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Slavnostní vernisáží byla v sobotu 19. května
zahájena v Milevském muzeu výstava k letošnímu 100. výročí vzniku samostatného Československa. Má název „1918 – konec i začátek“
a jsou zde vystaveny dobové předměty z civilního i vojenského života, a také řada dobových
dokumentů a fotograﬁí. Z civilních předmětů
budou zejména pro dámy zajímavé jednoduché
svatební šaty z doby kolem roku 1920 nebo
sada dámských kabelek ze stejné doby. Pány
by zas mohl zajímat historicky první samopal

na světě, dvouhlavňový italský výrobek Villar
Perosa z roku 1915 – tyto zbraně přinesli do
nově vzniklého Československa naši italští
legionáři. Zajímavé je také provolání Městské
rady v Milevsku, vytištěné v místní tiskárně
2. listopadu 1918, které se týká rozpadu staré
monarchie a vzniku samostatné republiky.
Výstava, na které se podílelo několik jihočeských muzeí i soukromých sběratelů, potrvá
v Milevském muzeu do 2. září 2018.
Vladimír Šindelář

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 20. června
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

Švermova odstartovala
V pondělí 21. května začaly práce na třetí etapě
rekonstrukce sítí ve Švermově ulici. Po jejím
ukončení by měly být vyřešeny všechny problémy, kvůli nimž celá tahle rozsáhlá a nákladná
akce začala. Skoro dvě desetiletí už trvají potíže
s nedostatečnou kanalizací a odvodněním celé
oblasti. Během té doby se navíc ještě připojily
dvě rozsáhlé nově zainvestované a zastavované
oblasti: Pod Zvíkovcem a Cukava. Obyvatelům
ulice přináší problémy zaplavování sklepů
a zápach. Městu zase tlak vodního sloupce při
velkých deštích trhal nad kostelem asfalt ze silnice, ale potíží bylo víc.
Teď se tedy dokončí obnova splaškové kanalizace
a vodovodu, vznikla oddělená dešťová kanalizace, v celé ulici bude nové osvětlení, povrchy
chodníků i vozovky.
Připomeňme, že v první, technicky i provozně
asi nejkomplikovanější etapě za přibližně

16 miliónů v roce 2014 byla vyřešena spodní
část, která zasahovala před radnici a nad kostel.
V roce 2015 a 2016 se upravila část (včetně tarasu „Na Pankrací“) mezi ulicemi Úzká a Pod Zvíkovcem za zhruba 13 miliónů. Poslední nejdelší
třetí etapa bude stát téměř 25 miliónů a bude
končit až na okraji města. Na všech etapách se
podílel ﬁnančně také Jihočeský kraj, kterému
tu patří vozovka.
Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli v průběhu více než šesti let na přípravě a realizaci.
Chceme poděkovat za trpělivost i občanům města, kteří se potýkali a ještě chvíli budou potýkat
s omezeními, které takové stavby přinášejí.
Věříme, že třetí etapa bude bez problémů a že
dokončení celého záměru přinese zamýšlený
užitek městu a zejména všem, kteří v téhle části
bydlí.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
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Informace z jednání Rady města Milevska
RADA MĚSTA 18. 4. 2018
• Tenisové šatny – Rada města schválila pro
letošní rok pravděpodobně poslední dodatek
ke smlouvě na nájem pozemků, na kterých
stojí budova šaten a zázemí tenisového areálu v Bažantnici. Stavba je majetkem města,
pozemky pod ní ale patří státu. Na pozemky
se připravuje kupní smlouva. Je pravděpodobné, že se podaří pozemky pod budovami
získat pro město do konce roku.
• Optická síť – Rada posoudila kladně žádost
společnosti T-MOBILE o souhlas s vybudováním rozsáhlé datové sítě na bázi optických
kabelů ve velké části města. Jde o více než
44 km vedení. Souhlas je podmíněn tím, že
mezi městem a investorem bude před zahájením prací uzavřena dohoda o průběhu prací
a rozdělení do etap podle provozních potřeb
města.
• Obchvat města – Město obdrželo žádost kraje o vyjádření, zda má zájem na pokračování
projekční přípravy obchvatu města. Pro
závažnost a dosah této problematiky rada
rozhodla postoupit podnět k rozhodnutí
zastupitelstvu.
• Město pro cyklisty – Radní souhlasili, na
návrh organizační složky ŽIVÉ MILEVSKO, se
vstupem Milevska do Asociace měst pro
cyklisty.

• Veřejné osvětlení – Městská rada na základě
výsledků výběrového řízení rozhodla uzavřít
smlouvu na obnovu veřejného osvětlení se
společností E.ON Energie za částku 3.175 tis.
bez DPH. Při této obnově využije město získanou dotaci ve výši 860 tis. Kč. V rámci
zakázky vyměníme všechna svítidla na Starém sídlišti a mezi ulicemi Jeřábkova a Masarykova.

na vědomí odstoupení společnosti RESTMILEVSKO od podpisu nájemní smlouvy na
restauraci v budově knihovny a rozhodla
vyhlásit opakovaně záměr na pronájem
s minimálním měsíčním nájemným 13 tis. Kč.
• Jmenování – Rada města na návrh tajemnice
městského úřadu jmenovala Mgr. Petru Burdovou vedoucí Odboru právních služeb, přestupků a kontroly.

RADA MĚSTA 2. 5. 2018
• Získaná dotace – Rada města schválila
smlouvu na dotaci, kterou město získalo
z programu Jihočeského kraje „Kulturní
dědictví“. Získané prostředky ve výši
200 tis. Kč jsou určeny na opravu historického kamenného mostu u kláštera. Ten je
jedinou součástí národní kulturní památky
– milevského kláštera, která je ve vlastnictví
města. Celá oprava bude stát více než
600 tis. Kč a bude dokončena nejpozději v říjnu tohoto roku.
• Žádost o dotaci – Rada města souhlasila, na
návrh organizační složky ŽIVÉ MILEVSKO SMART REGION, se zpracováním žádosti
o dotaci z operačního programu Zaměstnanost, která by podpořila rozvoj a pokračování
projektu Živé Milevsko v letech 2019 a 2020.
• Pronájem opakovaně – Městská rada vzala

RADA MĚSTA 17. 5. 2018
• Získaná dotace – Rada města schválila
smlouvu na dotaci ve výši 70 tis. Kč, kterou
město získalo z programu Jihočeského kraje
na opravu hřbitovní zdi. Práce provedou Služby Města Milevska.
• Výměna oken – Rada města rozhodla zadat
zakázku na výměnu oken v hotelu SPORT firmě OKNOSTYL Kuřim za 865 tis. Kč.
• Výpůjčka – Sbor dobrovolných hasičů Dmýštice požádal město o možnost užívat pro
potřeby své i obyvatel obce pozemek a budovu bývalé školy, které město před několika
měsíci získalo. Rada vyhlásila záměr na
výpůjčku a vzniká i plán postupných úprav
objektu, na nichž se právě dmýštičtí hasiči
chtějí aktivně podílet.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

Pravidla prodeje pozemků v podnikatelském parku

Zastupitelstvo města na počátku května jednomyslně schválilo předložená Pravidla prodeje
pozemků v Podnikatelském parku Milevsko.
Záměr parku se připravuje už několik měsíců
pro oblast Dukelské ulice a vyvolal poměrně
značnou pozornost podnikatelů z města i okolí.
Zájem o umístění provozu mají i Služby Města
Milevska. Schválení pravidel je proto velmi důležitý krok, který umožní se zájemci okamžitě vážně jednat. Investorům se tak rychle otevře možnost plánovat, projektovat a stavět souběžně
s budováním infrastruktury.
Schválením zastupitelé zřetelně podpořili úsilí
o vytvoření prostoru využitelného pro rozvoj
malých a středních podniků, a tedy pro udržení
a rozvoj nabídky pracovních příležitostí. Důležitá je také otázka ceny prodeje pozemků, kterou
pravidla stanovují podle znaleckého posudku
na 380 Kč za metr čtvereční. Tato výše naznačuje,
že to s podporou podnikání Milevsko myslí zcela
vážně.
Pravidla postupně projednala a doporučila řídící
skupina podnikatelského parku, investiční

komise rady a městská rada. Smluvní vzory, které pravidla provázejí, připravovala specializovaná právní kancelář.
Co pravidla vlastně říkají? Vymezují podnikatelský park, určují jeho účel. Stanovují postup pro
investora a proces projednávání jeho žádosti
v orgánech města. Kritéria pro posouzení prospěšnosti žádosti z pohledu zájmů města jsou
poměrně volná, každá žádost bude posuzována
opakovaně a individuálně. Předpokládáme, že
investory mohou být ﬁrmy zvenčí i ﬁrmy místní,
které se potřebují rozvíjet. Jednoznačný není
ani požadavek na nová pracovní místa, situace
se totiž proměňuje aněkdy může být prospěšnější
umožnit vznik méně míst s vyšší přidanou hodnotou než mnoha míst, do nichž nakonec může
být nutné zaměstnance vozit třeba i zdaleka.
Pravidla také nastavují postupy při uzavírání
smluv a vymezují pojistky na straně města proti
spekulativním postupům. Důležitá je možnost
uzavírat mezi městem a investorem plánovací
smlouvy, na jejichž základě mohou podnikatelé
své objekty budovat souběžně se stavbou komunikace. Pravidla v plném znění jsou k dispozici
na stránkách města v sekci „Podnikání a rozvoj“.
Po schválení a vydání pravidel nyní bude veřejně
vyhlášen obecný záměr, aby se o investici v parku
mohl ucházet každý, kdo přijde se zajímavým
záměrem.
Další postup města: začneme posuzovat a doporučovat konkrétní záměry investorů, v letošním
roce odstartují práce na vstupu do podnikatelského parku, v roce 2019 by měla být dokončena

další etapa komunikace a sítí, která umožní
obsadit už téměř celé zatím vymezené území.
Město tedy dostane tolik potřebný prostor pro
podnikání, který si navíc udrží urbanistický
a architektonický styl, bude mít novou technologickou úroveň, zastoupení zeleně i vodních
ploch. Rozhodnutí zastupitelů schválit pravidla
proto bylo významné a přiblížilo nás k tomuto
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
cíli.

