neděle 6. 5.

17:30

USA, Čína – Animovaný, komedie, dobrodružný –
Animovaná komedie pro celou rodinu, ve které
se samotářský houser musí, proti své vůli, stát
opatrovníkem dvou malých káčátek.
DABING
91 min.
vstupné: 120 Kč

KLUCI Z HOR
neděle 6. 5.

20:00

ČR – Komedie, drama - Film s Martinem Dejdarem
a Jiřím Lábusem v hlavních rolích vypráví o vztahu mentálně postiženého strýce se svým synovcem, které osud svede v jedné chvíli dohromady,
aby postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je
prezentací síly a „moci“ přátelství.
ČESKÉ ZNĚNÍ
91 min.
vstupné: 120 Kč

KAZIŠUCI
čtvrtek 10., pátek 11. 5.

20:00

USA – Komedie - Komedie o holkách, které chtějí
přijít o panenství, a o rodičích, kteří jim v tom
chtějí zabránit doslova za každou cenu.
TITULKY
102 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TICHÉ MÍSTO
sobota 12., neděle 13. 5.

20:00

USA – Horor, thriller - Když tě uslyší, tak tě uloví.
Obyčejná rodina se snaží přežít ve světě, kde i ten
nejtišší zvuk může znamenat rozsudek smrti.
V hlavních rolích John Krasinski a Emily Blunt.
TITULKY
90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PLANETA ČESKO
čtvrtek 17. 5.

15:00

ČR – Dokument - Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah
ruky - stačí se jen dobře dívat! První celovečerní

DEADPOOL 2
čtvrtek 17. až sobota 19. 5.

20:00

USA – Akční komedie – Deadpool se vrací, aby
s pomocí svých schopností opět zachraňoval celý
svět. Třeba před děsivě nebezpečným lepkem
v potravinách.
TITULKY
120 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

HLEDÁ SE PRINCEZNA
pátek 18. až neděle 20. 5.

17:30

UA – Animovaný - Kouzelný příběh Ruslana a Mily
se odehrává v době statečných rytířů, krásných
princezen a zlých čarodějů.
DABING
85 min.
vstupné: 110 Kč

PŮLNOČNÍ LÁSKA
neděle 20. 5.

20:00

osobnosti zobrazované v písmu - praktická práce
s rukopisy cvičnými i vlastními. Varovné znaky
v písmu - znaky nepoctivosti (lhaní, předstírání,
agresivní sklony, egocentrismus, lenost apod.).
výuková učebna
vstupné: 450 Kč

11. SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ
S POŽEHNÁNÍM NA CESTU V MILEVSKU
sobota 5. 5.
13:00
Časový harmonogram: 13:00–13:30 hod. – příjezd na náměstí E. Beneše; 13:30 hod. – modlitba
za motorkáře v kostele sv. Bartoloměje; 14:00
hod. – žehnání motorek kněžími; 15:00 hod. –
společná vyjížďka na Zvíkov. Změna programu
vyhrazena. Občerstvení zajištěno. Každý účastník
obdrží samolepku sv. Kryštofa. Akce se koná za
každého počasí.
nám. E. Beneše v Milevsku
vstupné: zdarma
Pořádá: ROAD RACING RIDERS, Dům kultury
Milevsko a Římskokatolická farnost Milevsko

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 9. 5.
17:00

USA – Drama, romantický - Romantický příběh
lásky mezi Charliem a sedmnáctiletou Katie.
Navzdory nepřízni osudu se zamilovaní nevzdávají a jdou za svým snem.
DABING
91 min.
vstupné: 110 Kč

velký sál

SOLO: STAR WARS STORY
čtvrtek 24., pátek 25. 5.

Pro milevské školy.
velký sál

3D
20:00

USA – Akční, dobrodružný - Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie
ve filmu Solo: Star Wars Story, zbrusu novém
dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.
DABING
135 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

TAXI 5
sobota 26., neděle 27. 5.

20:00

Francie – Akční, komedie - Do kin vjíždí pokračování akční francouzské série s legendárním
bílým taxi v hlavní roli.
TITULKY
103 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

RUDÁ VOLAVKA
čtvrtek 31. 5.

