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STĚHOVÁNÍ DO NOVÝCH KANCELÁŘÍ DOKONČENO

V prvním týdnu měsíce dubna došlo k dlouho očekávanému přestěhování Odboru právních služeb,
přestupků a kontroly do nově zrekonstruovaných
kanceláří v přízemí budovy městského úřadu čp.
95. Celé stěhování proběhlo během dvou dnů
a minimálně narušilo provoz odboru. Referenti

odboru měli poslední měsíc celkově náročný, protože byl zahájen ostrý provoz dalšího úsekového
měřiče v Bernarticích. Navíc byl pro zpracování
záznamů z úsekového měření instalován nový software, se kterým se museli seznámit a zvládnout
zpracování.

DEN VÍNA A MANDLOVICE Z HUSTOPEČÍ
Partnerské město Hustopeče přiváží do Milevska
to nejlepší z jižní Moravy. Přijďte ochutnat nápoje, které jsou pro tuto oblast tradiční. Dospělí
návštěvníci se mohou těšit na tradiční milevskou
dechovou kapelu Kovačka. V 15 hodin se představí známý herec a zpěvák Jožka Šmukař se svou
cimbálovou muzikou. Mezi nejznámější hity tohoto profesionála patří například Ej, od Buchlova,
Vínečko bíle či Vinohrady, vinohrady. Ve večerních hodinách se na scéně objeví kapela Pangea –
The Beatles revival band. Ta patří díky svým dlouholetým zkušenostem a profesionálnímu přístupu
ke špičce evropské revivalové scény. Pro nejmladší návštěvníky bude připravena dětská scéna
Eldorádo s Krejčíkem Honzou, známým a oblíbeným dětským bavičem. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením všeho druhu, nápoji, sladkostmi či s různými předměty k prodeji. Akce se
účastní taktéž představitelé města Hustopeče,
kterým se v Milevsku při jejich poslední návštěvě
velice líbilo.
korl

Na uvedené prostory navazují kanceláře tajemnice
a vedoucí odboru kanceláře úřadu. K novým kancelářím se klienti dostanou buď zadním vchodem od
parkoviště za radnicí nebo z přízemí budovy městského úřadu průchodem kolem historického vchoIng. Vladimíra Štorková
du.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná
ve středu 15. května
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

ZÁPIS
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
se pro školní rok 2019–2020
koná v úterý 7. května 2019
od 13:00 do 16:30 hodin.
Mateřská škola Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781
Mateřská škola Klubíčko Milevsko, B. Němcové 1380
Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764
Mateřská škola Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
MĚSTA MILEVSKA
RADA MĚSTA DNE 25. 3. 2019
• Rozhodla o podpisu smlouvy na realizaci street workoutového hřiště s ﬁrmou COLMEX s. r. o., která předložila nejvýhodnější nabídku na dodávku
a montáž workoutového hřiště včetně nutné dopadové plochy za cenu
249 701 Kč vč. DPH. Termín realizace je dle smlouvy stanoven nejpozději do
7. 6. 2019.
• Schválila pokácení stromů v souvislosti s rekonstrukcí autobusových zastávek v Nádražní ulici, a to jedné lípy (parc. č. 1611/7) a případně dvou jírovců (parc. č. 2049/1) naproti domu čp. 943 a dvou zeravů u domu čp. 816
(parc. č. 574/29). Dále schválila pokácení břízy bělokoré ve svahu v Sokolovské ulici naproti domu čp. 1154 (pozemek parc. č. 1814/2), kde je záměr
na vybudování veřejného osvětlení.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken a dveří na nové tribuně letního stadionu Milevsko“
a vyhlásila výběrové řízení na tuto akci.
• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova –
Milevsko“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané ﬁrmou
SWIETELSKY stavební s. r. o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH –
IČ 480 35 599 za nabídkovou cenu 9 407 136,28 Kč bez DPH.
RADA MĚSTA DNE 8. 4. 2019
• Schválila průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova vodovodu v ul. Dukelská v Milevsku“ a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky podané ﬁrmou Jiří Hrůza, Zbelítov 120,
399 01 Milevsko za nabídkovou cenu 3 399 741 Kč bez DPH.
• Vzala na vědomí informace o projektu „Opatření ke snížení energetické
náročnosti VO Milevsko – ul. Čs. legií, Nádražní, Sažinova“ a rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Veřejné osvětlení –
Milevsko ulice Čs. legií, Nádražní a Sažinova“ s ﬁrmou Služby Města Milevska, spol. s r. o. za nejvýhodnější nabídkovou cenu 4 201 291 Kč bez DPH.
• Rozhodla zadat akci „Oprava chodníku v levé části příjezdové komunikace
na Píseckém předměstí, Milevsko“ ﬁrmě Služby Města Milevska, spol. s r. o.
za nejvýhodnější nabídkovou cenu 247 800 Kč bez DPH.
RADA MĚSTA DNE 15. 4. 2019
• Souhlasila s převodem částky ve výši 80 000 Kč z rezervního fondu
2. ZŠ Milevsko k posílení investičního fondu za účelem ﬁnancování rekonstrukce šaten a skříněk ve škole.
• Schválila poskytnutí ﬁnančního daru z rozpočtu města Milevska na rok
2019, ve výši 14 000 Kč na zajištění hasičské okrskové soutěže, pořádané
dne 11. 5. SDH Velká.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Obnova hřiště u I. ZŠ Milevsko“ a vyhlásila zadávací řízení. Jedná se o stavební úpravy
(rekonstrukci) stávajícího venkovního školního víceúčelového hřiště
u I. Základní školy T. G. Masaryka v Milevsku. Na realizaci této akce bylo
zažádáno o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V případě
nezískání dotace by se akce nerealizovala, toto je ošetřeno ve smlouvě rozvazovací doložkou.
• Souhlasila s předložením záměru na rozšíření bezbariérových tras města
Milevska do Národního rozvojového programu mobility pro všechny o akci
„Bezbariérové úpravy v budově DPS Milevsko – rekonstrukce výtahu“ a souhlasila se zařazením této akce do střednědobého rozpočtového výhledu pro
rok 2020.
• Schválila poskytnutí ﬁnančního daru na podporu rodičovství v Milevsku.
Městskému úřadu bylo do 31. 3. 2019 doručeno 45 žádostí, které splňují
všechny podmínky stanovené Pravidly pro poskytnutí ﬁnančního daru na
podporu rodičovství schválenými usnesením RMM č. 456/18 ze dne 17. 12.
2018. Příspěvek ve výši 3 000 Kč na podporu rodičovství bude poskytován
cestou daru města fyzické osobě.
• Schválila vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parc.
č. 1602/34 o výměře 28,8 m2, v k. ú. Milevsko, obec Milevsko na dobu neurčitou pro VÁCLAVÁK s. r. o. Cena části pronajímané pozemkové parcely bude
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150 Kč za 1 m2 a rok. Současně udělila souhlas k instalaci venkovní markýzy
nad výkladce v čp. 127, nám. E. Beneše, Milevsko nad částí pronajaté
pozemkové parcely č. 1602/34.
• Schválila průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken a dveří na nové tribuně letního stadionu
Milevsko“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané ﬁrmou OKNOSTYL GROUP s. r. o., za nabídkovou cenu 458 000 Kč bez DPH. Tato rekonstrukce bude z velké části ﬁnancována ze schválené dotace JčK.