Omezení provozu
Odboru sociálních věcí
Páteční ráno 4. května
čekal na zaměstnance
úřadu velký šok. V noci
došlo v druhém patře
budovy úřadu č. p. 95 na
Odboru sociálních věcí
k havárii na přívodu vody
a všechny kanceláře
budovy se ocitly pod
vodou. Prostory byly
uzavřeny a činnost
odboru byla pro veřejnost až do středy 9. května
přerušena. Děkuji veřejnosti za pochopení
a všem zaměstnancům úřadu a Služeb Města
Milevska, kteří se odstraňování následků havárie účastnili, za pomoc a rychlé uvedení postižených prostor do provozu.
Ing. Vladimíra Štorková, tajemnice

STRANA 3

Informace o novém odboru městského úřadu

Zleva: Karel Budera, Mgr. Petra Burdová, JUDr. Jiří
Hradil, Ing. Hana Kozáková, Bc. Alena Stejskalová,
Zuzana Šimáková, DiS., Jana Kálalová

S účinností od 1. května 2018 vznikl na městském úřadě nový Odbor právních služeb, přestupků a kontroly. Nejednalo se o navýšení počtu
úředníků, nový odbor vznikl organizační změnou, jejich přesunem z dosavadních míst. Do
nového odboru přešli z Odboru kancelář úřadu
referentka právních služeb a pověřenkyně GDPR
Mgr. P. Burdová a kontrolor a metodik
JUDr. J. Hradil, z Odboru vnitřních věcí referentka pro veřejný pořádek Ing. H. Kozáková a
z Odboru dopravy a živnostenského referenti
přestupkového řízení v oblasti dopravy
Bc. A. Stejskalová, Z. Šimáková, DiS., a K. Budera. Administrativní pomoc referentům bude tak
jako doposud poskytovat J. Kálalová. Vedoucí
odboru byla jmenována Mgr. Burdová. Odbor
by měl pro úřad zabezpečit také základní právní
servis, pro složitější řízení a zastupování v soudních jednání úřad využívá služeb externích právníků.
Ing. Vladimíra Štorková, tajemnice

Změny ve vydávání cestovních pasů
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí. Občan může
požádat o vydání cestovního pasu ve dvou
zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech
do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů. Žádost
o vydání cestovního pasu lze podat ve zkrácených lhůtách u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu
městské části Praha 1 až 22 a u Ministerstva
vnitra. Při podání žádosti můžete zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt
vám bude zaslána informace o možnosti převzetí
vyhotoveného dokladu.
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva
vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro
C - stanice „Pražského povstání“). Cestovní pas
vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na

Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce
s rozšířenou působností či úřadu městské části
Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho
vydání.
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání
žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu,
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první
část správního poplatku při podání žádosti
a druhou při převzetí cestovního pasu. Správní
poplatek činí při vydání pasu do 24 hodin v pracovních dnech 6000 Kč, při vydání do 5 pracovních dnů 3000 Kč. Děti mladší 15 let zaplatí
2000 Kč (do 24 hodin) a 1000 Kč (do 5 pracovních dní).
JUDr. Jana Čunátová,
vedoucí Odboru vnitřních věcí

Změny ve vydávání občanských průkazů
Od 1. července 2018 budou všechny občanské
průkazy (OP) se strojově čitelnými údaji vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem
(ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za
vydání občanského průkazu s čipem). Občan se
může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí
dokladu aktivuje (může tak učinit i později).
Aktivovaný čip umožní využívání občanského
průkazu při vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identiﬁkačním údajům držitele.
Dosavadní OP bez čipu zůstávají v platnosti,
nebude prováděna hromadná výměna dokladů.
OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu
voleb.
Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává
30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské
průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách,
a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo

do 5 pracovních dnů. Zde platí stejná pravidla
jako u vydávání cestovních pasů.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech –
500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené
lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech –
1000 Kč.
JUDr. Jana Čunátová,
vedoucí Odboru vnitřních věcí

Oprava dvířek
v kolumbáriu
na veřejném pohřebišti
Na základě výsledku výběrového řízení zadávaného v souladu s § 6 a § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem byl výběr nejvhodnějšího dodavatele na realizaci stavebních
prací s názvem „Oprava 132 ks dvířek v kolumbáriu
na veřejném pohřebišti v Milevsku“, uzavřelo dne
4. dubna 2018 město smlouvu o dílo s kameníkem
Romanem Šaffkem, se sídlem Harantova 1330/63,
397 01 Písek.
Oprava byla dokončena koncem 19. týdne 2018.
Opravou došlo k výměně dvířek v kolumbáriu
za uzamykatelná dvířka z anticora. Klíče od
zámků jsou uživatelům k dispozici na správě hřbitova v pracovních dnech od 7:30 do 14 hodin.
Doporučujeme předání klíčů dohodnout se správou hřbitova předem na tel. 382 521 351, protože
v pracovním týdnu probíhají pohřby, údržba hřbitova apod. Bc. David Lukeš, vedoucí odboru OISM

Zápisy dětí do MŠ v Milevsku
Sluníčko – zapsáno 20 dětí, nikdo nebyl
odmítnut
Kytička – zapsáno 12 dětí, nikdo nebyl
odmítnut
Klubíčko – zapsáno 15 dětí, nikdo nebyl
odmítnut, po 1. 9. 2018 nastoupí ještě
3 děti
Pastelka – zapsáno 16 dětí, k zápisu přišlo
22 dětí, 6 odmítnuto, jednalo se o děti
mladší 3 let
JUDr. Jana Čunátová,
vedoucí Odboru vnitřních věcí

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

80 LET
Věra Škodová
Marie Kojetínová
Alois Čihák
85 LET
Jan Kofroň
Marie Hejnová
Marie Kozúbková
90 LET
Růžena Borovková
91 LET
Helena Ševčíková
92 LET
Jiří Pejša
99 LET
Vlasta Šnejdová

STRANA 4

Ozelenění kruhového objezdu u Bažantnice

Během června zahájí místní ﬁrma PARK + práce
na ozelenění nově vybudovaného kruhového
objezdu v Masarykově ulici a revitalizaci zeleně
v okolí.

V rámci kruhového objezdu bude plocha rozdělena na zahuštěnou výsadbu půdopokryvné
zeleně s volnějším záhonem založeným v oblázku s vhodnou výsadbou suchobytných rostlin
(trávy, trvalky, konifery), které budou doplněny
solitérními kameny. Kosterními dřevinami zde
budou pomalu rostoucí kleče a středně vzrůstný
centrální keř, doplňkovými dřevinami budou
sadové růže a perovskie.
Dalším prostorem, který bude nově upraven, je
lokalita u památníku pozemkové reformy v sousedství kruhového objezdu. Zde budou odstraněny přestárlé jalovce a nekoncepčně vysazené
dřeviny (šeřík, bříza a jírovec) a budou zde vysazeny nové kosterní alejové stromy (okrasná třešeň, lípa) a dále převislá bříza a méně vzrůstné

jehličnany. Prostor bude doplněn o kvetoucí
keře (sadová růže, šalvěj, tavolník).
Dále bude osázen pruh zeleně mezi parkovištěm
a chodníkem k Bažantnici. Zde budou vysazeny
středně vzrůstné okrasné třešně pro vytvoření
stínu, které budou doplněny trvalkami a trávami
vhodnými pro výsušné prostředí (šalvěj, kakost,
dochan).
Posledním upravovaným místem bude plocha
jihozápadně od kruhového objezdu, kde dojde
ke zrušení stávajícího trvalkového záhonu,
a nový záhon vznikne mimo ochranná pásma
vedení inženýrských sítí. Výběr rostlin bude
v jednotě s okolními navrženými výsadbami.
Ing. Hana Hadrbolcová,
Odbor životního prostředí

Kroky k dobrému skutku se vydařily!
V sobotu 12. května pořádalo skautské středisko Sedmička Milevsko benefiční akci na
podporu Domova sv. Zdislavy v Předbořicích.
Jednalo se o orientační běh s doprovodným
programem a občerstvením na milevském koupališti. Účastníci si mohli vybrat ze dvou tras.
Tří a šestikilometrovou. Do terénu vyběhlo
téměř 60 běžců. Celkem se vybralo 6400 Kč,
ale to není vše! Pan a paní Caltovi se rozhodli,

že vybranou částku zdvojnásobí. Dohromady
tedy školka dostane 12 800 Kč, které výrazně
přispějí na její činnost. Účastníci i organizátoři si odnesli vědomí, že vykonali dobrý skutek a už se těší na další ročník. Děkujeme všem
sponzorům, kteří přispěli na hladký průběh
akce: Efaflex CZ, Sweet café, Stihl, město
Milevsko, Pekárna Kovářov a Sladká terapie.
Filip Kortan

Ukliďme Česko

Do letošní celostátní akce „Ukliďme Česko“, která nám každoročně připomíná 22. duben – Den
Země, se podobně jako v minulých letech zapojili