20:00

USA – Thriller - Dominika Jegorovová má mnoho
tváří. Je milující dcerou, primabalerínou, kterou
dovedla její dravost až na absolutní hranici sil.
Mistryní ve svádění a manipulaci. A především je
špičkově vycvičenou agentkou ruské tajné služby.
TITULKY
140 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

DŮM KULTURY
NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE – 3. ČÁST
pátek 4. 5.
17:00-20:00
3. díl oblíbeného výukového semináře z grafologie s Mgr. Janou Maškovou. Další důležité znaky

VÝMĚNNÝ KONCERT SBORŮ
čtvrtek 10. 5.
9:00 a 10:30

42. ROČNÍK KONCERTŮ DĚTSKÝCH
PĚVECKÝCH SBORŮ
čtvrtek 10. 5.
18:00
Vystupují: Sbor I. ZŠ Milevsko – sbormistr Hana
Ctiborová; Sbor II. ZŠ Milevsko – sbormistr Miroslav Martínek; Milevský dětský sbor – sbormistr
Anděla Maršálková a jako host vystoupí sbor
Brumlíci Český Krumluv – sbormistr Lukáš Holec.
velký sál
vstupné: dospělí 70 Kč, děti 40 Kč

KURZ – SRDCE Z KANAFASU
čtvrtek 10. 5.

18:00

Přijďte si vyrobit srdce tak trochu ve stylu vintage,
za pomoci stroje Big Shot. V ceně jsou dvě srdíčka,
1x zápich a 1x na zavěšení. Lektorka: Laďka Bečková.
výuková učebna
vstupné: 150 Kč

FESTIVAL IMPROTŘESK
pátek 11. - neděle 13. 5.
Český festival improvizace a největší setkání
improvizátorů z celé České republiky. Více informací na www.improtresk.cz.
DK Milevsko

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 15. 5.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2
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FESTIVAL 2018 – 22. SETKÁNÍ DĚTSKÝCH
JIHOČESKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
pátek 18. 5.
Účinkují: Kovářovánek z Kovářova, Doudlebánek
z Doudleb, Bystřina ze Zlivi, Javoráček z Lomnice
nad Lužnicí, Bárováček z Českých Budějovic

START POCHODU PRAHA - PRČICE
Start 44. ročníku pochodu Milevsko – Prčice.

sobota 19. 5.

start od DK 07:00-10:00

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
– MILÁČEK ANNA
úterý 22. 5.

19:30

Hrají: Martina Hudečková – David Prachař –
Linda Rybová – Saša Rašilov – Petra Špalková
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné
přivést si domů milence právě, když má váš manžel
vložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka Anna…
velký sál
vstupné: 350 a 330 Kč
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 24. 5.

14:30

Poradna Jitky Hanzalové, tel. 732 867 571.
učebna 2

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
– HOVORY O ASTROLOGII
čtvrtek 24. 5.

17:00

8:15 a 10:00

Pěvecká soutěž – představení pro školy.
velký sál

OBĚŽNÁ DRÁHA
– FINÁLE 7. ROČNÍKU PĚVECKÉ SOUTĚŽE
pátek 25. 5.
19:30
Pro veřejnost. Celorepubliková soutěž nejlepších
zpěváků ve věku od 10 do 20 let. Účinkující hosté
a porota: Marek Ztracený, Michael Foret, Katka
Steinerová a Alena Kašparová. V programu dále
vystoupí Klára Brožová, Michael Chejnovský
a NRG Crew. Program moderuje Petr Zajíček
z Regina DAB Praha.
velký sál
vstupné: 150 Kč

TOULKY ZA POZNÁNÍM
– TUKTUKEM PO JIŽNÍ AMERICE
sobota 26. 5.

16:00

Vystoupení dětí navštěvující kurzy v DK Milevsko.
velký sál
vstupné: 20 a 10 Kč

PŘIPRAVUJEME:
POHÁDKA KE DNI DĚTÍ
neděle 3. 6.

15:00

Hraje: Divadélko Máma a Táta
amfiteátr DK/velký sál
vstupné: zdarma

ZÁPIS DO TANEČNÍCH
od pondělí 4. 6.
pokladna DK

ZÁJEZD
DO ZÁBAVNÉHO PARKU MIRAKULUM
sobota 9. 6.
odjezd v 8 hodin od DK
Pojeďte s námi do Milovic do parku Mirakulum, který
nabízí 10 hektarů originální zábavy a volnočasových
aktivit smnožstvím nápaditých herních prvků. Čekají
na vás hřiště, bludiště, lanová centra, podzemní chodby, naučné stezky, vodní oáza, minizoo, parní železnice, lesní město, tankodrom, obří houpačky
a trampolíny, výtvarné dílničky a mnoho dalšího.
V ceně zájezdu je jízdné a celodenní vstupné.
cena: 430 Kč/osobu

GALERIE M

Večer věnovaný astrologii formou přednášky renomovaného astrologa Jiřího Kubíka s více než 20letou
praxí. Povíme si o jejích základech - znamení zvěrokruhu, astrologických domech, planetách, aspektech,
stálicích. Zmíníme se o její historii a vývoji. Budeme
si povídat o jejích možnostech, ale i jejích limitech.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

OBĚŽNÁ DRÁHA
pátek 25. 5.