Více informací na www.milevsko-mesto.cz.
Michal Horek, místostarosta

NA KUS ŘEČI SE STAROSTOU
Pane starosto, máme na Vás několik otázek. Začala
rekonstrukce Sporthotelu, kdy se plánuje jeho znovuotevření a jak se rekonstrukce projeví v cenách ubytování?
Rekonstrukce byla zahájena již v loňském roce kompletní
výměnou oken a dveří a přestavbou restaurace v 1. patře.
V letošním roce pokračujeme investicí do ubytovací části ve 2. patře hotelu. Otevření ubytovací části se plánuje na letošní léto. Ceník za ubytování bude nastavovat provozovatel zařízení, tzn. společnost SPOS, a cena bude vyšší než dosud.
V jaké fázi je oprava sportovišť? Jaké další úpravy se v letošním roce plánují –
zimní stadion, zateplení sportovní haly, chystají se nějaké novinky na koupališti?
Obě výše uvedené akce jsou teprve ve fázi projekčních příprav. V letošním roce se
plánuje vybudování retenční nádrže, výměna oken a dveří v zázemí letního stadionu a oprava fasády staré tribuny nad hřištěm s umělou trávou. V areálu koupaliště se nyní bourá prohnilá pergola, bude položena zámková dlažba a postaví se
nová pergola. V loňském roce jsme měli zájem postavit na koupališti trojskluzavku
se samostatnou dojezdovou vanou, ale cena 1,85 mil. Kč nás odradila. Dle sdělení
jednatele SPOSu se v letošním roce připravuje a nechává certiﬁkovat dětská skluzavka se sjezdem ze dvou metrů, která by se mohla umístit do malého bazénu.
Podle ceny skluzavky zvážíme možnosti jejího pořízení.
V Dukelské ulici se objevil nový chodník, jak bude výstavba další infrastruktury pokračovat ve vztahu k průmyslové zóně?
V rozpočtu města pro letošní rok je 10 miliónů korun na vybudování komunikace
do podnikatelského parku. Na základě jednomyslného rozhodnutí zastupitelů
z dubnového zasedání výstavbu prozatím odkládáme. Důvodem je možnost získání příznivé dotace z nově připravovaného projektu, který by měl být vyhlášen
během léta tohoto roku.
Můžete představit letošní investiční priority města Milevska?
Již měsíc probíhá první rozsáhlá investiční akce tohoto roku. Jedná se o vybudování drenážního systému na hřbitově, cena investice je 11 miliónů korun. S napětím očekáváme, jak bude naloženo s naší žádostí o dotaci na rekonstrukci chodníků a osvětlení v Sažinově a Nádražní ulici. Pokud ji získáme, čeká nás hodně práce
za zhruba 18 miliónů korun. Další velikou investicí je výměna vodovodu a povrchu
v Dukelské ulici. Požádali jsme o dotaci, ale vzhledem k naléhavosti ji opravíme
i bez ní. Kromě vyjmenovaných investic nás čeká celá řada dalších, sice drobnějších, ale stejně potřebných. V souvislosti s různými překopy a omezeními bude
zapotřebí i jisté dávky shovívavosti našich občanů, o níž bych je rád poprosil.
Můžete zhodnotit přínos projektu Živé Milevsko po roce jeho fungování?
Hlavním úkolem projektu bylo zpracování čtyř rozvojových strategií města. Jsou
nezbytné pro možnost čerpání dotací a všechny budou v tomto roce dokončeny.
Živého Milevska jsme využili i ke zpracování projektu Podnikatelského parku
v Dukelské ulici, který je připraven a umožní nám vybrat nejvhodnější řešení
využití tohoto rozvojového území. Kromě toho Živé Milevsko loni vymyslelo úspěšný projekt na půjčovnu elektrokol. Půjčovna již funguje pod hlavičkou Infocentra,
kola byla pořízena z dotačních peněz kraje a jejich půjčení je bezplatné.
Díky Živému Milevsku vznikla občanská iniciativa Ženy pro Milevsko. Členky této
iniciativy se pravidelně scházejí, přináší nápady, jak oživit, zlepšit život v našem
městě, a i díky Živému Milevsku přecházejí tyto nápady do praxe. Můžeme mluvit
například o truhlách s hračkami pro děti v parcích, připravovaných farmářských
trzích nebo o shánění podkladů pro otevření pedagogicko-psychologické poradny, logopedie aj.
Děkujeme za rozhovor

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Nová parkovací místa vznikla před Cukrárnou u Maarů odstraněním květináčů,
jež zbytečně zabírala na silnici místa.
K přesunu došlo po dohodě s majitelem
cukrárny o úpravě využití prostranství
před cukrárnou.
V souvislosti s dlouhodobým přetěžováním části spojů autobusové linky PID
č. 360 v trase Praha – Štěchovice –
Sedlčany došlo v sobotu 30. března ke
změně jízdního řádu této linky formou
posílení. Zaveden byl jeden pár spojů
v pracovní dny, a to ráno v 5:42 hodin ze
Sedlčan do Prahy a ve 14:15 hodin zpět.
O víkendech byly zavedeny dva nové páry spojů a dále původně pouze letní
posila provozována v období duben – říjen bude provozována celoročně. Nové
spoje oproti stávajícímu jízdnímu řádu pojedou z Prahy v 8:20, 10:20 a 18:20
hodin a ze Sedlčan v 9:20, 15:20 a 17:20 hodin.

Zastupitelstvo města Milevska
schválilo 3. dubna poskytnutí
dotace a poskytnutí účelově
určené neinvestiční dotace subjektům poskytujícím sociální
a související služby. Ve lhůtě
stanovené pro podání žádostí
bylo doručeno celkem 15 žádostí o dotaci ve výši 577 tis. Kč. Dle
stanoveného rozpočtu bylo mezi žadatele rozděleno 345 tis. Kč.

Ukliďme Milevsko. Do jarního úklidu se zapojili také zaměstnanci městského
úřadu. Úklid, jež se uskutečnil 9. dubna, proběhl v lokalitách Písecké předměstí, staré sídliště a v okolí skládky.

Rada města na svém zasedání 25. března schválila poskytnutí ﬁnančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2019“.
V rámci tohoto dotačního programu přišlo celkem 12 žádostí od 8 subjektů,
z toho jedna žádost se týkala podpory v oblasti životního prostředí, ostatní
žádosti byly z oblasti práce s dětmi a mládeží. Celkově bylo rozděleno
110 000 Kč. Podrobný soupis žadatelů naleznete na webových stránkách města. Ilustrační foto jsme si vypůjčili ze stránek Sedmičky Milevsko.
Oznamujeme, že i v květnu probíhají výluky železniční přepravy na
trati číslo 201 a 200 v různých úsecích trati Březnice – Písek a Písek –
Ražice, Protivín. Z tohoto důvodu
budou všechny dotčené vlakové
spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete
na oﬁciálních stránkách ČD v sekci omezení provozu.
Věděli jste o tom, že Lesy
ČR provozují v Milevsku
Enviromentální centrum
na podporu vzdělávání
o lese a hospodaření
v něm? Na schůzce, která
proběhla v úterý 2. dubna se zástupcem ředitele
krajského ředitelství
Ing. Bjačkem, se probírala možná spolupráce a nabídka programů pro školy
a veřejnost.

Ve středu 10. dubna proběhlo předání
věcného daru pro Hasičský záchranný
sbor Jihočeského kraje, Požární stanici
Milevsko. Jedná se o suchý pracovní
oblek Agama Aguatic v celkové výši
16 302 Kč. Přejeme si, aby jej využili co
nejméně.

Dne 10. dubna v době od 15 do 17
hodin proběhlo v areálu ﬁrmy
Tomegas s. r. o., Úložiště propan–
butanu a plnírna lahví Branice
u Milevska, taktické cvičení složek
IZS se simulací havárie. Cvičení se
zúčastnily jednotky HZS JčK,
Požární stanice Milevsko, JSDH obcí Milevsko, Branice, Bernartice a Podolí I.
Dále se na cvičení podíleli starostové dotčených obcí, Policie ČR a orgány krizového řízení ORP. Všem zúčastněným děkujeme.
Ve čtvrtek 11. dubna krajští zastupitelé schvalovali krajské dotace.
Město Milevsko bylo v Programu
podpory sportu úspěšné v obou
podaných projektech, kde získalo
dotaci na výměnu oken a dveří na
letním stadionu ve výši 394 000 Kč
a také na mycí stroj na podlahy ve sportovní hale ve výši 65 000 Kč.
Michal Horek, místostarosta města
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PŘEDSTAVUJEME ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

Stojící zleva:
JUDr. Jana Čunátová, vedoucí odboru vnitřních věcí
Drahomíra Fujerová, podatelna a pokladna MěÚ Sažinova
Ivana Suchanová, občanské průkazy
Iveta Kolínová, DiS., podatelna
Sedící zleva:
Jitka Hrochová, ohlašovna pobytu
Bc. Anna Randová, zástupce vedoucí odboru, matrika
Miluše Záhorová, evidence obyvatel
Vendula Krausová, cestovní doklady
Odbor vnitřních věcí zajišťuje výkon státní správy a samosprávy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, matrik, ověřování,
voleb, referenda, školství, spisové a archivní služby.
JUDr. Jana Čunátová