žáci 2. základní školy Milevsko, studenti SOŠ
a SOU, milevského gymnázia i členové Klubu
českých turistů Milevsko. Individuálně se přihlásila rovněž rodina paní Martiny Jelínkové.
Při letošním velkém počtu účastníků se mohl
sesbírat odpad ve všech hlavních lokalitách
v okolí města – na Pytláku, Hajdě, Zvíkovci,
Šibenném vrchu, ve směru od skládky Jenišovice, v prostoru u býv. Madety, v okolí kláštera,
Vinic apod. Město všem zúčastněným děkuje za
pomoc.
Ing. Marie Vratislavská,
Odbor životního prostředí

Poděkování
Manželé Bohumil a Eva Raškovi s rodinami děkují
za milé přijetí k jejich 60. výročí diamantové
svatby na milevské radnici dne 14. dubna letošního roku.
Poděkování patří panu starostovi Ing. Ivanu
Radostovi, dále paní Randové a paní Imbrové.
Chceme též poděkovat za dary předané při této
příležitosti.
Přejeme všem pracovníkům městského úřadu
hodně štěstí a pracovních úspěchů.
manželé Raškovi z Milevska

Vítání občánků

Ve čtvrtek 10. května přivítal zastupitel Bc. Zdeněk Herout nové občánky města Milevska. Jsou jimi zleva Lukáš Vlasák, Jonáš Hamerle, Marek Smažinka, Tobiáš
Hladký, Matyáš Herout, Jan Silvestr a Matyáš Prokeš. Malým kulturním vystoupením obřad zpestřily děti z MŠ Sluníčko, zleva Magdalenka Kubíčková, Toník
Mašek a Maruška Kovandová.
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Střípky z minulosti – Třicetiletá válka ve světle archeologie

Obr. 2: Model Volarských šancí z Prachatického
muzea.

Obr. 1: Plánek Volarských šancí. A – reduta; B–C –
dělostřelecké bastiony; D–E – pozůstatky sklípků na
munici; F – spojovací příkopy (podle Kuna a kol.
2015).

V minulém čísle jste si mohli přečíst o historických událostech, které dnes označujeme
jako začátek evropského válečného konfliktu
– třicetileté války. Na následujících řádcích
bych ráda představila toto období pohledem
archeologie.
Proč archeologie, když se z tohoto období
dochovala celá řada písemných a kartografických pramenů? Především proto, že písemné prameny mohou být tendenční, neúplné,
málo podrobné nebo mohou úplně chybět.
V těchto případech hraje archeologie ne zastupitelnou roli. Ideální je situace, když
se písemné, kartografické a archeologické
prameny doplňují.
Třicetiletá válka spadá do období, kterým se
zabývá postmedievální archeologie, jejíž
zájem můžeme chronologicky vymezit přelomem 15. a 16. století až koncem 18. století.
Zájem o postmedievální archeologii se v řadě
evropských zemí rozvíjí od druhé poloviny
60. let 20. století a v porovnání s pravěkou
či středověkou archeologií se jedná o relativně mladou vědní disciplínu. Postmedievální archeologie neboli také archeologie
novověku se zabývá vyhledáváním, klasifikací
a historickou interpretací novověkých
hmotných pramenů, patří tedy do skupiny
věd o člověku. V souvislosti s třicetiletou válkou je nutné zmínit archeologii vojenství či
jinak řečeno novověkou archeologie konfliktu, která se zabývá přímo válečnými udá lostmi.
Archeologické výzkumy zaměřené na vojenské
události třicetileté války lze rozdělit na dvě
skupiny. Jsou to výzkumy pohřebišť a bojišť.
Při zkoumání hromadných hrobů na bojištích
můžeme díky antropologickým a forenzním
metodám identifikovat například různá zranění a čím byla způsobena. Zatímco v Němec-

ku patří výzkum hromadných hrobů k nejvýznamnějším zdrojům poznatků o třicetileté
válce, v Čechách se dnes bádání zaměřuje na
výzkum bojišť a na studium reliktů polního
opevnění. Při jejich průzkumu se uplatňuje
kombinace studia písemných, ikonografických a kartografických pramenů s povrchovým terénním průzkumem, který je prováděn
archeologickými sondážemi, detektorovým
průzkumem, dále se využívá letecké snímkování a v poslední době také laserové skenování povrchu, které nám poskytnou pohled
na lokalitu ze vzduchu. První mezioborový
průzkum proběhl na bojišti v Nebesích u Aše.
Komplexní výzkum proběhl na bojišti z konce
třicetileté války u Třebele. Zde probíhal
výzkum již od 80. let 20. století, jeho cílem
nebylo pouze zmapovat terénní pozůstatky
po bitvě třicetileté války, ale také celkový ráz
a vývoj krajiny od pravěku až k dnešku. V souvislosti s tím byla zaměřena i obléhací soustava opevnění nad hradem Kynžvarten
v západních Čechách, jehož 3D model dopomohl k interpretaci podobného obléhacího
objektu na třebelském bojišti.Bádání neuniklo ani nejznámější české bojiště třicetileté
války - Bílá hora. Zde proběhlo však jen několik záchranných archeologických výzkumů
vyvolaných z velké části stavbou spartakiádního městečka pro ubytování cvičenců. Při
jednom z výzkumu byl odkryt i hromadný
hrob, který byl na základě antropologických

pozorování určen jako místo posledního
odpočinku pěších vojáků stavovského vojska,
kteří prchali před císařskou jízdou.
Důležitým pramenem při studiu konfliktů
tohoto období jsou polní opevnění a vojenské
tábory. I z území jižních Čech známe několik
reliktů polního opevnění, přičemž některé
z nich byly také prozkoumány. Na prvním místě je nutné zmínit Volarské šance, které jsou
dodnes pěkně viditelné v terénu. Šance byly
geodeticky zaměřeny a byl zde proveden
povrchový průzkum. Identifikována zde
byla reduta s dělostřeleckými bastiony
(obr. 1 a 2). Vybudování polního opevnění
souviselo s kontrolou tzv. Zlaté stezky, která
procházela šumavskými průsmyky a po níž
mohla z jihu do Čech proudit císařská vojska.
Pozůstatky obléhacího tábora se nacházejí
také v lese Pintovka u Tábora. Tato lokalita
se nachází přímo naproti táborskému hradu
a je dokladem obléhání města Tábora během
třicetileté války. Z jihočeského prostoru známe i další pozůstatky polního opevnění datované do mladších období. A přestože by se
mohlo zdát, že bylo již vše objeveno a prozkoumáno, dochází stále k identifikaci
nových lokalit. Nedávno byly objeveny relikty
dosud neznámých opevnění u Vadkova a Třešňového Újezdce, na kterých proběhl archeologický průzkum se zapojením nejmodernějších metod (obr. 3). Přesné stáří těchto
objektů se však nepodařilo zjistit. Jejich existenci lze však doložit nejpozději k roku 1837.
Zajímavostí je také to, že výsledky výzkumů
se kloní k tomu, že opevnění nebylo během
válečného střetnutí skutečně využito.
Literatura:
Kuna, M. a kol. 2015: Archeologický atlas ČR:
Vybrané památky od pravěku do 20. století.
Praha
Konrádová, M. 2017: Archeologie novověkých
vojenských ležení, táborů a polních opevnění
v jižních Čechách. Diplomová práce. České
Budějovice.
Kamila Pokorná, Milevské muzeum

Obr. 3: Opevnění u Vadkova - 3D model (podle Konrádová 2017).
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Čtvrtek 10. května patřil DK Milevsko již 42. ročníku koncertu dětských pěveckých sborů. Vystupovaly zde sbory obou milevských základních škol, Milevský
dětský sbor a jako host sbor Brumlíci z Českého Krumlova.

V sobotu 5. května se na milevské náměstí sjelo na 1200 motorkářů, aby se zde zúčastnili akce Setkání motorkářů s požehnáním na cestu, které se v Milevsku
konalo již po jedenácté. V kostele sv. Bartoloměje proběhla modlitba, poté na náměstí žehnání motorek a společná vyjížďka na Zvíkov.

Ve čtvrtek 10. května na vernisáži výstavy výtvarného oboru ZUŠ v Galerii M
ředitel školy předal absolventům pamětní listy.

Náměstí E. Beneše se ve čtvrtek 10. května stalo dějištěm Veřejného součinnostního
cvičení mladých záchranářů a jednotek integrovaného záchranného systému.

V sobotu 19. května startoval od milevského domu kultury 53. ročník pochodu
Praha-Prčice. Na trasu dlouhou 31 km se vydalo 1578 pochodníků a na 40 km
trasu 118. 220 cyklistů absolvovalo trasu na kole.

Téměř padesát návštěvníků si 18. května našlo cestu do Galerie M, kde se konal
Vzpomínkový večer na PhDr. Karla Dolistu, jehož jméno je s Milevskem úzce spojeno. Na snímku je jeho syn Karel, který ukazuje památeční fotograﬁi svého otce.

Férová snídaně proběhla 12. května také v Milevsku. Snídalo se v Bažantnici
a protože se akce moc povedla, po celé léto se bude v Milevsku nadále „sousedsky“ snídat. Zájemci sledujte Facebook knihovny.

V divadelním představení Miláček Anna excelovali v úterý 22. dubna v Domě
kultury v Milevsku zleva Saša Rašilov, Petra Špalková, David Prachař, Martina
Hudečková a Linda Rybová.
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KULTURA A SPORT – ČERVEN 2018
MILEVSKÉ KINO

HASTRMAN
čtvrtek 21. 6.

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216

ČR – Romantický thriller – Příběh jedné lásky,
jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra
Kopeckého a Ondřeje Havelky.
ČESKÉ ZNĚNÍ
100 min.
vstupné: 50 Kč

www.milevskem.cz

TEAMBUILDING
pátek 1. až neděle 3. 6.

20:00

ČR – Komedie – Crazy komedie o tom, co se stane,
když banda zaměstnanců jedné banky vyrazí na
teambuilding.
ČESKÉ ZNĚNÍ
83 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PEPA
čtvrtek 7. 6.