HRAJU, ZPÍVÁM, TANCUJU…
úterý 29. 5.

18:00

Přednáška Šárky Kašparové podruhé. Fotografka, cestovatelka a kameramanka Šárka Kašparová z Milevska vypráví o nevšední cestě napříč
Jižní Amerikou v netradičním dopravním prostředku – tuktuku. Z důvodu kapacity sálu je třeba vstupenky předem rezervovat na tel.
383 809 200 nebo na e-mailu: produkce@milevskem.cz.
loutkový sál
vstupné: 100 Kč

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz

SESSION AMERICANA – HUD. SKLEPY
pátek 4. 5.
19:30
Session Americana čerpá z hudebního odkazu
americké folk-country scény – akustické nástroje,
silné melodie, dokonale sladěné vokály – muzika
„na dřeň“ a radost z hudby. Předprodej vstupenek
přímo v Galerii M, tel. 382 522 082.
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 280 Kč

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ V MILEVSKU
čtvrtek 10. 5.
16:00
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KONCERT GLORIA ET MISERIA
(SLÁVA A BÍDA)
pondělí 21. 5.

18:00

Koncert vokálně-instrumentálního souboru Chairé z Příbrami (um. vedoucí Josef Krček). Staré
vojenské písně ze 17. století uvádí soubor Chairé,
průvodní slovo Josef Krček a Vladimír Šindelář.
Koncert se koná u příležitosti 400. výročí počátku
třicetileté války, pořadatelem je Milevské
muzeum ve spolupráci s Klášterem premonstrátů.
Latinská škola

5. MUZEJNÍ NOC
sobota 26. 5.

18:00-21:00

Tentokrát ve stylu třicetileté války (ukázky starých zbraní, dětské soutěže a hry, loutkové divadlo, hudba a vojenské ukázky).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz

FÉROVÁ SNÍDANĚ
sobota 12. 5.

09:00-11:00

Knihovna se letos zapojuje do celorepublikové
akce společné piknikové snídaně na podporu
lokálních a fairtradových pěstitelů. V roce 2017
snídalo 7800 lidí na 164 místech ČR. S sebou si
vezměte snídani z vlastních nebo fairtradových
dobrot, deku, hrnek a talířek. My zajistíme kávu
a čaj a zábavu pro děti. V případě deště se snídaně
nekoná!
park Bažantnice

LISTOVÁNÍ
pondělí 21. 5.

18:30

Tentokrát se bude listovat knihou Byl jsem při
tom autora Jerzyho Kosinski. Hrají Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel Oubram. Vstupné 120 Kč,
předprodej v knihovně 100 Kč.
Milevské kino

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ V MILEVSKU
pátek 11. až pátek 25. 5.

VÝSTAVA FOTEK
ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
do pátku 11. 5.

VZPOMÍNKOVÝ VEČER
NA PHDR. KARLA DOLISTU
pátek 18. 5.

Téma výstavy: Chráněné, ohrožené a méně známé druhy rostlin v okolí Milevska.
vestibul knihovny

17:00

Vzpomínkový večer na osobnost, jejíž jméno je
s Milevskem spojeno. PhDr. Karel Dolista byl
synem ředitele milevských měšťanských škol
Karla Dolisty a polovinu svého dlouhého naplněného života strávil v Milevsku. Zde také jej zastihla německá a později i sovětská okupace, z nichž
obě zasáhly do jeho životní profesní kariéry.

VÝSTAVA OBRÁZKŮ
DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA
od pondělí 21. 5. do konce června
Tradiční výstava malých malířů opět potěší zraky
návštěvníků prostor knihovny.
vestibul knihovny

MILEVSKÉ MUZEUM

SPOS MILEVSKO

KLÁŠTERNÍ 557 | TEL.: 382 521 093

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269

www.muzeumvmilevsku.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY
- 1918 – KONEC A ZAČÁTEK
sobota 19. 5.

www.spos-milevsko.cz
Veřejné bruslení - IN- LINE dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

15:00

Výstava se koná ke 100. výročí vzniku samostatného Československa.

SPORTOVNÍ HALA:
05. 5. 08:00 Proactive - Milevský pohárek
12. 5. 10:30 Handball ženy
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LETNÍ STADION - VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
05. 5.
06. 5.
10. 5.
19. 5.
19. 5.
20. 5.
24. 5.
26. 5.
26. 5.
27. 5.
27. 5.

10:00
17:00
17:00
10:00
17:00
17:00
17:00
10:00
14:00
10:00
17:00

FC dorost - Trhové Sviny
FC junior - Č. Dvory
FC ml. př. - Protivín
FC dorost - Sokol S. Ústí
muži A - Rudolfov
FC junior - Hrdějovice
FC ml. př. - TJ Hradiště
FC dorost - Č. Krumlov
FC žáci - J. Hradec
FC ZVVZ Milevsko přípravky
FC junior - Planá n/L.