NOVINKY A UPOZORNĚNÍ NA ÚSEKU
EVIDENCE VOZIDEL
Od 1. dubna bude nově registr vozidel vedený Ministerstvem dopravy ČR přes
datovou schránku řidiče upozorňovat na to, že mu končí platnost technické
prohlídky silničního motorového vozidla. Upozornění přijde 60 dní před koncem platnosti i s konkrétním datem, kdy nejpozději má na novou kontrolu
řidič přijet. Další novinkou spuštěnou od 1. dubna je možnost přidělení registrační značky s označením „EL“ pro všechny majitele vozů na elektrický,
hybridní (jejichž hodnota emisí CO2 je nejvýše 50 g/km) nebo vodíkový
pohon.
Dále upozorňujeme vlastníky vozidel, která jsou ve statutu „vyřazeno“ (dříve
„depozit“) déle než jeden rok, aby se dostavili na evidenci vozidel k provedení prodloužení vyřazení vozidla. Úkon se provádí na počkání, je bez poplatku
a na dobu neurčitou. K provedení tohoto úkonu je zapotřebí s sebou přinést
velký technický průkaz. Při předkládání dokladu k povinnému ručení je nutné, aby klient předložil originální zelenou kartu (zákonná podmínka). Černobílé kopie nemohou být akceptovány.
Jaroslava Tomanová, odbor dopravy a živnostenský

TRUHLY PLNÉ PŘEDMĚTŮ
Rádi bychom Vás informovali
o možnosti projevit svoji štědrost a tím se maličko zapojit do
tvorby veřejného prostoru
v Milevsku. Truhly plné předmětů
(v tuto chvíli 3) budou umístěny
na různá veřejná místa ve městě.
Po hlasování na Facebooku byla
zvolena tato místa:
nám. E. Beneše, Hůrka a prostor
nad fotbalovým stadionem. Kdokoli si může půjčit předměty
a hrát si s nimi. Tyto předměty
budou zejména pro děti – míče,
bábovky na písek, švihadla, skládačky, pexeso, karty, křídy, soft
tenis, badminton, kostky, jo-jo,
stavebnice, knihy, frisbee…, ale
hrát si může každý!
Nápad vznikl ve spolupráci
s místní občanskou iniciativou Ženy pro Milevsko a mnoho předmětů do truhel
darovaly právě členky této iniciativy. Rádi bychom ale poprosili i Vás, abyste se
do sběru „hraček“ zapojili. Máte doma věci, se kterými si vaše děti už nehrají?
Dostali vaše děti něco, co už doma mají? Podpořte dobrý a nevšední nápad
a předměty darujte. Věříme, že hraček bude potřeba více než dost… Sběrným
místem je Městská knihovna v Milevsku.
Tým Živé Milevsko a Ženy pro Milevsko

VÝSADBA LÍPY
SLOVINSKO-ČESKÉHO PŘÁTELSTVÍ
Na začátku letošního roku oslovil město Milevsko MVDr. Jan Jelšík z Tábora
s návrhem vysadit u nás lípu slovinsko-českého přátelství. Pan Jelšík, bývalý
vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Táboře, je velkým
milovníkem a obdivovatelem Slovinska a snaží se propagovat tuto zemi akcemi, při nichž je vysazována lípa, která je tam stejně jako u nás národním stromem. Vysazování lip slovinsko-českého přátelství se pan Jelšík věnuje již od
roku 2001. Dne 10. května proběhne tedy výsadba takové lípy i v Milevsku, a to
od 10 hodin v parku na Tyršově náměstí. Výsadby se zúčastní také slovinský
velvyslanec jeho Excelence Leon Marc. V rámci akce proběhnou také dvě výstavy významných slovinských fotografů, a to v domě kultury a v muzeu.
Odbor životního prostředí

V MILEVSKU SI PŮJČÍTE ELEKTROKOLO ZDARMA
V Turistickém informačním centru v Milevsku můžete od polovina dubna využívat službu zapůjčení elektrokol. Půjčovna disponuje 8 ks elektrokol, které si lze
bezplatně zapůjčit až na 3 dny. Vybírána je pouze vratná kauce ve výši 1000 Kč.
Detailní informace naleznete na webu www.milevskem.cz nebo přímo v infocentru na nám. E. Beneše.
Milevský kraj o. p. s.,
provozovatel Turistického informačního centra Milevsko

V MĚSÍCI BŘEZNU 2019 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

MILEVSKO SOBĚ – VÝZVA
Dům kultury Milevsko a město Milevsko připravují 2. ročník úspěšné akce
Milevsko sobě, která se bude konat v sobotu 22. června na náměstí E. Beneše.
Prosíme všechny milevské umělce, sportovce, hudebníky či tanečníky, kteří by
o akci měli zájem, aby nás kontaktovali prostřednictvím emailu na adrese
produkce@milevskem.cz, na telefonní číslo 775 733 552 nebo osobně
v kanceláři DK.
korl
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A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET

85 LET

Josef Vlna
Vlastimil Kofroň

Vlasta Kolářová
Blažena Grillová
Marie Horná
Marie Klepáčková
Jaroslava Fáberová
Marie Průšová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 11. dubna proběhlo vítání nových občánků města Milevska, které
v obřadní síni radnice přivítala Mgr. Marie Jarošová. Jsou to zleva Emma Levická, Bartoloměj Chvojka, Jonáš Přibyl, Samuel Melcr, Adéla Soldátová, Tereza
Lívancová, Bartoloměj Kolář a Emma Mikátová. Úvodní báseň recitovali Štěpánka Šubová, Václav Mošovský a Agáta Veselá z Mateřské školy Sluníčko.

SPOS MÁ NOVÉ STRÁNKY I LOGO
Milevská sportovní společnost, která spravuje
všechna městská sportoviště, dostává výrazných
změn i v oblasti marketingu. V průběhu měsíce ledna byly spuštěny nové
webové stránky, které se ještě postupně doplňují a upravují. Nové webové
stránky vytvořila společnost Milnet Martina Pouzara.
V návaznosti na nové stránky vzniklo také nové logo společnosti, které je
modernější a živější. Logo dle předlohy jednatele společnosti vytvořilo nově
vznikající designérské studio při společnosti Milesoft Martina Třeštíka.
Obě tyto změny pozitivně přispívají k propagaci milevských sportovišť a celému náhledu na samotnou společnost SPOS.
Pavel Stejskal

GRANTY JIHOČESKÉHO KRAJE
Z KULTURNÍ OBLASTI VYHODNOCENY
Dům kultury Milevsko
a Milevský kraj
o. p. s. úspěšně žádaly
o ﬁnanční podporu z grantových programů Jihočeského kraje. Celkově pro
letošní roky obě organizace získaly částku 220 000 Kč. Konkrétně byly podpořeny tradiční akce: Milevské
maškary, Milevské bienále duchovní hudby, Hudební sklepy, Open Air Musicfest
Přeštěnice, Milevské kulturní léto a propagace Muzea milevských maškar.
Grantové programy z oblasti cestovního ruchu budou Jihočeským krajem
vyhodnoceny v průběhu května 2019 a o jejich výsledku budeme čtenáře Milevského zpravodaje informovat v některém z budoucích vydání.
Vít Kratochvíl

SOŠ A SOU MILEVSKO
JOHN DEERE OPĚT V PROVOZU
Na začátku dubna se učňům
milevského učiliště pod
vedením Miroslava Jedličky
podařilo opravit převodovku
traktoru John Deere, který
jim zapůjčil jejich partner
ZOD Záhoří. Traktor měl
závadu na diferenciálu
a v převodovce. Oprava takovéto části obnáší opravdu důkladné rozebrání celého stroje – dostat se do převodového ústrojí, jež má soﬁstikované řazení pod zatížením, vyžaduje sejmutí
kabiny, rozpojení motoru od převodovky, převodovky od diferenciálu a koncové polonápravy od skříně diferenciálu. Oprava se zdařila a traktor opět jezdí.
Pavel Petráň