15:00

ČR – Komedie – Pepa (Michal Suchánek) je tak
trochu podpantoflák, respektu se mu nedostává
ani od jeho ženy (Petra Špalková), natož od dcery
(Natálie Grossová).
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné: 50 Kč

BACKSTAGE
čtvrtek 7., pátek 8. 6.

20:00

ČR, SR – Taneční, romantický – Dynamická love
story plná tance a hudby.
ČESKÉ ZNĚNÍ
94 min.
vstupné: 120 Kč

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
pátek 8., sobota 9. 6.

17:30

ČR – Loutková animace – „A je to opět tady“
– Pat a Mat, naši dva známí šikulové znovu
v akci.
ČESKÉ ZNĚNÍ
75 min.
vstupné: 120 Kč

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
sobota 9. 6.

20:00

USA – Komedie, krimi – Hvězdně obsazený film
volně navazující na legendární sérii Dannyho
parťáci.
TITULKY
110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

MÁŠ JI!
čtvrtek 14., pátek 15. 6.

20:00

USA – Komedie – Každý rok se pět velmi soupeřivých přátel zostra pustí do měsíc trvající hry
na babu, kterou hrají již od první třídy; ve hře,
ve které neplatí žádná omezení, riskují krk, práci
i jejich vzájemný vztah, jen aby jeden druhého
srazil k zemi s vítězným pokřikem: „Máš ji!“
TITULKY
94 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

AVENGERS: INFINITY WAR
sobota 16., neděle 17. 6.

20:00

USA – Akční, dobrodružný – Avengers a jejich
superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše
a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než
jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou,
zničí vesmír jednou provždy.
DABING
155 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
čtvrtek 21. až sobota 23. 6.

15:00

3D
20:00

USA – Akční, dobrodružný – Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob. Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení a Chris
Pratt spolu s Bryce Dallas Howard se vydávají
na jejich záchranu.
DABING
130 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
pátek 22., sobota 23. 6.

17:30

GER – Animovaná komedie – Planetu Zemi čeká
invaze animované kosmické legrace.
DABING
85 min.
vstupné: 120 Kč

ESCOBAR
neděle 24. 6.

20:00

ESP – Thriller – Film je pohledem do života
nechvalně proslulého kolumbijského narkobarona Pabla Escobara, kterého svým démonickým
projevem ztvárnil Javier Bardem.
TITULKY
123 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

SICARIO 2: SOLDADO
čtvrtek 28., pátek 29. 6.

20:00

USA – Akční, drama, krimi, thriller – Sicario 2:
Soldado otevírá novou kapitolu filmové série
SICARIO.
TITULKY
122 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

DÁMSKÝ KLUB
sobota 30. 6., neděle 1. 7.

20:00

USA – Komedie – Komedie Dámský klub se může
pochlubit doslova plejádou těch největších hereckých hvězd. Rolí rozverných dam se ujaly stále
okouzlující Diane Keaton, Jane Fonda, Candice
Bergen a Mary Stenburgen.
TITULKY
103 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

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

DEN DĚTÍ V MILEVSKU
pátek 1. 6.

08:30

Pro milevské školy. Zábavný program pro děti
v podání agentury DOREMI. Soutěže v režii DDM
Milevsko.
velký sál
vstupné: zdarma

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE – 4. ČÁST
pátek 1. 6.
17:00–20:00

Závěrečná část grafologického semináře pod
vedením Mgr. Jany Maškové.
výuková učebna
vstupné: 450 Kč

POHÁDKA KE DNI DĚTÍ
– NÁMOŘNICKÁ LEGENDA
neděle 3. 6.

15:00

Hraje: rodinné divadélko Máma a táta
Naše legenda vypráví o výpravě za pokladem.
A umíte si jistě sami představit, co vše se může
stát. Jako každá námořnická legenda i ta naše je
plná písní, napětí, rvaček a hlavně slané vody.
Děti budou součástí děje a společně poputujeme
za pokladem. Během plavby pomůžeme námořníkovi odehnat příšeru, odfouknout velké vlny,
ubránit se pirátům a možná se i zúčastníme svatby na lodi – neboť největší poklad na světě je
láska a přátelství. Změna programu vyhrazena.
amfiteátr/velký sál (dle počasí)
vstupné: zdarma

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2018
od pondělí 4. 6.
Zahájení zápisu do tanečních, 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 7. září 2018. Kurz
obsahuje: deset tanečních lekcí, prodlouženou
a závěrečný ples – Věneček, video a foto reportáž
z tanečních, výuku stolování s rautem a přípitek.
pokladna DK
kurzovné: 1900 Kč

MIKULÍN – PROMÍTÁNÍ FILMU
pátek 8. 6.

17:30

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

ZÁJEZD
DO ZÁBAVNÉHO PARKU MIRAKULUM
sobota 9. 6.
odjezd od DK v 8 hodin
Pojeďte s námi do milovického parku Mirakulum,
který nabízí 10 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s množstvím 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

LOUTKOVÁ POHÁDKA
– O VODNÍKOVI A VÍLE AMÁLCE
neděle 10. 6.

15:00

Děti se mohou těšit na vodníčkovo dobrodružství,
na zamilovanou vílu Amálku a plno jiných pohádkových postav. Ani čerti nebudou chybět. Mohou
si též s loutkami zazpívat a hastrmánkovi pomá-
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hat. Pohádka má čtyři jednání. Určitě v ní vše
dobře dopadne. Loutky se už na malé diváky moc
těší. Tak přijďte a vezměte s sebou rodiče, nebo
babičky a dědečky. Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

KONCERT
– ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
neděle 10. 6.
19:30
Druhá tráva přijíždí do Milevska poprvé, koncert
se koná v rámci série milevských Hudebních
sklepů.
Skupina hraje v současné době ve složení: Robert
Křesťan – sólový zpěv, mandolína, kytara, Luboš
Malina – banjo, irské píšťaly, tenor saxofon, vokály, Luboš Novotný – dobro, lap steel, vokály, Radek
Hlávka – kytara, vokály, Tomáš Liška – kontrabas,
basová kytara, Martin Novák – bicí, perkuse,
cajon.
1. nádvoří kláštera
vstupné: předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 12. 6.
13:00–16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

SBD – SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
úterý 12. 6.
16:00
výuková učebna

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 14. 6.

14:00

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

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
středa 20. 6.
17:00
velký sál

KOLIK JE NA SVĚTĚ ...
čtvrtek 21. 6.

18:00

Závěrečné muzicírování žáků a učitelů 2. ZŠ
Milevsko, tentokrát s písněmi Petra Skoumala,
Marty Kubišové a Karla Kryla, to aby se nezapomnělo na rok 1968.
velký sál
vstupné: dobrovolné

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
TANEČNÍHO ROKU EFK DANCE FAMILY
sobota 23. 6.
14:00
Již tradiční rozloučení s tanečním rokem EFK
dance family tentokrát v novém kabátě. Můžete
se těšit na rozmanitou taneční show, ve které
Vám představíme všechny soutěžní i nesoutěžní
tématické choreografie od našich nejmenších
tanečníků až po dospěláky. Budete mít možnost
zhlédnout break dance, hip hop, parkour či speciální Michael Jacskon show.
velký sál

OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE
čtvrtek 28.–sobota 30. 6.
Více informací: www.prestenice.cz

START POCHODU – MILEVSKÝM KRAJEM
sobota 30. 6.
07:00–10:00

SPOS MILEVSKO

2. ročník turistického pochodu, pěší trasy 10 až
42 km, cyklo 25 až 65 km. Start od DK Milevsko,
cíl v místě startu.
start od DK

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

SPORTOVNÍ HALA:

PŘIPRAVUJEME:

14. 6. 18:00 NRG crew – Taneční exhibice

AFRICA 2018 IYASA ZIMBABWE
středa 18. 7.

LETNÍ STADION:

Studenti a učitelé umělecké školy v Balawayo
v Zimbabwe přijíždí po obrovském úspěchu
v minulých letech na své další turné do Evropy.
amfiteátr DK
vstupné: 100 Kč
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino

KONCERT – GLEN HANSARD
pátek 10. 8.

www.spos-milevsko.cz

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

19:30

Do Milevska se vrací po třech letech Glen Hansard. Tentokrát přijíždí jako člen kultovní irské
kapely Interference, která je postavena na odkazu zpěváka, skladatele a básníka Ferguse O’Farrella.
1. nádvoří Milevského kláštera
vstupné: předprodej 500 Kč, na místě 550 Kč
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino

03. 6.
07. 6.
09. 6.
10. 6.
17. 6.
23. 6.
23. 6.

17:00
17:00
10:00
17:00
17:00
09:00
08:30

FC muži A – SIKO Čimelice
FC ml. př. – TJ Božetice
FC dorost – Vodňany/Dříteň
FC junioři – Lom u Tábora
muži A – Nová Včelnice
Hasičská soutěž
VÁCLAVÁK – fotbalový turnaj v malé
kopané (VUMT)

PROVOZNÍ DOBA KOUPALIŠTĚ
(PROVOZ ZAHÁJEN OD PÁTKU 1. 6.):
PO–PÁ: 10:00–21:00
SO–NE: 09:00–21:00

SENIOR KLUB ZVVZ
www.zvvz.cz/seniorklub

KARLŠTEJN, AMERIKA
úterý 5. 6.

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ
– MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2018
čtvrtek 23.–neděle 26. 8.

Návštěva hradu Karlštejn a procházka kolem
nedalekého českého Grand Canyonu Velká
a Malá Amerika. Pěšky 5,5 km, odjezd v 7 hodin.