OS ČČK PÍSEK

Tradiční výlet s podporou autobusu za poznáním
tajemné minulosti s PhDr. Pavlem Břicháčkem.
Prohlédneme si zříceniny hradů Přimda a Starý
Herštejn. Pěšky cca 6 km. V Německu si v Chamu
prohlédneme historické centrum, staré hradiště
a klášter Chammünster. Cestovní zdravotní pojištění si vyřizuje každý účastník sám, nutná turistická obuv. Odjezd v 6:30 hodin od sokolovny.
Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.
vede: Jiří Lesák

VEŘEJNÉ SOUČINNOSTNÍ CVIČENÍ
MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ A JEDNOTEK IZS
„VŠUDE PRO KAŽDÉHO“
středa 9. 5.
13:00-17:00

Trasa: Týn nad Vltavou – Koloděje a pak kolem
Lužnice do Hvožďan, dále Dražíč – Slabčice –
Rastory – Jetětice – Milevsko. Odjezd z nádraží
ČD v 6:17 hodin na Hlubokou. Zájemci o cyklovýlet
zavolejte pro další informace na tel. 730 122 197.
vede: Ladislav Macháček

SENIOR KLUB ZVVZ
www.zvvz.cz/seniorklub

BIO SENIOR - TÁTOVA VOLHA
čtvrtek 3. 5.

HRADY A OPEVNĚNÁ MÍSTA NA HRANICI
sobota 5. 5.

HLUBOKÁ – TÝN NAD VLTAVOU - NA KOLE
středa 9. 5.

SAUNA:
Středa: muži 16:00-21:00
Čtvrtek: ženy 15:00-21:00
Pátek: muži 15:00-21:00

15:00

ČR – Komedie, drama – Film Jiřího Vejdělka (Ženy
v pokušení). Úsměvné a napínavé pátrání v minulosti Elišky Balzerové a Tatiany Vilhelmové s nečekaným závěrem. V krásném veteránu – Volha
zvaném Carevna.

HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE
čtvrtek 10. 5.
Návštěva tradiční výstavy. Odjezd v 7:45 hodin.

STRANA 10

VRCOVICE – PÍSEK
středa 16. 5.
Pěší vycházka po trase Vrcovice - Plynová lávka kolem Otavy - Písek. Délka trasy 10 km. Odjezd
z nádraží ČD v 7:41 hodin.
vede: Miroslav Bártík

Tři ukázky neodkladné, jednoduché a účinné laické
první pomoci dětských záchranářů potřebné pro
záchranu lidského života před příjezdem IZS v reálných situacích. Následná spolupráce s profesionálními
složkami IZS a ukázka činnosti profesionálu spojená
s ukázkou jejich techniky avybavení. Propagace používání mobilní aplikace Záchranka a automatického
externího defibrilátoru s možností vyzkoušení si
základních život zachraňujících úkonů.
nám. E. Beneše

FARNÍ CHARITA MILEVSKO
U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162
www.fchm.cz

KONCERT - TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI
neděle 13. 5.

15:00

Koncert k Poctě Panny Marie.
klášterní bazilika
vstupné: 100 Kč

POCHOD PRAHA – PRČICE - 53. ROČNÍK
sobota 19. 5.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

Trasa MILEVSKO - PRČICE - 44. ročník, pořádaný
ve spolupráci s KČT Praha – Prčice. Pěší trasy
31 km (přes Nadějkov) a 40 km (přes Petrovice).
Start od domu kultury od 7 do 10 hodin. Cyklotrasa
62 km má opět v Prčici jen kontrolní bod a cíl je
do 17 hodin v DK v Milevsku. Skupinový odjezd
cyklistů od domu kultury v 8 hodin, vede Ladislav
Macháček. Pro pěší bude zajištěna z Prčice do
Milevska autobusová doprava.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
TVOŘENÍ KDE DNI MATEK
středa 9. 5.

13:00

FINANČNÍ GRAMOTNOST II.
pátek 11. 5.

13:00

CESTA Z MĚSTA II.
pátek 18. 5.

13:00

LUŽICKÉ HORY A ČESKÉ ŠVÝCARSKO
středa 30. 5. až sobota 2. 6.

GRAFITTI PLÁCEK
středa 23. 5.

14:00

Čtyřdenní putování oblastí po obou stranách hranice. Zájezd osobními auty, cestovní zdravotní
pojištění si vyřizují účastníci individuálně.
vedou: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
středa 30. 5.

14:00

TEPLICE V ČECHÁCH
úterý 22. 5.