ZUŠ MILEVSKO
ÚSPĚCH V TŘEBONI

Dne 25. a 26. března proběhlo
v Základní umělecké škole v Třeboni krajské kolo soutěže žáků
ZUŠ ve hře na akordeon. Za
milevskou ZUŠ soutěžili v sólové
hře Jan Kolář ze třídy ředitele
Mgr. Vladislava Horka a Tomáš
Koudelka ze třídy p. uč. Margity
Vanické. Oba akordeonisté
zvládli svá vystoupení velmi
dobře a ve svých kategoriích získali shodně 2. cenu. Paní učitelka Vanická zároveň obdržela zvláštní cenu pro pedagoga Za celoživotní pedagogický přínos ve
výuce hry na akordeon. Soutěžícím i jejich učitelům blahopřejeme!
ZUŠ
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – 130 LET ŽELEZNICE NA MILEVSKU
V průběhu letošní hlavní sezóny bude v Milevském muzeu probíhat výstava
zaměřená na historii železnice. Letos na podzim totiž uplyne 130 let od doby,
kdy byl zahájen provoz na železniční dráze Tábor – Ražice.
Předchůdkyní dnešních železnic na našem území byla koněspřežná dráha,
vedoucí z Českých Budějovic do Lince. Již při budování koněspřežky ve dvacátých letech 19. století navrhoval stavbyvedoucí František Antonín Gerstner, aby
na této nové dráze jezdily místo koní lehké parní lokomotivy. Jeho návrh však
realizován nebyl. První parostrojní železnice v Čechách byla uvedena do provozu
o něco později, a to roku 1839 jako součást Severní dráhy císaře Ferdinanda,
která spojovala Vídeň a Brno.
Výstavba železničních tratí tehdy probíhala téměř výhradně vertikálním směrem. Důvod byl jasný – propojit největší města s hlavním městem monarchie,
Vídní. V druhé polovině 19. století již bylo takových drah dost a začalo se tedy
uvažovat o železničním spojení západu a východu země, kdy by se definitivně
propojily již existující státní dráhy se severojižními drahami rakouskými. Tak byl
na konci osmdesátých let 19. století vybudován soubor drah lokálního charakteru nazván Českomoravskou příčnou (transverzální) dráhou.
Zákon o stavbě Českomoravské transverzální dráhy byl schválen 23. listopadu
1883. Železnice měla spojovat Domažlice, Strakonice, Tábor, Jihlavu, Brno
a Trenčianskou Teplou. Jednotlivé úseky dráhy byly uváděny do provozu postupně. Úsek Okříšky – Zastávka u Brna v roce 1886, koncem roku 1887 úsek Veselí
nad Lužnicí – Horní Cerekev – Jihlava, o rok později úseky Domažlice – Horažďovice a Tábor – Horní Cerekev. Jako poslední úsek byla 21. 11. 1889 slavnostně
otevřena železniční dráha vedoucí z Písku do Tábora.
První projekt transverzální dráhy se objevil v sedmdesátých letech 19. století,
ten měl původně vést z Tábora do Klatov přes Milevsko a Blatnou. Nejvíce proti
se ale postavili Písečtí a do projektování dráhy byl následně zařazen i Písek.
Dráha z Tábora do Písku je dlouhá něco přes 60 km a v dnešní době má 18 zastávek: Tábor, Nasavrky, Balkova Lhota, Meziříčí, Padařov, Božejovice, Sepekov,
Milevsko, Líšnice, Branice, Stehlovice, Jetětice, Červená nad Vltavou, Vlastec,
Záhoří, Vrcovice, Písek město, Písek. Stavba celé transverzálky stála 25 674 226

zlatých, k čemuž obce a jednotlivci přispěli částkou 539 000 zlatých, dále
pozemky a materiálem.
Nejpozoruhodnější částí stavby je železniční most přes řeku Vltavu u Červené
nad Vltavou. Stavba základů jeho dvou pilířů byla započata v listopadu 1886
za nízkého stavu vody. Pracovalo se ve dne v noci až do dokončení základů v březnu 1887. Koncem roku 1887 započaly práce na samotných pilířích. Firma Redlich a Berger postavila nejprve pilíře na březích a poté dva prostřední pilíře tvaru komolého jehlanu. Vzdálenost těchto pilířů činí 254 m.
Most dosahoval v době svého vzniku výšky 67,4 m nad hladinu Vltavy. Most tvoří
dále tři železné nosiče o hmotnosti 940 000 kg a bylo na něj použito 244 000
nýtů. Montáž začala na písecké straně koncem července, na milevské začátkem
září. Mostovka byla montována od pobřežních pilířů směrem ke středním
na pevném lešení. Směrem od středních pilířů doprostřed mostu bylo použito
visuté lešení, kteréžto stavební řešení bylo v té době jistě hodno obdivu. Montáž mostu provedla jako svou 1349. stavbu Pražská mostárna bez jediného úrazu
a včas do určené lhůty. V tehdejší době se jednalo o druhý nejvyšší most v celé
rakouské monarchii a také o první železniční most v Čechách, vystavěný
bez lešení pouze letmou montáží.
Neméně zajímavými stavbami na tomto úseku transverzálky jsou dva železniční
viadukty, vybudované italskými dělníky v průběhu roku 1889. Kamenný klenutý
devítiobloukový most překlenuje hluboké údolí Milevského potoka v katastru
obce Sepekov. Délka mostu je 140 m a výška 20,5 m. Most je vystavěn z většího
lomového nahrubo přitesaného kamene, mnohé kameny jsou bosované, ponechané v režném stavu, nároží jsou vyzděna z opracovaných bosovaných kvádrů.
Druhý desetiobloukový viadukt překlenuje údolí říčky Smutné v katastru obce
Božetice nedaleko Kvěchovského mlýna. Pro jeho výstavbu byl použit stejný
materiál jako u milevského viaduktu. Most má délku 147 m a výšku také něco
přes 20 m.
Všechny tyto železniční mosty byly roku 1958 prohlášeny za kulturní památky.
Nejpozoruhodnější z nich – most na Červené, byl však z tohoto seznamu v roce
2016 vyškrtnut.
Mgr. Petra Kratochvílová, Milevské muzeum

Příjezd prvního vlaku do Milevska.
Fotograﬁe ze sbírek Milevského muzea

Stavba železničního mostu v Červené nad Vltavou foto z 30. 7. 1889.
Fotograﬁe ze sbírek Milevského muzea

Stavba železničního viaduktu přes Milevský potok.
Fotograﬁe ze sbírek Milevského muzea

Stavba železničního viaduktu přes říčku Smutnou.
Fotograﬁe ze sbírek Milevského muzea
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KULTURA A SPORT – KVĚTEN 2019
MILEVSKÉ KINO

TITULKY
111 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

BOLEST A SLÁVA
neděle 26. 5.

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216

SNĚŽÍ!
neděle 12. 5.

Španělsko – Drama – Bolest a sláva je nejnovějším
počinem z pera kultovního španělského režiséra
a scénáristy Pedra Almodóvara.
TITULKY
113 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

www.milevskem.cz

ŽENY V BĚHU
čtvrtek 2. 5.

BIO SENIOR
15:00

ČR – Komedie – Film o ženách, které se nebojí
vyběhnout štěstí naproti.
ČESKÉ ZNĚNÍ
93 min.
vstupné: 50 Kč

LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
čtvrtek 2. 5., pátek 3. 5.

20:00

USA – Horor – Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem
a peklem, stižený hrůzným osudem. Celým generacím nahání hrůzu pouhá zmínka o jejím jménu.
TITULKY
93 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
pátek 3. 5., sobota 4. 5., neděle 5. 5.
17:30
Francie – Animovaný – Dobrodružství malé berušky a jejich rodičů, kteří se vydávají na dobrodružnou
cestu, aby zachránili své dítě, které uvízne v kartonové krabici a je posláno do Karibiku.
DABING
92 min.
vstupné: 110 Kč

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
sobota 4. 5.

20:00

ČR – Dokument – Velká cesta kolem světa končí!
Film definitivně dokazuje, že není třeba drahých
terénních vozů, aby člověk projel celý svět a zažil
jeden z nejdojemnějších návratů.
ČESKÉ ZNĚNÍ
114 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

OSTRÝM NOŽOM
neděle 5. 5.

20:00

SR – Drama – Příběh otce, kterému zavraždili syna,
smutek otce, který musí pochovat své dítě, emotivní
drama otce, který si pro spravedlnost musí dojít sám.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
89 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
3D A 2D
čtvrtek 9. 5. 3D, pátek 10. 5. 3D, sobota 11. 5. 2D,
neděle 12. 5. 2D
17:30
USA, JPN – Dobrodružný, akční, rodinný – Historicky
první hraný film vychází z fenoménu Pokémon –
jedné z nejpopulárnějších multigeneračních zábavních značek všech dob.
DABING
104 min.
vstupné 3D: 140 Kč, vstupné 2D: 120 Kč

THE BEACH BUM
čtvrtek 9. 5., pátek 10. 5.

20:00

USA – Komedie – Takhle provokativní, nekompromisní a přitom zábavný filmový mejdan tu dlouho
nebyl.
TITULKY
95 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TRHLINA
sobota 11. 5.

20:00

SR – Mysteriózní – Filmová adaptace mrazivého, tísnivého příběhu o partě lidí, kteří uvíznou v prapodivné časové trhlině ve slovenském pohoří Tribeč.

20:00

ČR – Drama, komedie – Sněží! je poetický film
o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném světě
uvnitř každé rodiny.
ČESKÉ ZNĚNÍ
74 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

SKLENĚNÝ POKOJ
čtvrtek 16. 5.