Vybíráme z programu: Nebe, Falcone, Portless,
Lokomotiva a Petr Vondráček, Pavel Vítek a Top
Band, Oběžná dráha, Fusky Dus, Ticho de pre
cupé band, Schodiště, Fantom, Atmo a další.
park Bažantnice

BIO SENIOR – PEPA
čtvrtek 7. 6.

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

VERNISÁŽ VÝSTAVY
VÝTVARNÉHO SESKUPENÍ PAMPEKLEC
pondělí 4. 6.
17:00
Vystavují: Petr Eschler – dřevěná socha, Ivana
Kubíčková – obrazy, Jaroslav Koděra – dřevořezba, Jája Eschlerová – keramická socha.

VÝSTAVA
VÝTVARNÉHO SESKUPENÍ PAMPEKLEC
úterý 5. až sobota 30. 6.
Vystavují: Petr Eschler – dřevěná socha, Ivana
Kubíčková – obrazy, Jaroslav Koděra – dřevořezba, Jája Eschlerová – keramická socha.
vstupné: 10 Kč

MILEVSKÉ MUZEUM
KLÁŠTERNÍ 557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

1918 – KONEC A ZAČÁTEK
do neděle 2. 9.
Výstava ke 100. výročí vzniku samostatného Československa.

15:00

ČR – Komedie – Pepa (Michal Suchánek) je asi
padesátiletý úředník žijící se svou rodinou v obyčejném okresním městě. Pepa je tak trochu podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od jeho
ženy (Petra Špalková), natož od dcery (Natálie
Grossová). Pepa ví, že se musí něco změnit, a tak
sledujeme sled více či méně marných a tragikomických pokusů Pepy o to, začít svůj život konečně žít.
Milevské kino

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
úterý 12. 6.
Prohlídka zámku a poutního kostela Jana Nepomuckého na Zelené hoře – významné památky
UNESCO. Odjezd v 7 hodin.

STRAKONICE, KRUŠLOV
úterý 19. 6.
Prohlídka hradu a města Strakonic s průvodcem,
síně tradic firmy ČZ (motocykly, zbraně) a historického včelína v Krušlově. Odjezd v 7 hodin.

BIO SENIOR – HASTRMAN
čtvrtek 21. 6.

15:00

ČR – Romantický thriller – Příběh jedné lásky,
jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra
Kopeckého a Ondřeje Havelky.
Milevské kino

ŽIROVNICE, KAMENICE NAD LIPOU
úterý 26. 6.
Prohlídka zámku, špýcharu a muzea v Žirovnici,
zámku a parku v Kamenici na Lipou. Odjezd
v 7:30 hodin.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

CENTRUM MILÍSEK

SaS ROZÁRKA

www.kctmilevsko.pisecko.info

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409

LETNÍ BYLINKOVÁNÍ
úterý 5. 6.

ŽIDOVA STROUHA
středa 6. 6.
Pěší vycházka po trase Bechyně, Nuzice, Bechyně.
Délka trasy 12 km. Odjezd do Bechyně autobusovou linkou z AN v 6 hodin.
vede: Jindřich Janouch

MÍŠOV – PADRŤSKÉ RYBNÍKY – BŘEZNICE
– ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM A OKOLÍ
sobota 9. 6.

www.centrummilisek.cz

KLUB MAMINEK – OSLAVA DNE DĚTÍ
pondělí 4. 6.
16:00
Dětská party v zahradě jesliček plná her a zábavy.
Zveme všechny maminky s dětmi.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 6. a pátek 29. 6.

08:00–16:00

Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat předem.

Jednodenní zájezd auty, přihlášky u vedoucího
akce. Odjezd z Milevska od sokolovny v 7 hodin.
vede: Ladislav Kos

ZÁPIS DO JESLIČEK A MIKROJESLÍ
pondělí 18. a úterý 19. 6. 13:00–16:00

OKOLÍM BŘECLAVI
pondělí 11.–pátek 15. 6.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
pondělí 18. 6.

Cykloakce, pětidenní putování Dolnomoravským
úvalem s návštěvou Slovenska a Rakouska. Cestovní zdravotní pojištění si vyřizují účastníci individuálně.
vede: Zuzana Sekalová

Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich. Nutno objednat předem.

OTEVÍRÁNÍ VÁŠOVA RYBNÍKA
středa 13. 6.
Pěší vycházka kolem kláštera s posezením
u Vášova rybníka. Sraz u sokolovny ve 13:30
hodin.
vede: Jindřich Jelínek

ŠUMAVA – SCHWARZENBERSKÝ KANÁL
A MEDVĚDÍ STEZKA
sobota 16. 6.
Turistický výlet s podporou autobusu. Dvě možnosti pěší vycházky: z osady Jelení vrchy (900 m.
n. m.) na Perník (1049 m. n. m.), pak kolem zajímavých přírodních skalních útvarů a podél přehrady do Nové Pece, cca 9 km. Nebo podél
plavebního kanálu do Nové Pece, cca 10 km.
Odjezd v 7 hodin od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.
vede: Jiří Lesák

HORA TÁBOR
středa 20. 6.
Cykloakce po trase Milevsko, hora Tábor, Milevsko, délka trasy 42 km. Odjezd od sokolovny
v 9 hodin.
vede: Ladislav Macháček

PUTIM – PÍSEK
středa 27. 6.
Pěší vycházka po trase Putim, Soutok, Zátavský
most, Písek. Délka trasy 10 km. Odjezd z nádraží
ČD v 7:41 hodin.
vede: Miroslav Bártík

MILEVSKÝM KRAJEM
sobota 30. 6.
2. ročník turistického pochodu, pěší trasy 10 až
42 km, cyklo 25 až 65 km. Start od 7 do 10 hodin
od domu kultury, cíl v místě startu. Skupinový
odjezd cyklistů z Milevska v 8 hodin.
vede: Ladislav Macháček
zajišťují: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

Zápis dětí na školní rok 2018/2019.

08:00–16:00

KULATÝ STŮL PRO ŽENY
– JAK ZVLÁDNOUT PŘIJÍMACÍ POHOVOR
pátek 22. 6.
09:00–12:00
Diskusní setkání s personalistkou Danou Jahodovou. Nácvik pracovního pohovoru, komunikačních dovedností a sebeprezentace.

10:00

TVOŘIVÁ DÍLNA PRO MALÉ I VELKÉ
úterý 12. 6.
10:00
JAK SE CHOVAT K CHLUPÁČŮM
A STARAT SE O NĚ
úterý 19. 6.

10:00

PEČEME NEJEN SLADKOSTI
úterý 26. 6.

10:00

OBEC BRANICE
OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SDH BRANICE
sobota 23. 6.

14:00

Hraje Doubravanka a TORO band, bohatý doprovodný program.
sportovní areál TJ Sokol

KAMENÁČ music art pub
www.kamenac.net

DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ
pátek 8. 6.

20:00

Koncert známých milevských hudebníků s upravenými cover verzemi rockových hitů posledních
padesáti let.

PŘIPRAVUJEME:
LETNÍ DĚTSKÝ KLUBÍK
Celodenní letní klub v termínu 16. 7. – 10. 8. pro
děti od 5 do 10 let ve stylu příměstského DT s denní kapacitou 8 dětí. Příjem přihlášek zahájen.
cena: 1550 Kč/týden + oběd

MOJE BOTY
sobota 23. 6.

20:00

LETNÍ MIKROJESLE MILÍSEK

Nové seskupení soběslavských hudebníků např.
ex Dětské Nápady. Autorská tvorba ve stylu
funk/rock.

Celodenní zařízení rodinného typu pro děti od
6 měsíců do 4 let. Školné zdarma!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

LETNÍ JESLIČKY MILÍSEK

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231

Celodenní zařízení péče o děti (1–4 roky) registrované jako „dětská skupina“ s individuálním
přístupem k dětem. Možnost volby frekvence
docházky.

POBYTOVÉ DĚTSKÉ TÁBORY
DT ORLÍK VYSTRKOV
A DT ORLÍK MARINA
Ubytování v bytech 1+1, 2+1 nebo plně vybavených bungalovech. Stravování plná penze (skvělá
kuchyně) a program takový, na který se nezapomíná!

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
DEN DĚTÍ – ŠIPKOVANÁ
pátek 1. 6.

13:00

PREVENTIVNÍ TÉMA – PRVNÍ POMOC
čtvrtek 7. 6.
14:00
ČERVNOVÉ VAŘENÍ
pátek 15. 6.

13:00

ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN – OPÉKAČKA
pátek 29. 6.
13:00

www.knihmil.cz

SOUSEDSKÁ SNÍDANĚ
červnová sobota

09:00–11:00

Férová snídaně se v květnu v Bažantnici skvěle
povedla, proto chceme ve společném snídání
pokračovat i nadále. Sledujte náš Facebook
a přijďte s námi posnídat několikrát během léta
na zajímavá místa Milevska. Datumy a místa
budou včas upřesněny.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Z 2. ZŠ NA ČTENÁŘE
pátek 15. 6.

08:00

Rok utekl jako voda a my se opět těšíme na to,
jak skřítkové Knihomil a Knihomol ocení malé
čtenáře z prvních tříd za to, že úspěšně vstoupili
do světa knih a abecedy. Rodiče a prarodiče jsou
srdečně zváni!
pobočka DK

KRESLÍME A MALUJEME
do středy 20. 6.
Tradiční předprázdninová výtvarná výstava dětí
z Mateřské školy Pastelka opět v prostorech
knihovny.
vestibul knihovny
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Z 1. ZŠ NA ČTENÁŘE
pátek 22. 6.