MILEVSKÝ KLÁŠTER

Prohlídka památek, botanické zahrady a zámku
(muzeum). Odjezd v 6 hodin.

U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz

POZNÁVAČKA PRO DOSPĚLÉ
úterý 15. 5.

DOSTUPNÁ ŠUMAVA
středa 16. 5.
Změna termínu.

BIO SENIOR - PLANETA ČESKO
čtvrtek 17. 5.

15:00

ČR – Dokument - Naše příroda je pestrá jako
málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme
na dosah ruky - stačí se jen dobře dívat! První
celovečerní film o české přírodě ukazuje díky
nejmodernějším technologiím zcela zblízka fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících
kolem nás.

DOSTUPNÁ ŠUMAVA
středa 30. 5.
Pro seniory včetně méně pohyblivých. Výlet speciálním autobusem z Vimperka – Tříjezerní slať
– Bučina – Knížecí pláně – Chalupská slať – Kvilda – Jezerní slať. Cesta na autobusové nádraží
ve Vimperku vlastní dopravou (vlak, auto). Odjezd
v 8 hodin z Vimperka.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

KOLEM LUŽNICE
středa 2. 5.
Pěší vycházka po trase Stádlec - Dobronice Bechyně. Délka trasy 15 km. Odjezd z autobusového nádraží v 6 hodin.
vede: Jindřich Janouch

MÁJOVÉ V MILEVSKU
každá středa
kostel sv. Bartoloměje
každá neděle
bazilika

17:40
07:45

10:00

Rostlinky známé i neznámé a jejich využití.

VAŘÍME S NEJMENŠÍMI A PRO NĚ
úterý 22. 5.
10:00
ŠIPKOVANÁ S PŘEKVAPENÍM
úterý 29. 5.

10:00

Při nepřízni počasí plán v nízkoprahu.

KAMENÁČ music art pub

Poté následuje mše svatá.

NOC KOSTELŮ
pátek 25. 5.
klášterní bazilika

SaS ROZÁRKA

www.kamenac.net

18:00-21:00

Program v klášterní bazilice. Bude také zařazena
hudební část. Tentokrát účinkují čerství držitelé
Českého lva, manželé Irena a Vojtěch Havlovi.

BOHOSLUŽBA SLOVA
U KAPLIČKY NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
– MILEVSKO – NA HŮRKÁCH
neděle 27. 5. 15:00 (při dobrém počasí)

ZÁVODNÍ OVCE
sobota 26. 5.

20:00

Závodní ovce je pikantní písničkové paté aneb
proklatě pálivá paštika, funk-folk-rock-rap-popblues, a to vše pod jednou střechou! Závodní ovce
se popásají na zarostlém okruhu, kde kdysi proháněli své ryčné stroje bájní Závodníci, a jde jim
to pěkně zčerstva, neboť je na pastvu pro vaše
oči i uši vyhnali někdejší Ovčáci čtveráci.
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Kolečkový den 2018

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

TEL.:

383 809 253

www.zus-milevsko.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU
čtvrtek 10. 5.
16:00
Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ potrvá do
25. 5.
Galerie M

MÁJOVÝ KONCERT
čtvrtek 24. 5.

17:00

V rámci celostátní akce ZUŠ OPEN účinkují žáci
ZUŠ, swingový orchestr SILVER BAND.
sál ZUŠ

KONCERT PRO SENIORY
středa 30. 5.

14:00

Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
Účinkují žáci ZUŠ, dechový soubor LEGO.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
čtvrtek 31. 5.

Na vojně av životě se situace mění každým okamžikem. Letos se tak stalo v organizaci Kolečkového dne, když nám vypadl hlavní sponzor.
Naprosto správně usoudil, že je pro něj a sport
důležitější cpát peníze do reklam v televizi a na
stadionech, než je dát dětem z regionů.
Sice se říká, že za málo peněz je málo muziky,
ale díky nezištným organizátorům, grantu města a místním sponzorům si troufáme uspořádat

17:00

JUNÁK – SEDMIČKA MILEVSKO
721 255 776

KROKY K DOBRÉMU SKUTKU
sobota 12. 5.