BIO SENIOR
15:00

ČR – Drama – Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem
ikonického architektonického skvostu – brněnské
vily Tugendhat.
ČESKÉ ZNĚNÍ
104 min.
vstupné: 50 Kč

JOHN WICK 3
čtvrtek 16. 5., pátek 17. 5., sobota 18. 5. 20:00
USA – Akční, thriller, kriminální – Ve třetí části má
John Wick v patách celou armádu lovců odměn.
TITULKY
130 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

UGLYDOLLS
pátek 17. 5., sobota 18. 5., neděle 19. 5. 17:30
USA – Animovaný, hudební – I ošklivé může být
krásné. V neobvyklém městečku Uglyville je vše
zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc
než to, co je vidět.
DABING
88 min.
vstupné: 120 Kč

FREE SOLO
neděle 19. 5.

20:00

USA – Dokument – FREE SOLO je směsicí napínavého thrilleru a inspirativního životního příběhu
sportovce, který si klade fyzicky i psychicky náročné
cíle a snaží se dosáhnout hranice nemožného.
TITULKY
100 min.
vstupné: 100 Kč

SYN TEMNOTY
čtvrtek 23. 5., pátek 24. 5.

20:00

USA – Horor – Co kdyby nadané dítě z jiného světa
ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo
stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně?
TITULKY
90 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ALADIN
3D
pátek 24. 5., sobota 25. 5., neděle 26. 5. 17:30
USA – Animovaný – Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost
možná klíčem k jejich budoucnosti.
DABING
120 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
sobota 25. 5.

20:00

USA – Drama, životopisný, kriminální – Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových
vrahů historie, Teda Bundyho.
TITULKY
108 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

GODZILLA II: KRÁL MONSTER
čtvrtek 30. 5., pátek 31. 5.

20:00

3D
20:00

USA – Akční, thriller, sci-fi – Ve výpravném akčním
dobrodružství se Godzilla střetne s jedněmi z nejznámějších monster v historii popkultury.
TITULKY
132 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

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

TOULKY ZA POZNÁNÍM – KALÁBRIE
čtvrtek 2. 5.

18:00

Kalábrie je špičkou známé italské boty, a protože
je tolik vzdálená od centra Evropy, nejezdí sem tolik
turistů jako do severních italských oblastí. Součástí
besedy je krátký film.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

12. SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ S POŽEHNÁNÍM
NA CESTU V MILEVSKU
sobota 4. 5.
13:00
Pořádá: ROAD RACING RIDERS, Dům kultury Milevsko a Římskokatolická farnost Milevsko
náměstí E. Beneše
vstupné: zdarma

ŠLÁGR BUBU OD A DO Z – ŠLÁGR REVUE
úterý 7. 5.
18:00
Zábavný politicko-satirický a hudební pořad, který
moderují Zuzana Bubílková a Mgr. Vratislav Měchura. Host pořadu: zpěvačka Mára
velký sál
vstupné: 180 Kč

ZŮSTANE TO MEZI NÁMI
středa 8. 5.

19:00

Výjimečné setkání s Evou Holubovou a Bobem Kleplem.
velký sál
vstupné: 390 Kč

FOLKLORNÍ FESTIVAL
pátek 10. 5.

10:00

Již 23. setkání dětských jihočeských folklorních
souborů.
velký sál

DEN VÍNA A MANDLOVICE Z HUSTOPEČÍ
sobota 11. 5.
13:00–20:00
náměstí E. Beneše
vstupné: zdarma

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – NA OSTRO
neděle 12. 5.
19:00
Účinkují: Leoš Noha, Kateřina Kornová, Jaroslav
Sypal, Eva Hráská, Petr Vojnar
velký sál
vstupné: 320 a 290 Kč
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ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 14. 5.

13:00–16:00

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
– VOLEBNÍ OKRSEK
sobota 25. 5.
08:00–14:00

učebna 2

loutkový sál

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
– MUDRY ANEB JÓGA PRO LENIVÉ
úterý 14. 5.

HRAJU, ZPÍVÁM, TANCUJU…
úterý 28. 5.
18:00

výuková učebna
vstupné: 30 Kč

A NA HRADĚ NÁM STRAŠÍ
středa 15. 5.
08:15, 09:30 a 10:45
Pro mateřské školy z Milevska a okolí hraje Loutkový soubor při DK Milevsko. Pokud by měl někdo
z veřejnosti zájem navštívit toto představení se svými dětmi, je to možné po předchozí domluvě.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
středa 15. 5.

17:00

velký sál

KURZ – TAŠKA NA LÉTO
čtvrtek 16. 5.

17:00

Přijďte si vyrobit pod vedením lektorky Hany Rejpalové háčkovanou letní tašku. Materiál v ceně, přineste s sebou háček č. 6.
výuková učebna
vstupné: 250 Kč

POCHOD PRAHA – PRČICE
sobota 18. 5.
start od DK 07:00–10:00
POHÁDKA – ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
neděle 19. 5.

15:00

Zahrajeme a zazpíváme své největší hity. Děti se
naučí hodně věcí a na závěr si společně zatančíme.
Nebude chybět autogramiáda a společné focení.
Představení trvá cca 50 minut a je vhodné pro
děti od 2 let. Prodej lístků přes webový portál
www.ticketstream.cz.
velký sál
vstupné: 160 Kč

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 23. 5.

ČARODĚJNÁ ZEMĚ OZ – DIVADÉLKO BEZ OPONY
čtvrtek 30. 5.
10:00 a 17:30
Představení dramatického kroužku II. ZŠ Milevsko
podle knihy Lymana Franka. Od 10 hodin představení pro školy, od 17:30 hodin pro veřejnost.
velký sál
vstupné: dobrovolné

VERNISÁŽ VÝSTAVY – KRÁSY JIŽNÍCH ČECH
OČIMA ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ II. ZŠ MILEVSKO
čtvrtek 30. 5.
16:00
Z padesáti čtyř nejkrásnějších děl bude vytvořen
kalendář II. ZŠ. Výstava potrvá do 26. června.
přednáškový sál

DEN DĚTÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
pátek 31. 5.
Pořádá DK ve spolupráci s DDM Milevsko.
prostory DK

PŘIPRAVUJEME:
ZÁJEZD DO ZOO PRAHA
sobota 8. 6.
odjezd v 8 hodin od DK
jízdné: 250 Kč/osobu

IKONY – DIVADELNĚ TANEČNÍ PROJEKT EFK
neděle 16. 6.
15:00
velký sál
vstupné: 80 a 100 Kč

15:00 a 17:00

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ
čtvrtek 23. 5.
17:00–20:00
Další z oblíbených seminářů Mgr. Jany Maškové,
přihlášky v kanceláři DK Milevsko.
výuková učebna
vstupné: 450 Kč

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
– VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 24. 5.
14:00–22:00
loutkový sál

19:30

Finále 8. ročníku celorepublikové pěvecké soutěže.
Moderuje Dj Basslicker.
velký sál
vstupné: 160 Kč
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
– VOLEBNÍ OKRSEK
sobota 25. 5.
08:00–14:00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
úterý 28. 5.
10:00
Slavnostní předání Osvědčení o absolutoriu studentům, kteří ukončili své studium ve školním roce
2018/2019 promocí. Pořádá: Městská knihovna
v Milevsku.

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

ANDĚLSKÉ PŘÁTELSTVÍ
středa 8. 5.

16:00

Koncert duchovní hudby 14.–17. století. Ve spolupráci s Milevským klášterem.
bazilika Navštívení Panny Marie
vstupné: 40 a 80 Kč

VÝSTAVA – JAN JEŘÁBEK
– VĚČNĚ USMĚVAVÝ JEZDEC
do neděle 12. 5.
6. MILEVSKÁ MUZEJNÍ NOC
sobota 25. 5.

18:00

Téma: 180. výročí příjezdu prvního vlaku do Milevska.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihmil.cz

náměstí E. Beneše

VÝSTAVA OBRÁZKŮ DĚTÍ
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA
pondělí 6. 5. až čtvrtek 6. 6.

OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE
čtvrtek 27. až sobota 29. 6.

Tradiční výstava malých malířů opět potěší zraky
návštěvníků knihovny.
vestibul knihovny

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

FÉROVÁ SNÍDANĚ S KNIHOVNOU
sobota 11. 5.
09:00–11:00

www.milevskem.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ V MILEVSKU
čtvrtek 9. 5.
16:00
Výstava prací potrvá do středy 29. května, vstupné
dobrovolné.