Gymnastky uzavřou sezonu v Bernarticích
08:00

knihovna ve městě
Srdečně zveme všechny blízké malých čtenářů
na slavnostní chvíli, kdy je královna pasuje na
rytíře řádu čtenářského.
Pořadatelé kulturních a sportovních akcí
mohou příspěvky do příštího (červencového)
kulturního kalendáře zasílat na mailovou adresu: zpravodaj@milevskem.cz do úterý 19. června do 12 hodin.

Jarní sezona moderních gymnastek milevského
Sokola je v plném proudu. Děvčata za sebou
mají pohárovou soutěž v Táboře a v Mariánských
Lázních. Čtyři medailová umístění přivezly
z oblastního přeboru v Českých Budějovicích.
Smolně začala letošní sezona pro Kristýnu
Nedvědovou (na snímku), která se na první
pohárové soutěži v Táboře zranila, a tak si zacvičí
až na závodech v Bernarticích, které v neděli
24. června jarní závodní sezonu uzavřou.
Mgr. Jana Plavcová

2. ZŠ MILEVSKO

Poznávací zájezd do Drážďan

Hodina moderní chemie

Žáci 6. až 9. ročníků,
kteří si vybrali jako druhý studijní jazyk němčinu, se v pátek 18. května
vypravili na poznávací
zájezd do Drážďan. Se
sympatickým průvodcem si prohlédli staré
město, jehož součástí je
jedna z nejvýznamnějších staveb Zwinger, kde si prohlédli výstavu obrazů
„Starých mistrů“. Procházku historickým centrem zakončili v muzeu
dopravy, které jim nabídlo spoustu interaktivních aktivit a možností
ověřit si, čemu jsou už schopni v německém jazyce porozumět. Poslední
část dne si všichni užili nákupy v Primarku. Den plný zážitků se všem líbil
a už se těší na další možnost zpestřit si výuku německého jazyka.
Ing. H. Pištěková a Mgr. H. Jeřábková

Ve čtvrtek 17. května již
tradičně naši školu
navštívili
studenti
z VŠCHT z Prahy s programem Hodiny moderní chemie.
Žáci 8. a 9. ročníků si
praticky ověřili znalosti z chemie. Uviděli
pokusy s oxidem uhličitým v podobě suchého ledu a s kapalným dusíkem.
Připravili si chemický semafor a na závěr hodiny si vyrobili zmrzlinu
z kapalného dusíku.
Všichni žáci z vyučování odcházeli nadšeni a již teď se těší na další hodiny
moderní chemie.
Ing. Helena Pištěková

Moje první školička
Od 18. dubna do 16. května se na naší škole
každý týden odpoledne scházeli budoucí
prvňáčci se svými učitelkami a spolužáky, aby
si vyzkoušeli školu nanečisto. A tak hráli různé
hry, pracovali na interaktivní tabuli, poznávali
pohádky, kreslili, dokonce i počítali, cvičili,
zpívali a hráli na hudební nástroje. Za dobře
odvedenou práci v hodině i za úkol splněný

doma si vždy vysloužili razítka a nakonec
i diplom. Nadšení nikomu nechybělo a my
doufáme, že jim co nejdéle vydrží.
Dětem i jejich rodičům přejeme krásné léto prožité podle jejich představ a na všechny se těšíme
v pondělí 3. září ve třídách 1. A a 1. B.
Mgr. I. Hronková a Mgr. R. Dostálová

MŠ KYTIČKA

Školní zahrada společně

Mateřská škola Kytička se pyšní školní zahradou, která je nadstandartně vybavena herními
prvky, ale hlavně svojí rozlohou a dispozicí přímo vybízí k environmentálním aktivitám dětí.
Ostatně k tomuto účelu byla školní zahrada
v roce 2014 pomocí dotace z OPŽP realizována.

Vybudováním zahrady ale všechno teprve začalo… Údržba a další rozvoj zahrady je poměrně
nákladná a časově i fyzicky náročná věc. Už
v roce 2011 se do úpravy zahrady zapojili rodiče
dětí a vznikl projekt „Školní zahrada společně“.
Rodiče byli vždy ochotni pomoci a mnohdy při-

spěli i nápady a náměty k dalším školním aktivitám. Posledním počinem bylo vysázení vrbových proutků (ostatně po velikonoční škole
pletení pomlázek jich pár svazků zůstalo),
úprava záhonů se sazenicemi jahod, příprava
záhonu na vysetí dýní, kultivace naší „motýlí
louky“, vyčištění živého plotu od náletů a další.
Tentokrát se zahradního náčiní chopili rodiče
a prarodiče dětí. Finanční úspora, kterou tato
spolupráce přináší, je pro MŠ opravdu obrovská. Pro nás je ale podstatný zájem, ochota
a jistá sounáležitost s mateřskou školou, která
je pro nás všechny velkou morální podporou,
které si opravdu vážíme.
Marcela Brčková
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SOŠ A SOU MILEVSKO

Do Lotyšska již potřetí!
Učni SOŠ a SOU Milevsko vyrazili v dubnu již
potřetí na přínosnou pracovní stáž do Lotyšska,
konkrétně na střední školu ve městě Kandava.
Seznamovali se zde s novými trendy v oblasti
oboru opravář zemědělských strojů, předváděli
své bohaté znalosti a dovednosti, vzdělávali se
v anglickém a ruském jazyce a poznávali zajímavé prostředí pobaltské země.
Mgr. Markéta Hadáčková

ZUŠ MILEVSKO

Zlivská kytara

Martina Vošahlíková se svojí učitelkou Barborou
Ondruškovou Nedvědovou.

Zleva Matěj Habart, pan učitel Ivan Zborník a Ondřej
Sedlák.

V pátek 4. května proběhl XXI. ročník krajské
soutěžní přehlídky kytarové hry „Zlivská kytara
2018“. ZUŠ Milevsko měla v soutěži trojnásobné zastoupení. Ondřej Sedlák a Matěj Habart
ze třídy pana učitele Ivana Zborníka získali ve

svých věkových kategoriích shodně 2. místa,
Martina Vošahlíková pod vedením paní učitelky
Barbory Ondruškové Nedvědové obsadila
3. místo. Blahopřejeme!
Kolektiv ZUŠ
Foto: L. Vošahlík, M. Dvořáková

O vodníkovi a víle
Amálce
Na neděli 10. června
přichystal Loutkový
soubor při DK Milevsko
pohádku s názvem
Ovodníkovi avíle Amálce. Děti se mohou těšit
na vodníčkovo dobrodružství, na zamilovanou vílu Amálku aplno jiných
pohádkových postav. Ani čerti nebudou chybět.
Mohou si též s loutkami zazpívat a hastrmánkovi
pomáhat. Pohádka má čtyři jednání a určitě v ní
vše dobře dopadne. Loutky se už na malé diváky
moc těší. Tak přijďte a vezměte s sebou rodiče,
nebo babičky a dědečky. Předprodej vstupenek
je v kanceláři DK Milevsko. Pohádka začíná
v 15 hodin v loutkovém sále a vstupné je 30 Kč.

Úspěchy v ústředních kolech soutěží žáků ZUŠ

Martin Kahoun se svým učitelem Jaromírem Kašparem.

Martin Pich s učitelem Václavem Adamem a učitelkou Terezou Dvořákovou.

Soutěž žáků základních uměleckých škol ve hře
na trubku vyvrcholila 3. května ústředním kolem
v Praze. Z milevské ZUŠ do celostátního kola
soutěže postoupil vítězstvím v kole krajském
Martin Pich. I zde zahrál výborně a v konkurenci
nejlepších trumpetistů své kategorie z celé České
republiky získal vynikající 2. cenu. V ZUŠ Milevsko navštěvuje Martin Pich třídu pana učitele
Václava Adama, soutěžní vystoupení na klavír
doprovázela paní učitelka Tereza Dvořáková.
18. května se v Holicích konalo ústřední kolo
soutěže žáků ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Také
zde měla ZUŠ Milevsko zastoupení ve hře na bicí
soupravu. Soutěžící Martin Kahoun ze třídy pana
učitele Jaromíra Kašpara zde za svůj výkon
obdržel čestné uznání I. stupně.
Blahopřejeme oběma úspěšným žákům i jejich
učitelům!
Kolektiv ZUŠ
Foto: V. Pichová, M. Kahoun
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Zájezd žáků do Anglie

V květnu odjelo s cestovní kanceláří K-Tour
celkem 34 žáků 6. až 9. tříd na zájezd do

Anglie. Nad žáky dohlížely paní učitelky Lenka
Soldátová a Pavlína Tomášková.