14:00

První ročník benefiční akce – orientační běh
s doprovodným programem. Výtěžek poputuje
do Domova sv. Zdislavy v Předbořicích, na podporu práce s dětmi.
koupaliště Milevsko

SDH CHYŠKY
sdhchysky@seznam.cz

TEL.:

Kolečkový den stejně jako v minulých letech.
Pro získání dalších prostředků jsme přišli s nápadem dělat každou středu a sobotu zábavný soutěžní večer v baru Luna na Husově náměstí.
Polovina výtěžku je pro vítěze a polovinu dáváme
na účet CML.
Můžete se tedy těšit, že v sobotu 26. května Na
Vinicích opět proběhne zábava pro děti na celý
den. Jezdit se bude zase na všem co kolečka má
a budou i další atrakce. Předem děkujeme všem,
kteří nám s organizací a provedením pomůžou
a pokud chcete také nějak přispět, můžete se
s námi spojit na tel. 775 369 012.
Josef Kortan

Regionální kola ve znamení úspěchů
pro EFK dance family

Účinkují absolventi hudebního oboru ZUŠ.
sál ZUŠ

TEL.:

STRANA 11

723 423 760

POCHOD SV. FLORIÁNA
sobota 12. 5.
start od 08:00 do 10:00

Taneční soutěžní sezona již začala a je nám potěšením říci, že pro nás velice úspěšně. 7.dubna
jsme se zúčastnili regionálního kola soutěže
Czech Dance Organisation v Českých Budějovicích, odkud si naši junioři i dospěláci odvezli
dvakrát 2. místo. Dalším regionálním kolem
byla 14. dubna naše oblíbená soutěž Taneční

skupina roku v Jindřichově Hradci. Zde byla již
konkurence znatelně vyšší než na soutěži předešlé. I přesto se nám podařilo v dětské kategorii
získat 2. místo ze sedmi, to samé pro dospěláky.
Junioři tentokrát získali 4. místo. Umístění je
pro nás velkou motivací, ale daleko více si vážíme
reakce diváků a slov poroty, která naše choreograﬁe ocenila za profesionální, s pozitivní náladou a s ambicemi na přesun do extraligových
výkonnostních disciplín. Pro tento rok dětskou
choreograﬁi stavěla Simča Bártíková s Eliškou
Jedličkovou, juniorskou Sharka Levá s Barčou
Fořtovou a o dospěláky se již klasicky postarala
Adéla Kašparová. Nová generace EFK dance
family má výborně našlápnuto, obě regionální
kola nás posunuli na Mistrovství Čech, na které
už se moc těšíme.
Adéla „Addy“ Kašparová,
EFK dance family

Koncert skupiny Oboroh

6. ročník pochodu je věnován oslavě 125. výročí
založení SDH Chyšky. Trasa 6 km pěší – Chyšky –
hájovna Kozlovy – Vilín - Nová Ves – Chyšky. Trasa
13km pěší – Chyšky - Nová Ves – Branišov - Růžená
– Květuš – Kvašťov - Podchýšská Lhota – Chyšky.
Trasa 25 km pěší – Chyšky - Nosetín – Růžená –
Květuš – Kvašťov – Mozolov – Klokočov – Dobřemilice - Podchýšská Lhota – Ratiboř – Nálesí –
hájovna Kozlovy - Vilín - Nová Ves - Chyšky. Trasa
28km na kole – Chyšky – Chválov – Vilasova Lhota
– Petrovice - Zhoř - Podchýšská Lhota – Chyšky.
hasičská zbrojnice Chyšky

Slávek Klecandr

Na Velikonoční pondělí k nám zavítala skupina
OBOROH, aby zpříjemnila sváteční odpoledne
v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie
v Milevsku. Oboroh je folkrocková kapela
z Rychnovska ve východních Čechách, která

se za 29 let své existence stala legendou. Skupina má na svém kontě 30 tisíc prodaných,
kritikou velmi dobře přijatých alb, přes 1000
koncertů nejen v tuzemsku, ale i na Slovensku, v Polsku, Německu, Holandsku, Francii,
Švýcarsku, Irsku a společná vystoupení s Filharmonií Hradec Králové. Léta zkušeností
dala Oborohu jistotu a přesvědčivost při koncertním provedení skladeb, ať už starozákonních žalmů zhudebněných vedoucím kapely
Slávkem Klecandrem, nebo jiných písní, opatřených většinou jeho filozofujícími texty. Ve
většině písní zazněl naléhavý hlas Romana
Dostála. Na celkovém, téměř dvouhodinovém,
koncertu jsme mohli dále vidět a slyšet ostatní
členy skupiny - bubeníka Libora Ježka a kytaristu Jardu Jetenského. Tento koncert byl
podpořen dotací na kulturu z města Milevska.
Na dobrovolném vstupném se vybralo
5240 Kč. Po odečtení nákladů budou tyto prostředky použity na dofinancování služeb, které poskytujeme. Na květen připravujeme koncert Třeboňských pištců.
Alena Růžičková
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FOTOOBJEKTIVEM

V neděli 25. března se konal 16. velikonoční jarmark v Milevském muzeu, přišlo přes 600 platících návštěvníků.

Hudební podvečer, na kterém si návštěvníci zazpívali známé trampské písně a oblíbené dechovky, se uskutečnil v domě kultury začátkem dubna. František Filipín
a Ladislav Kofroň rozezpívali všechny, kteří dorazili do Restaurace V Klubu.