HUDEBNÍ SKLEPY – IVAN HLAS TRIO
– 15 LET SPOLU
čtvrtek 16. 5.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
– VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 24. 5.
14:00–22:00

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231

MILEVSKO SOBĚ
sobota 22. 6.

Více na www.prestenice.cz.

Poradna Jitky Hanzalové. Od 17 hodin přednáška.
učebna 3

OBĚŽNÁ DRÁHA
pátek 24. 5.

16:00

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

ŽIVÉ MILEVSKO – VEŘEJNÁ BESEDA O PROJEKTU
středa 22. 5.
17:30

19:30

Oblíbené Trio Milevských Hudebních sklepů ve složení Ivan HLAS, J. Olin NEJEZCHLEBA a Norbi
KOVÁCS se vrací do Milevska po 3 letech, aby oslavilo 15 let společného hraní. Legendární hitmaker
Ivan Hlas je znovu na scéně po půlroční pauze, kdy
přišel o hlas a hrozilo mu, že nebude nikdy mluvit.
vstupné: 250 a 290 Kč

Knihovna se opět zapojí do celorepublikové akce
společné piknikové snídaně na podporu lokálních
a fairtradových pěstitelů. S sebou si vezměte snídani
z vlastních nebo fairtradových dobrot, deku, hrnek
a talířek. My zajistíme kávu, čaj a zábavu pro děti.
V případě deště se sejdeme v knihovně.
Bažantnice

SETKÁNÍ S BLOGERKOU O PALEO VÝŽIVĚ
středa 15. 5.
17:30
Tereza Broschová přijala pozvání na naše poslední
setkání v rámci jarního projektu Seberozvoj pro
ženy. Nutná rezervace na dospělém oddělení.
studovna
vstupné: 100 Kč

SETKÁVÁNÍ ŽENSKÝCH DUŠÍ – O LÁSCE
středa 22. 5.
17:00

Přijměte pozvání Lenky Žákové na povídání o lásce,
která je nejsilnější energií našeho života. Má tisíce
tváří a tisíce podob. Přijďte a dozvíte se, proč tomu
tak je, a zároveň si uvědomíte, jakou roli hraje láska
ve vašem životě. Naučíte se přijímat lásku za pomocí
barev, kamenů a vůní.
studovna

SLAVNOSTNÍ PROMOCE STUDENTŮ
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 3. VĚKU
úterý 28. 5.

10:00

Slavnostní předání Osvědčení o absolutoriu studentům, kteří ukončili své studium ve školním roce
2018/2019 promocí. Současně budou studentům
předány Pamětní listy za ukončení letního semestru.
Galerie M

ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY
čtvrtek 30. 5.

16:00

Bookroom

SETKÁNÍ SPOLKU
PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 30. 5
17:00
studovna

www.skzvvz.cz

15:00

07:45

Návštěva tradiční výstavy.

EUROPA THERME BAD FÜSSING
úterý 14. 5.

06:30

Koupání v termálních lázních. Vstupné cca 11 €
není v ceně.

BIO SENIOR – SKLENĚNÝ POKOJ
čtvrtek 16. 5.

15:00

07:00

Prohlídka centra lázeňského města Poděbrady
a zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

PODĚBRADY
úterý 28. 5.

POCHOD PRAHA – PRČICE – 54. ROČNÍK
sobota 18. 5.
start od DK 07:00–10:00
Trasa Milevsko – Prčice – 45. ročník, pořádaný ve
spolupráci s KČT Praha – Prčice. Pěší trasy 31 km
(přes Nadějkov) a 40 km (přes Petrovice). Cyklotrasa
66 km má opět v Prčici jen kontrolní bod a cíl je do
17 hodin u DK v Milevsku. Skupinový odjezd cyklistů
od DK v 8 hodin, vede Ladislav Macháček. Pro pěší
bude zajištěna ze Sedlce do Milevska autobusová
doprava. Informace na telefonu 737 233 123.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ
středa 29. 5. až sobota 1. 6.

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

07:00

Prohlídka centra lázeňského města Poděbrady
a zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

13. MYSLIVECKÁ VÝSTAVA
úterý 7. až neděle 12. 5.

www.kctmilevsko.cz

06:30

Tradiční výlet s podporou autobusu za poznáním
minulosti s PhDr. Pavlem Břicháčkem. Přihlášky
v Infocentru, tel. 383 809 101. Odjezd od sokolovny.
vede: Jiří Lesák

JARNÍ PRAHA
středa 8. 5.

05:28

Program bude stanoven s dostatečným předstihem
v závislosti na nabídce akcí. Odjezd z nádraží ČD.
vede: Jaroslav Mácha

09:00–12:00

Navštivte nás v tvořivé dílně plné zábavy. Budeme
tvořit z polymerové hmoty FIMO šperky pro slečny,
maminky a babičky.

CENTRUM MILÍSEK
SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

ZÁPIS JESLIČKY MILÍSEK – PŘEŠTĚNICE
čtvrtek 2. a pátek 3. 5.
13:00–16:00
Nově vzniklé celodenní zařízení péče o dítě od 12
měsíců do 4 let věku v nedaleké Přeštěnici. V případě zájmu se k zápisu mohou dostavit i děti do 6
let věku. Přednostně však budou přijímány děti
mladší.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
pátek 3. 5.

08:00–16:00

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

LETNÍ ŠKOLIČKA – ZÁPIS
pondělí 6. a úterý 7. 5.

10:00–15:00

Zajištění profesionální péče o děti v průběhu celého
léta 2019.

WORKSHOP – CO VŠE JE NUTNÉ ZNÁT
PŘED NÁSTUPEM DO 1. TŘÍDY
středa 15. 5.

10:00–17:00

Výstava je spojená s chovatelskou přehlídkou trofejí
za rok 2018 a výstavou dalších zajímavostí milevského regionu. Pořádá: MěÚ Milevsko, odbor životního prostředí, ve spolupráci s Řeholním domem
premonstrátského kláštera v Milevsku, Okresním
mysliveckým spolkem v Písku a mysliveckými spolky Zahořany a Kovářov.
Latinská škola

17:00

KONCERT – ZAHRADA VZKŘÍŠENÉHO KRISTA
pátek 24. 5.
19:00
Účinkuje soubor Literátské bratrstvo u kůru sv. Václava. Akce se koná v rámci Noci kostelů, bazilika
bude otevřena od 17 do 21 hodin.
klášterní bazilika

POUŤ V MILEVSKU
pátek 31. 5.

ŠPERKY Z FIMO HMOTY
sobota 18. 5.

07:45

klášterní bazilika

DOLNÍ POSÁZAVÍ
sobota 4. 5.

www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

09:00

Seminář pro rodiče s Bc. Andreou Kadlecovou.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VARHAN
S UKÁZKAMI
neděle 12. 5.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

NA TRŽIŠTI 560 | TEL.: 777 339 923

ZÁPIS DĚTÍ JESLIČKY A MIKROJESLE
– NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
pondělí 6. 5. a úterý 7. 5.
10:00–15:00

kostel sv. Bartoloměje

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
každou neděli

DDM MILEVSKO

17:30

klášterní bazilika

Milevské kino

PODĚBRADY
úterý 21. 5.

Pěší vycházka po trase Kovářov, Pechova Lhota,
Níkovice, Spálená, Zbelítov, Milevsko. Délka trasy
14 km.
Odjezd z AN do Kovářova.
vede: Miroslav Bártík

MILEVSKÝ KLÁŠTER

Milevské kino

VÝSTAVA HOBBY Č. BUDĚJOVICE
sobota 11. 5.

06:10

Čtyřdenní putování oblastí Mariánskolázeňska.
Zájezd osobními auty, účast omezená. Další informace na telefonech 734 735 946, 737 233 123.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

SENIOR KLUB ZVVZ

BIO SENIOR – ŽENY V BĚHU
čtvrtek 2. 5.

KOVÁŘOV – MILEVSKO
středa 15. 5.

18:00

Strahovský opat Daniel Peter Janáček, O. Praem.
klášterní bazilika

PSYCHOLOG V PORADNĚ
pátek 31. 5.

08:00–16:00

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

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
čtvrtek 2. 5.

14:00

VYRÁBÍME PRO MAMINKY K SVÁTKU
čtvrtek 9. 5.

14:00

PREVENTIVNÍ TÉMA:
OCHRANA PŘÍRODY KOLEM NÁS
středa 15. 5.

14:00

Vycházka do přírody s pozorováním

RECEPTY A NÁPADY
NA JEDNODUCHÉ OVOCNÉ MŇAMKY
čtvrtek 23. 5.
SaS ROZÁRKA

BATIKOVÁNÍ
úterý 7. 5.