Předkládáme reportáž z jednotlivých dnů
zájezdu:
Den 1.: Navštívili jsme The City of London. Pěšky
jsme prošli kolem nejznámějších pamětihodností - Tower Bridge, The Tower, lodní doky. Pak
jsme se vydali na prohlídku St. Paul´s Cathedral,
kde jsme si prohlédli interiér, kryptu a střešní
vyhlídku. Na závěr dne nás čekalo 4D kino
a vyhlídka z London Eye.
Den 2.: Odjeli jsme do Stratfordu, rodiště
Williama Shakespeara. Poté jsme se vydali na
středověký hrad Warwick. Den jsme zakončili
prohlídkou Oxfordu.
Den 3.: Nejdříve jsme si prohlédli město Bath,
pak Salisbury, kde jsme prošli katedrálu. Závěr
dne patřil návštěvě známého místa Stonehenge.
Den 4.: Poslední den jsme věnovali návštěvě
Windsoru a prohlídce Londýna. Prošli jsme místními parky, dále kolem královského paláce až
k Národní galerii a zažili jsme i kouzlo večerního
města.
Mgr. Pavlína Tomášková
a Mgr. Lenka Soldátová

Úspěch žáků v soutěži Myslivost jako ochrana přírody
V pátek 11. května se naši žáci zúčastnili soutěže
Myslivost jako ochrana přírody. Tříčlenná družstva žáků 5. tříd soutěžila ve znalostech ze zoologie lesní zvěře, kynologie loveckých psů, zdravovědy a v poznávání rostlin a stromů. Součástí
soutěže byla i střelba ze vzduchovky. Naši školu
reprezentovala dvě družstva: družstvo ve složení
Lucie Kašparová, Kamil Šoule a Barbora Volfová
obsadilo 2. místo, Klára Hrtoňová, Kristýna
Nedvědová a Tomáš Vácha 3. místo. Všem děkuji

za zodpovědnou přípravu a vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Marie Jelenová

PŘÁTELSKÝ KONCERT
Sobota 2. června
od 15 hodin
v sále ZUŠ Milevsko

EFK DANCE FAMILY ll. vícemistři Čech

Poslední dva týdny znamenaly pro EFK dance
family další várku tanečních soutěží. Hned první
z nich byla budějovická pohárová soutěž “Power
of Dance”, které se tentokrát zúčastnila pouze
naše dětská věková kategorie. I přesto, že už
delší dobu jsme na této soutěži nebyli, považovali jsme účast našich dětí za důležitou pro
získání nových zkušeností. Děti zde obsadily
1. místo z 5 choreograﬁí a pochvalu poroty za
udržení pravé myšlenky streetdancu. Tím ale
úspěch neskončil, do programu byl také zařazen
break dance battle, tedy improvizovaný souboj
tanečníků 1 versus 1. Hvězdou se stal náš Matěj
Hrtoň, který celý battle vyhrál v konkurenci
8 tanečníků.

Další dvě soutěže byly po EFK dance family
opravdu výzvou. Jednalo se o Mistrovství Čech
na dvou největších a nejprofesionálnějších soutěžních organizací v České republice - Czech
Dance Organization a Taneční skupina roku. EFK
se už řadu let vždy zúčastňuje všech postupových kol a snaží se probojovat mezi obrovskou
konkurencí všech skupin. I přesto, že tento boj
není jednoduchý a soutěže jsou zastoupeny
mnohonásobně početnějšími skupinami, podařilo se nám dostat mezi tyto profesionály. Jsme
velice rádi, že se nám daří svým tanečním projevem přenášet poselství, že kvalita rozhoduje
nad kvantitou. I mnozí porotci to ocenili
a pochválili nás za duši pohlazující choreograﬁe.
V Czech Dance Organitazation dospěláci, pod
vedením Adély Kašparové, získali krásné 7. místo
v konkurenci 24 skupin a postup na Mistrovství
republiky v Brně. Výkonnostní kategorie, ve
které jsme zařazeni, je vždy tou nejvíce nabitou,
a proto to tanečníci opravdu nemají jednoduché.
Stejná konkurence nás čekala i na Mistrovství
Čech Taneční skupiny roku, kde naše dětská sku-

pina vytancovala krásné 13. místo z 24 choreograﬁí. Postup do semiﬁnále jim utekl o pouhé
jedno místo. Ač by se to mohlo zdát jako zklamání, my si takového umístění vážíme a znamená pro nás obrovskou motivaci do dalších
let.
Jako prozatím největší úspěch z této taneční
sezóny považujeme umístění dospěláků na
Mistrovství Čech Taneční skupiny roku. Porotci,
kterými byli i zahraniční tanečníci, hodnotili
precizní výkony, techniku a nápaditou choreograﬁi. Kategorie, které jsme se zúčastnili, čítala
24 choreograﬁí. Do ﬁnále bylo nutné se probojovat dvěma koly. To se našim tanečníkům
povedlo, jejich výkon se kolo od kola zlepšoval,
napětí však sílilo. Podařilo se jim získat 3. místo
v této obrovské konkurenci a zapsat se tak mezi
ll. vícemistry Čech Taneční skupiny roku. Tím si
zajistili postup na další Mistrovství České republiky. Radost je samozřejmě obrovská, motivace
však ještě větší. Tento úspěch si zapisujeme
k našim největším a už teď se nemůžeme dočkat
Mistrovství republiky, které se nezadržitelně
blíží.
Adéla Kašparová
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V DK Milevsko proběhly hlavní programy Festivalu 2018
Město Milevsko hostilo v pátek 18. května hlavní
pořady Festivalu 2018/22. Setkání dětských
jihočeských folklorních souborů. Dětem a pedagogům z 1. základní milevské školy i dalším
návštěvníkům předvedly v domě kultury v dopoledním bloku to nejlepší ze svých programů
pozvané soubory Kovářovánek z Kovářova,
Doudlebánek z Doudleb, Bystřina ze Zlivi, Javoráček z Lomnice nad Lužnicí a Bárováček z Českých Budějovic.
Přítomné diváky i účinkující pozdravil v úvodu
vystoupení Jiří Kyněra, zástupce obce Svatobořice-Mistřín a Pavla Škochová, ředitelka festivalu, jež celý dopolední pořad moderovala.
Zdravici přednesl i Lubomír Tyllner, jeden
z porotců, který byl společně s Bohumilem Chocholou delegován na festival Národním ústavem
lidové kultury ve Strážnici.
Organizátoři připravili pro přítomné v domě
kultury i řemeslné dílny, a tak zájemci o kreativní
tvorbu mohli celý den zdobit perníčky, vyrábět
z papíru, učit se drátování i práci na hrnčířském
kruhu a sledovat ukázky práce se sklem. Nechyběla tradičně ani nabídka zajímavých propa-

gačních materiálů Jihočeského folklorního
sdružení.
Oblíbeným a důležitým programem festivalu
byla taneční dílna pro zúčastněné soubory, které
se sešly po obědě ke společné výuce, kdy jednotliví vedoucí učili tance svých oblastí. Následně vedoucí na společném semináři s odbornou
porotou rozebírali jednotlivá dětská vystoupení,
protože jedním z cílů uvedené akce je umělecký
rozvoj dětských folklorních souborů.
Chtěli bychom velice poděkovat vedení a pracovníkům Domu kultury Milevsko za spolupráci
a zajištění veškerého zázemí, dále všem partnerům, sponzorům,

dárcům, organizátorům a v neposlední řadě
folklorním souborům i jejich vedoucím za práci,
kterou přispívají k udržení a rozvoji lidových
tradic Jihočeského kraje.
Doprovodné programy Festivalu 2018:
18. května - pořady národopisného souboru
Kovářovánek pro seniory ve dvou pečovatelských domech v Milevsku.
23. května - pořady národopisného souboru
Kovářovánek v Klubu důchodců v Milevsku.
manželé Milan a Pavla Škochovi,
ředitelé festivalu
Foto: Milan Škoch

Jízdní řád plaveb Orlík – Zvíkov
Od 2. do 29. června pouze soboty a neděle.
ODJEZD SMĚR – ZVÍKOV
ODJEZD SMĚR – ORLÍK ZÁMEK
ORLÍK ZÁMEK (odjezd)
ZVÍKOV (odjezd)
10:30, 12:30 a 15:00
11:30, 13:30 a 16:15
ZVÍKOV (příjezd)
ORLÍK ZÁMEK (příjezd)
11:15, 13:15 a 15:45
12:15, 14:15 a 17:00
Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.
Quarter, s. r. o.

www.lodnidopravaorlikslapy.cz

Dobrý anděl
Tři rodiny z Milevska a dalších dvacet rodin již
dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl,
která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě
potýká s vážným onemocněním. Díky měsíčním příspěvkům mohou rodiny s dětmi všechny
těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční
stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto
podporu potřebují! Doporučte jim Dobrého
anděla.
Komu mohou Dobří andělé pomoci?
Typicky se jedná o onkologické onemocnění,
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,
těžká kombinovaná postižení, svalová dystrofie Duchenne, cystická fibróza, nemoc motýlích
křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné pomoci také dětem, které se potýkají se
vzácnými onemocněními, s těžkými kombinovanými poruchami (mentálními, tělesnými,
smyslovými) a s vážnými komplikacemi po
porodu či těžkém úrazu. Více informací na
www.dobryandel.cz.
Markéta Křížová

UPOZORNĚNÍ
pro odběratele tepla ze systému CZT Milevsko
v období mimo topnou sezónu, v průběhu měsíců květen
až srpen, budou na přívodech do jednotlivých objektů
prováděny

výměny měřičů tepla
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Centrum mladé rodiny Milísek
Sažinova 763, Milevsko

Jesliky a Mikrojesle
Zápis dtí na školní rok 2018/2019

 dotkni
otkni se písku 
městská slavnost 8 > 10 června 2018

18. 6. - 19. 6.

13 - 16 hod.