Milevský smíšený sbor zazpíval na oslavě MDŽ v Kostelci nad Vltavou.

V pátek 13. dubna se Milevský smíšený sbor se sbormistryní Andělou Maršálkovou zúčastnil Festivalu sborového zpěvu v Sezimově Ústí.

Městská knihovna má dvě lektorky, které se věnují podpoře čtenářství dětí a
mládeže. Na pobočku knihovny v domě kultury za nimi v dubnu přišli také
třeťáci z 2. ZŠ.

Koncem března se v DK Milevsko uskutečnily oblíbené Velikonoční trhy.

Divadelní soubor Tábor vystoupil v milevském domě kultury s představením
Tvrdohlavá žena.
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Koncert Třeboňských pištců
Srdečně zveme na koncert Třeboňských pištců, který se uskuteční v Milevsku
13. května v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie v 15 hodin.
Soubor Třeboňští pištci založili manželé a pedagogové Šimečkovi již v roce
1974. Pištci hrají na všechny druhy zobcových ﬂéten a v jejich repertoáru
lze najít několik set skladeb renesanční a barokní hudby, lidové písničky,
koledy, indiánské či irské písně isvětové evergreeny. Za celou dobu své existence odehráli pištci více než 1100 koncertů doma iv zahraničí. Pištci nahrávají pro Český rozhlas i Českou televizi, vydali již pět alb, z toho dvě desky
z živých koncertů. Vstupenky je možné rezervovat telefonicky na Farní
charitě Milevsko (tel. 734 435 162), prodej bude na místě (vstupné: 100 Kč
na osobu, děti do 15 let zdarma).
Rádi bychom poděkovali touto cestou za laskavou podporu milevských premonstrátů a také za ﬁnanční podporu městu Milevsku (dotace na kulturu).
Alena Růžičková

Poděkování

9]SRPtQNRYìYHĀHUQD
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Galerie M
nám. E. Beneše 1, Milevsko
NYďWQD
Y

Loutkový soubor při
Domu kultury Milevsko
sehrál v letošním roce
již čtyři představení pro
veřejnost i pro děti
z mateřských škol. Další
pohádka se již připravuje. Všem, kteří se na
ztvárnění
pohádky
podíleli, patří velké
poděkování, největší
odměnou je pro ně radost, nadšení a úsměvy dětí.

.RYiĢRYVNìURGiNVWUiYLOY0LOHYVNX
SRORYLQXVYpKRGORXKpKRçLYRWD
9HĀHUHPSURYi]tMHKRV\Q.DUHO'ROLVWD
Bc. Vít Kratochvíl
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Jak dobře znáš své město a okolí?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou
odpověď pošlou do neděle 13. května na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na film
Hledá se princezna, který promítá Milevské kino v neděli 21. dubna od 15 hodin. K odpovědi
nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: 2. ZŠ J. A. Komenského v Milevsku
Výherci: Ilona Jelínková, Alena Hoferková, Milevsko a Blanka Volfová, Branice
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Jízdní řád plaveb Orlík - Zvíkov a zpět
Duben, květen 2018
od 7. 4. do 1. 6.
POUZE SOBOTY, NEDĚLE A SVÁTKY
ODJEZD SMĚR - ZVÍKOV
ORLÍK ZÁMEK (odjezd) 10:30 a 14:00
ZVÍKOV (příjezd) 11:15 a 14:45
ODJEZD SMĚR – ORLÍK ZÁMEK
ZVÍKOV (odjezd) 12:00 a 15:15
ORLÍK ZÁMEK (příjezd) 12:45 a 16:00
Plavba je závislá na stavu vodní hladiny
a povětrnostních podmínkách.
Quarter, s. r. o.
www.lodnidopravaorlikslapy.cz

PRO-LES MILEVSKO
Miroslav Hanzlík

L. Janáčka 1377 (naproti prodejně Koberce KK)
BROUŠENÍ NÁSTROJŮ na profesionální brusce

• nůžky a nože • nože do hoblovky
• pily kotoučové • nože do strojků na maso
Telefon: 604 200 730, 382 521 971
Po–Pá: 8.00–11.30, 12.30–16.30, So: 8.00–11.00

Nejširší nabídka kožené obuvi na
www.obuv.tode.cz

Preferujeme českou koženou obuv, vše
odesíláme okamžitě.