Jesliky Milísek celodenní zaízení pée o dít od 1 roku do 4 let.
Školkovné v jeslikách je možno odeíst z roního zútování daní.
Mikrojesle Milísek celodenní zaízení pée o dít od 6 msíc do 4 let.
Jediné zaízení pée o dít v Jihoeském kraji podpoeno ESF-OP Zamstnanost.
Školkovné je ZDARMA

Letní klubík Milísek

Celodenní letní klub pro dti od 6 do 12let
ve stylu "pímstského tábora"
volná místa

Čechomor | Dalibor Janda | Janek Ledecký

Babouci
B
b
i | Black
Bl k B
Band
d | Dechová
D h áh
hudba
db města
ě t Písku
Pí k | Led
L dF
Farmers
Louisiana | Myslivci Písku | Nebe | PiKo | Písečan | Sborissimo
Swing Band Tábor | Šlágr Band | Veselá Trojka Pavla Kršky
+ historický program od Marie Terezie k Františku Josefovi
ohňostroj | mobilní planetárium | program pro děti | youtubeři…
w w w.dotknisepisku.c z

2. turnus (23.7. - 27.7.)
3. turnus (30.7.-3.8.)
Pro dti, které chtjí trávit letní prázdniny spolu...
Užívat si letní pírody, zábavy, her, soutží, výlet.
.
Denn od 8:00 - 16:00 - denní
kapacita klubu je 8dtí.
Cena: 1550,-K/ týden = 5dn
(obd v cen)

www.centrummilisek.cz

Po celé léto

„v zahradě DK “
- Speciality na grilu
- Velkopopovický Kozel
- Bernard světlý a tmavý
- Každodenní akce na drinky
Ladislav Bendula s personálem

723 449 409

centrummilisek@email.cz
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou do čtvrtka 7. června na
telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku
na koncert Roberta Křesťana a Druhé trávy,
který se uskuteční v neděli 10. června od 19:30
hodin na 1. nádvoří Milevského kláštera.
K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
dětské hřiště v Branicích
Výherci:
Tomáš Volf, Branice, Zuzana Kestřánková a Veronika Kozáková, Milevsko

Letošní jarní koncert
pěveckých sborů
Také teplé, slunečné sobotní odpoledne
28. dubna přispělo k prožití pohodového podvečera na jarním koncertu Milevského smíšeného sboru. V milevské synagoze byl při otevřených oknech příjemný chládek. Synagoga
byla zcela zaplněna příznivci a přáteli sborového zpěvu. Ani jsme nepočítali, že za tak pěkného počasí bude náš koncert navštíven
v takovém počtu posluchačů.
Koncert zahájil, za řízení sbormistryně Anděly
Maršálkové, náš milevský sbor. V připraveném
repertoáru bylo několik upravených lidových
písní. Také skladby od Zděnka Lukáše - Alleluja, kterou jsme poprvé zpívali na posledním
vánočním koncertu a nově zazněla jeho skladba Tolita toten. Zpívali jsme také židovskou
Mi jitten li, která do tohoto prostředí velmi
dobře zapadla.
Náš host, táborský smíšený sbor Domino, měl
ve svém vystoupení, kromě jiných skladeb,
také dvě židovské písně. Jeho sbormistr Jakub
Smrčka vhodně uváděl jednotlivé skladby
vystoupení a v tomto případě připomněl strasti příslušníků tohoto náboženství, zvláště
v první polovině minulého století. Ocenil možnost našeho pěveckého sboru účinkovat v tak
pěkném prostředí. S politováním konstatoval,
že se v Táboře žádná synagoga nezachovala.
Na závěr oba pěvecké sbory společně zazpívaly
za řízení Anděly Maršálkové píseň Jedna je
cestička k Táboru. Závěrečnou společnou píseň
Už ho vedou Martina, opět v úpravě Zděnka
Lukáše, pak dirigoval sbormistr Domina Jakub
Smrčka.
Při závěrečných ovacích a děkování obdrželi
oba dirigenti květinové dary.
Po koncertu se oba pěvecké sbory sešly v domu
kultury na společném posezení. Především
ženská část našeho sboru připravila opět pro
všechny malé občerstvení. Večer se děkovalo,
povídalo, jedlo a také zpívalo. Kolem deváté
hodiny se hosté postupně rozloučili a odjeli
„po vlastní ose“ domů.
Vladislav Hadáček

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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Cílem je XVI. Všesokolský slet

Poprvé se milevští sokolové, kteří nacvičují
skladby pro XVI. Všesokolský slet, představili
domácímu publiku při své tělocvičné akademii
již 19. dubna. Do nácviku sedmi sletových skladeb se zapojilo celkem 135 členů jednoty, což
je největší počet ze všech jednot Sokolské župy
Jihočeské. Nejmenší cvičence jsme viděli ve
skladbě s malou hračkou s názvem „Méďové“,
mladší žactvo v hravé skladbě „Děti, to je věc“,
mladší žákyně v krásné hudební skladbě „V peřině“, starší žactvo ve skladbě s náročnými artistickými výkony s názvem „Cirkus“, dorostenky
a ženy při cvičení s obručemi ve skladbě „Siluety“, ženy v taneční skladbě „Ženobraní“ a seniory ve vzpomínkové skladbě „Princezna republika“.

Rodičovská poradna
Centra Milísek
podpořena MPSV

Milevská akademie předznamenala sérii regionálních sletů. První z nich, oblastní slet v Písku,
se konal za účasti asi tisícovky cvičenců z Jižních
Čech v neděli 13. května. Milevšťáci mezi nimi
samozřejmě nechyběli, o čemž svědčí následující
fotograﬁe.
V průběhu měsíců května a června se podobných
sletů uskuteční po celé republice na čtyřicet.
Všichni Jihočeši se sejdou ještě 9. června v Českých Budějovicích na župním, nebo také krajském, sletu. Někteří se pak rozjedou ještě do
Klatov (10. června) nebo do Votic (16. června).
A pak již na 122 členů naší jednoty čeká největší
svátek sokolů z celého světa – XVI. Všesokolský
slet v Praze. Uskuteční se ve dnech 5. a 6 června
v Synot Tip aréně v Edenu.
(ZiP)

Robert Křesťan a Druhá tráva

Skupinu Druhá tráva založili v roce 1991
Robert Křesťan a Luboš Malina po svém odchodu od Poutníků. Charakterizují ji dva výrazné
znaky - autorská a interpretační výjimečnost
zpěváka, textaře a překladatele Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální zdatnost
ostatních členů skupiny.
Kapela Druhá tráva byla hned od svého vzniku
řazena mezi špičku na folk & country scéně
nejen v České či Slovenské republice. Přestože
bývá často označována jako bluegrassová, už
od počátku existence mixuje více stylů.
Jako jedna z mála českých kapel pravidelně
každý rok absolvuje turné po Spojených státech amerických s velice příznivým ohlasem.
Ve výčtu významných zahraničních interpretů,
se kterými Druhá tráva spolupracovala či spolupracuje, nechybí takové osobnosti jako je
Peter Rowan, Tony Trischka, Davey Spillane,
Andy Owens nebo Charlie McCoy.
Přední česká kapela Druhá tráva, která se

během let odchýlila od původního moderního
bluegrassu k nadžánrovému výrazu, oslavila
minulý rok čtvrt století na scéně. Rok oslav
odstartovala vydáním kompletu DVD/CD/
/zpěvník nazvaném In Concert, které bylo příznivě přijato jak posluchači, tak i kritikou.
Aktuální koncertní program zahrnuje průřez
tvorby Roberta Křesťana z celé doby existence
skupiny s důrazem na skladby z nejnovějších
studiových alb Pojďme se napít, Marcipán
z Toleda, Shuttle to Betlehem a 1775 básní
Emily Dickinsonové.
Druhá tráva přijíždí do Milevska poprvé.
Koncert se chystá na neděli 10. června od
19:30 hodin na 1. nádvoří Milevského kláštera,
a to v rámci série Hudebních sklepů. Vstupenky
zakoupíte v obvyklých předprodejních místech
a také na www.milevskem.cz. Cena v předprodeji je 300 Kč, na místě zaplatíte 350 Kč.

Připravujeme:
Hudební sklepy – Glen Hansard
Pátek 10. srpna
1. nádvoří kláštera
Vstupné: předprodej 500 Kč, na místě 550 Kč
Předprodej: DK Milevsko, Milevské kino,
Infocentrum a na www.milevskem.cz

Jesličky a mikrojesle Milísek navštívili společně
milevské vlakové nádraží.

Být dobrým rodičem je náročné ažádná škola Vás
na realitu plnou nástrah nepřipraví dokonale.
Proto již pátým rokem se nám podařilo získat
ﬁnanční podporu/dotaci z Ministerstva práce
asociálních věcí na provoz bezplatné Rodičovské
poradny pro celý region Milevska, a to v rámci
projektu „Klíče pro rodinu 2018“. Cílem této
poradny je aktivně apreventivně pomoci s prvními
problémy, které nedovolují rodině normálně fungovat. Zároveň chceme posílit sebevědomí, znalosti, dovednosti aorientaci celé rodiny v běžném
životě.
Pomůžeme s komunikací s úřady nebo mezi členy
Vaší rodiny. Vylepšíme vztahy partnerů, sourozenců či mezigenerační. Víme totiž, že dobrá
komunikace a vstřícné vztahy ulehčují život.
Rádi Vás přivítáme v našich prostorách Centra
mladé rodiny Milísek na adrese Sažinova 763
v Milevsku. Pravidelné aktivity, jako jsou besedy,
přednášky, preventivní programy, diskusní
setkání a jiné, můžete sledovat na našich internetových stránkách www.centrummilisek.cz.
Jsme připraveni pomoci Vám s problémy, které
Vaše rodina řeší. Apostaráme se ioVaše děti. Hlídání je vždy zajištěno. Ochotně poskytneme další
informace arady na telefonním čísle 723 449 409.
Nemáme žádná tabu, poradíme s orientací na
trhu práce, rodinnými vazbami, pracovními či
školními/výchovnými problémy. Vhodnou formu
pomoci každému vysvětlíme při individuálním
sezení. V rámci poradny pro Vás zajistíme individuální odborné konzultace s konzultantem
poradny či s našimi odbornými externisty (psycholog, právník, sociální pracovník…).
Na co se u nás můžete spolehnout? Na profesionální přístup, na absolutní diskrétnost, bezplatné poradenství či možnost volby postupů
a řešení. Nebojte se Vaše rodinné překážky řešit
včas.
Dveře Rodičovské poradny jsou pro Vás otevřeny
v pondělí a čtvrtek od 8 do 16 hodin a ve středu
od 8 do 18 hodin. Telefonní „rodinná linka důvěry“ je připravena každý všední den.
Pojďte nastartovat spolupráci, my otevřeme
náruč a Vy Vaše srdce.
Bc. Lenka Bečková
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