Každé pondělí výrazné slevy
na vybranou obuv.
Další cenová zvýhodnění v naší prodejně
v Sedlci-Prčici, náměstí 7. května 58.
U nás nakoupí každý, máme obuv
od velikosti 18 do velikosti 49.
Tel.721 629 728, 606 848 150

Pro tuto lokalitu
hledám spolupracovníka
nebo tipaře,
který si chce dlouhodobě
vydělávat zajímavé ﬁnance,
volejte 728 637 119.
Koupím byt
v osobním vlastnictví,
může být i před rekonstrukcí,
prosím nabídněte...
volejte 728 637 119.
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Toulavou s dětmi, aktivně i za gastrozážitky
Je jaro, krajina se probouzí avybízí k výletům. Ale
kam? Abychom turistům toto dilema usnadnili,
vydali jsme tři průvodce turistickou oblastí Toulava, od Tábora až k nám…, které jsme nazvali
Toulání s příběhem.
První z nich nese jméno 7 výletů (nejen) s dětmi
a najdete tu tipy, kam za zážitky, které zaujmou

ty nejmenší, ale ijejich rodiče aprarodiče. Dozvíte
se tak, kam vyrazit na Táborsku, v okolí Milevska,
kolem Bechyně, mezi Chýnovem aMladovožickem,
na Sedlecku-Prčicku, kolem Votic ana Sedlčansku.
Druhý průvodce se jmenuje Gastrozážitky amapa
pivovarů. Zavítáte za kuchařskými mistry, najdete
zde seznam pivovarů v Toulavě, mlsné zážitky,

Milevské okruhy po patnácté
V neděli 13. května 2018 se uskuteční již 15. ročník Milevských okruhů. Start je v 10 hodin na
náměstí E. Beneše. Třetí díl letošního ročníku
Českého poháru mládeže a žen v silničním závodě jednotlivců se pojede na „klasickém“ okruhu
Milevsko - Osek - Velká - Milevsko. Největší porci
kilometrů mají naordinovanou junioři. Pojedou
celkem 9 okruhů, nepříjemné cílové stoupání
k vodárně desetkrát. Celkově to bude zajímavá
podívaná, protože o cyklistické závody v Milev-

sku mají opět zájem i zahraniční týmy. V loňském
roce se na jihu Čech dařilo mladým Saganovcům
ze Žiliny. Kdo přijede letos? Přijďte se podívat
na bodovaný podnik, který je i zároveň kvaliﬁkací pro reprezentační výběry jednotlivých kategorií. Pro diváky a mladé cyklistické adepty bude
připraven doprovodný program v podobě závodů do vrchu pro neregistrované sportovce, jízda
zručnosti a další.
Bc. Petr Koblic

FOTOOHLÉDNUTÍ
ZA SOKOLSKOU AKADEMIÍ

regionální produkty, ale i místa, kde se najíte
s nějakým bonusem s kartou Toulavka. Vše je
doplněno o výlet po pivovarech a dobrém jídle
s mapou napříč Toulavou.
Poslední z průvodců nese název Aktivní zážitky –
ukrývají se zde tipy kam as kým na skály, na vodu,
na koně, za adrenalinem, na golf, i kde se vykoupat.
Všemi průvodci přitom provází čtyři lidé – dva
dospělí advě děti – kteří si všechno vyzkoušeli na
vlastní kůži. Loni jsme je vzali na cestu Toulavou,
nafotili s nimi fotograﬁe a natočili krátký propagační ﬁlm, který najdete na webu www.toulava.cz
a na našem youtube kanálu. Na stejném místě
najdete i fotoblog z jejich cest. Chceme tak
návštěvníkům ukázat na příběhu konkrétních lidí,
co všechno se dá v turistické oblasti Toulava od
Tábora až po Sedlčany, od Orlické přehrady přes
Milevsko až k řece Lužnici, Bechyni, Soběslavi
a Mladé Vožici zažít. A je toho opravdu hodně.
Věříme, že se naše Toulání s příběhem stane inspirací k návštěvě našeho nádherného regionu. Naší
ambicí je totiž udělat z turistické oblasti na pomezí
jižních astředních Čech vyhledávané místo, které
bude ekonomicky vzkvétat díky prostředkům, které sem přinese cestovní ruch. Jedině tím, že se
soustředíme na to, co unás máme hezké abudeme
se o to s láskou starat a s láskou na tom budovat
naše životy, podnikání, nebo zaměstnání, budeme
rozvíjet tradice a posílíme vztah k regionu, kde
jsme se narodili, docílíme toho, že i lidem se tu
bude dařit a budou tu chtít žít nejen ti starší, ale
ijejich děti. Ato nám cestovní ruch, který je samozřejmě v rozumné míře, umožní.
Ať se naše průvodce stanou inspirací nejen turistům z daleka, ale imístním. Dostanete je na infocentrech v Toulavě.
Jan Sochor,
produktový manažer TOULAVA, o. p. s.

Foto: Iveta Molová
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