10:00
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PEČEME SRDCE
úterý 14. 5.

10:00

17:00

sál ZUŠ

SEMÍNKOVÁNÍ
úterý 21. 5.

10:00

VYROB SI SVŮJ JARNÍ SVÍCEN
úterý 28. 5.

10:00

KAMENÁČ music art pub

KONCERT SWINGOVÉHO ORCHESTRU
SILVER BAND
středa 29. 5.

17:00

sál ZUŠ

KONCERT DECHOVÉHO SOUBORU LEGO
A SWINGOVÉHO ORCHESTRU SILVER BAND
pátek 31. 5.
14:00

www.kamenac.net

náměstí E. Beneše

ADAM MORKUS
pátek 17. 5.

20:00

Český sólový kytarista, který si v průběhu let vytvořil
vlastní nezaměnitelný styl hry na akustickou kytaru,
jenž vznikl kombinací standardních prstových technik s nekonvenčními postupy jako údery a škrábání
na tělo kytary, její kladení na klín strunami vzhůru
nebo využití alternativních ladění a množství alikvótních tónů.

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
čtvrtek 23. 5.

TEL.:

VERNISÁŽ VÝSTAVY ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ
čtvrtek 9. 5.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
úterý 21. 5.

17:00

sál ZUŠ

MÁJOVÝ KONCERT
pátek 31. 5.

17:00

sál ZUŠ

SPOS MILEVSKO

04. 5.
05. 5.
11. 5.
12. 5.
25. 5.

09:00
08:00
08:00
08:00
08:00

RG Proactive – Milevský pohárek
Aerobik Natálie Nováková
Handball
Handball
Florbal – Dragon Florbal Cup 2019
(SH/In-line)

LETNÍ STADION:

KONCERT PRO SENIORY
středa 22. 5.

14:00

Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

02. 5. 17:00 FC ml. př – Mirovice
05. 5. 17:00 FC junior – Čtyři Dvory
11. 5. 10:00 FC žáci – J. Hradec 1910

MŠ PASTELKA
ÚSPĚCH V SOUTĚŽI
Mateřská škola Pastelka Milevsko se zapojila do výtvarné soutěže, kterou vyhlásila 15. MŠ v Písku, na téma
„Moje školka“. Soutěže se zúčastnilo 25 mateřských
škol z Písku a Milevska a hodnoceno bylo 261 obrázků.
Naši mateřskou školu reprezentovala svou výtvarnou
prací Magdalenka Přibylová, která ve své kategorii pro
5-6leté děti získala krásné 2. místo.
Mgr. Romana Fialová

MŠ PASTELKA A KYTIČKA
PLAVECKÝ VÝCVIK
Děti z MŠ Pastelka a Kytička se
společně zúčastnily plaveckého
výcviku v píseckém bazénu. Pod
vedením zkušených instruktorek
plavání a jejich velice empatickému přístupu si děti hravou
formou osvojily plavecké základy a na plavání se vždy těšily.
Závěrečná lekce pak patřila
zhodnocení plavání dětí a předání „mokrého vysvědčení“.
Mateřské školy Pastelka a Kytička
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JUNÁK – SEDMIČKA MILEVSKO

Druhý ročník benefiční akce – orientační běh pro
dobrou věc. Letošní novinkou bude trasa pro kola,
registrace od 13 hodin. Výtěžek poputuje do Domácího hospice Athelas, na podporu jejich péče o těžce
nemocné.
koupaliště Milevsko

SPORTOVNÍ HALA:
16:00

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

pavilon výtvarného oboru

In–Line bruslení dle rozpisu na stránkách
www.spos-milevsko.cz.

Galerie M

FC dorost – Prachatice
FC junior – Nová Včelná
FC přípravky – FC ZVVZ Milevsko
FC muži A – SK Rudolfov
FC dorost – Lomnice/Ševětín
FC junior – Planá n/L.

KROKY K DOBRÉMU SKUTKU
sobota 4. 5.

www.spos-milevsko.cz

www.zus-milevsko.cz

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VÝTVARNÉHO OBORU
pátek 31. 5.
14:00–17:00

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
383 809 253

18. 5.
18. 5.
19. 5.
19. 5.
25. 5.
25. 5.

14:00

Vážení pořadatelé kulturních a sportovních akcí v Milevsku, vámi konané
akce zaslané do aktuálního čísla
Milevského zpravodaje jsou také automaticky vkládány na webové stránky
milevskem.cz.
Pokud již teď víte o akcích, které by
jste chtěli zařadit na tyto webové
stránky s předstihem, můžete je zasílat na e-mail: akce@milevskem.cz.
Předem děkujeme.

MŠ KYTIČKA
CESTA K AKTIVNÍ PÉČI O SVÉ ZDRAVÍ
I v letošním školním
roce se MŠ Kytička
zaměřila v rámci primární prevence proti
sociálně patologickým
jevům na aktivity
vedoucí k podpoře zdravého životního stylu
a tím i odpovědnosti za
vlastní zdraví. Jako každý školní rok, i letos
probíhá program Zdravé
zoubky pod vedením paní Jitky Mužíkové, ve kterém si děti osvojují dentální
hygienu a hravou formou získávají a procvičují správné dovednosti a návyky při
péči o svůj chrup. V únoru se děti od zkušeného záchranáře dozvěděly, jak přivolat pomoc a jak se mají zachovat při úrazech a akutních stavech. Na svém
plyšovém kamarádovi si vyzkoušely ošetření drobného poranění, znehybnění
zlomeniny nebo zastavení krvácení. Opakovaně se Mateřská škola Kytička
zapojila také do projektu „Zdraví dětem“, který je zaměřen na zdravé stravování a prevenci proti poruchám příjmu potravy. Formou pohádkových příběhů
jsou děti motivovány ke sportu a zdravým stravovacím návykům. Důležitou
součástí primární prevence je přirozený pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu
a vycházky do přírody. Zdraví přece není samozřejmost.
Marcela Brčková

I. ZŠ MILEVSKO
INDIÁNSKÝ ZÁPIS
V pátek 5. a v sobotu 6. dubna se na
1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko uskutečnil zápis dětí do 1. tříd, který
se tentokrát nesl v indiánském
duchu. Hned na začátku zápisu každý předškolák dostal náramek přátelství, na který si navlékal za každý
splněný úkol korálek. Děti počítaly
indiánská pírka, porovnávaly indiánské obrázky, poznávaly barvy, předvedly, jak jsou pohybově zdatné. Při zápisu
jim pomáhali naši žáci, kteří byli převlečeni do indiánských kostýmů. Výsledek
zápisu předčil naše očekávání. K zápisu se dostavilo celkem 85 dětí, z toho 17
rodičů uvažuje o odkladu školní docházky. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh letošního zápisu, a také rodičům, kteří se rozhodli pro naši školu.
PaedDr. Martin Hrych a Mgr. Marie Jelenová

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NA OLYMPIÁDÁCH
Ve středu 3. dubna se v DDM Písek
konalo okresní kolo fyzikální olympiády. Naši žáci se zúčastnili v kategorii F–8. ročník, ve které Matěj
Vaniš vyhrál s celkovým počtem bodů
39 ze 40 možných. Na 2. místě se
umístil také žák naší školy Vít Šobek
a školu dobře reprezentovala i Lucie
Anna Černá na 5. místě.
V úterý 9. dubna proběhlo na ZŠ T. Šobra v Písku okresní kolo matematické
olympiády, kde opět uspěli naši žáci 8. ročníku – Matěj Vaniš obsadil
1.–2. místo a Vít Šobek 4.–5. místo ze 17 soutěžících. Všem žákům děkuji za
vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Marie Jelenová

počasím, proto jsme si po cestě mohli prohlédnout dobovou architekturu města a samozřejmě sochu husitského vojevůdce Žižky. Samotnou exkurzi v muzeu
jsme zahájili přesně v 9 hodin. Nejprve jsme se podívali na velmi zajímavý ﬁlm
o životě ve středověkém táboře. Potom nás čekalo 9 sálů s expozicemi o husitské době. Prohlédli jsme si maketu tehdejšího Tábora, husitské vozy a zbraně,
staré mince a písemné památky. Řada z nás si vyzkoušela drátěnou košili, která
nás překvapila svou vahou. Někdo si zkusil usednout na dřevěnou vladařskou
stolici. Všichni jsme výstavní exponáty sledovali velmi pozorně, protože při
vstupu nám paní učitelky rozdaly pracovní listy, do kterých jsme průběžně
doplňovali odpovědi na vytištěné otázky. V závěru návštěvy jsme všichni měli
radost z úspěšně vyřešené tajenky. A potom jsme sestoupili do podzemí. Táborské sklepy byly místy až strašidelné. Dozvěděli jsme se, že sloužily nejen
k ukládání potravin, ale občas také k bydlení. Po půl kilometrové cestě podzemím jsme byli všichni rádi zase venku na sluníčku. Celý pobyt v Táboře jsme
zakončili velkou porcí zmrzliny a jeli jsme domů. Kéž by bylo takových výukových dnů ve škole co nejvíce.
Mgr. Hana Hynoušová

ŠKOLNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
KRÁSY JIŽNÍCH ČECH OČIMA ŽÁKŮ
A PEDAGOGŮ 2. ZŠ MILEVSKO

ODZNAK VŠESTRANNOSTI
OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ

Ve středu 10. dubna se naše škola
zúčastnila okresního kola OVOV
v Písku. Výpravu tvořilo celkem 20
žáků, z nichž 8 (4 dívky a 4 chlapci)
tvořilo družstvo. Všichni soutěžící
museli absolvovat pět disciplín
a z průběžných výsledků po každé
z nich jsme se opravdu radovali.
Po dokončení náročného závodu většina dětí načerpala energii a mohlo se přejít k vyhlašování výsledků. Do krajského kola z 1. místa ve své kategorii postoupil Petr Molík, dále na počet bodů
Miroslava Kortanová. Družstvo skončilo na 3. místě, takže nyní čekáme, až
proběhnou všechna okresní kola, abychom zjistili, zda je postup možný alespoň bodově. Jinak se naše škola může pyšnit nejdelším trojskokem z místa,
který měřil 8,28 m v podání Báry Sulanové a největším počtem kliků za 2 minuty, kterých dokázala Lucie Kašparová udělat 91. Všechny závodníky bych chtěla
moc pochválit.
Mgr. Alena Dolejšková

II. ZŠ MILEVSKO
EXKURZE DO HUSITSKÉHO MUZEA

Na úterý 9. dubna se všichni žáci 4. A a 4. C z 2. ZŠ J. A. Komenského velmi těšili. Čekala nás totiž exkurze do Husitského muzea v Táboře. V 8 hodin ráno jsme
všichni netrpělivě vyhlíželi autobus. Už abychom tam byli. Dočkali jsme se
a v půl deváté jsme již vystupovali kousek od muzea. Tábor nás přivítal pěkným

Vernisáž: čtvrtek 30. května od 16 hodin v DK Milevsko
Během výstavy bude probíhat hlasování a z 54 nejkrásnějších děl
bude vydán kalendář.

GYMNÁZIUM MILEVSKO
VÝPRAVA Z GYMNÁZIA POZNÁVALA LONDÝN
Ve dnech 3. až 8. dubna absolvovala
skupina 11 žáků milevského gymnázia poznávací zájezd do Anglie.
Hlavním cílem cesty byla britská
metropole a její pamětihodnosti,
neméně zajímavé ale byly výlety do
okolí Londýna, např. do lázeňského
městečka Bath, venkovského sídla
královny Windsor Castle nebo turisty
vyhledávaného Stonehenge. I když exkurze proběhla za typického londýnského počasí, skupinka milevských žáků v doprovodu učitele anglického jazyka
Mgr. Leoše Smrčiny se vrátila plná příjemných zážitků. Na snímku jsou Milevšťáci před rodným domem Williama Shakespeara ve Stratfordu nad Avonou.
Mgr. Jana Plavcová
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MUDRY ANEB JÓGA PRO LENIVÉ
Na únorovém diskusně vzdělávacím večeru
v DK Milevsko na téma Ájurvéda jste měli
možnost se seznámit s Marií Riou Rychlíkovou. Její přednáška vyvolala tak velký
zájem, že vám nyní přinášíme možnost
se s ní znovu setkat, tentokrát na přednášce s názvem Mudry aneb Jóga pro lenivé.
Mudry působí především prostřednictvím
energetických drah, z nichž nejdůležitější
vedou skrze ruku a její prsty. Pozicemi,
mačkáním a masírováním můžeme ovlivňovat orgány i mysl. Pokud se tedy chcete
naučit, jak využít léčivou sílu z našich vlastních rukou, rádi vás přivítáme v úterý 14. května od 18 hodin ve výukové učebně v prvním patře DK. Vstupné je 30 Kč. Tato přednáška je prospěšná pro každého bez rozdílu věku a také pro ty, kteří se již nemohou příliš pohybovat nebo
cvičit, a přitom mají zájem sami aktivně dělat něco pro své zdraví.
mk

ŠLÁGR BUBU OD A DO Z – ŠLÁGR REVUE
DK Milevsko zve na zábavný politickosatirický a hudební pořad, který
moderují Zuzana Bubílková a Mgr. Vratislav Měchura. Hostem pořadu je temperamentní zpěvačka Mára. Tento
pořad znáte z vysílání ŠLÁGR TV, kde
oba protagonisté pravidelně glosují
politické dění v České republice. Představovat Zuzanu Bubílkovou přezdívanou Bubu je asi zbytečné. Novinářka
s jedinečným postřehem a vytříbeným
smyslem pro humor, která do pozornosti diváků vstoupila v devadesátých
letech nejen satirickými postřehy. Nezapomenutelně se však do dějin televizní
zábavy zapsala svými pořady s Miloslavem Šimkem „S politiky netančím“.
Moderátor Šlágr TV Vratislav Měchura se jí v pořadu Šlágr Bubu stal nahrávačem a glosátorem. Oba dohromady tvoří dvojici, která dovede pobavit. Pořad
se odehraje 7. května od 18 hodin.
korl

VAŘENÍ PRO RADOST

PUTOVNÍ VÝSTAVA „JSEM PĚSTOUN“

Sociální služby Města Milevska, které od roku 2015 zajišťují mj. i činnost
„Doprovázení pěstounských rodin“, se spolupodílely na realizaci putovní
výstavy „Jsem pěstoun", která probíhala ve dnech 25. března až 7. dubna
v Domě kultury v Milevsku. Na výstavu navazovaly různé doprovodné programy, např. den otevřených dveří na odděleních sociálně – právní ochrany dětí,
beseda v knihovně s osobní účastí pěstounky, která vychovává dívku svěřenou
do pěstounské péče nebo promítání ﬁlmu o rodině, která si vzala do pěstounství dvě tělesně postižené děti. Výstava „Jsem pěstoun“ byla vytvořena v rámci
projektu „Hledáme rodiče“, jejíž snahou je podpořit toto téma a více jej přiblížit široké veřejnosti. Prezentovala příběhy obyčejných lidí, kteří dělají neobyčejné věci – dávají domov dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve
vlastní rodině. Pokud jste nestihli přijít a téma pěstounství vás zajímá, přijďte
se informovat na Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko nebo k sociálním pracovnicím Sociálních služeb Města Milevska, telefon 382 522 394.
Bc. Hejnová Bohdana, sociální pracovnice SSMM

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA,
OBLASTNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
MILEVSKO

vás srdečně zve
na diskuzní setkání
„Kulatý stůl k otázkám aktuálních změn u srážek ze mzdy“
Lektor:
Jan Svatoň
Termín:
středa 15. května 2019 od 13 do 15 hodin
Místo konání:
DŮM KULTURY MILEVSKO
Diskuze a krátké proškolení vč. praktických ukázek o důležitých změnách ve
výpočtu exekučních srážek, které vstoupí v platnost od 1. června 2019.
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; mobil: 608 572 260; www.jhk.cz.
Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní hospodářské komory Milevsko

ŽENY PRO MILEVSKO
V úterý 14. května v 16 hodin se bude v Městské knihovně v Milevsku konat další setkání občanské iniciativy Ženy pro Milevsko. Zvány jsou všechny ženy, které se chtějí aktivně angažovat v záležitostech týkajících se našeho města.
Body, kterým se budeme věnovat, jsou – Ženy pro Milevsko (založení spolku,
stanovy, cíle, členství, kontakty), Farmářské trhy (plánování jednotlivých kroků, kontakty na farmáře, možné dny a místo konání), Truhly plné předmětů
(hračky do truhel, spolupráce s NZDM Fanouš), Prostor pro další podněty.
Bc. Nina Fialová

NADACE ČEZ POMÁHÁ!

Jaro jsme u nás v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (Klub Fanouš) přivítali ve velkém. Ve čtvrtek 21. března se v našich prostorách konala velmi hezká akce s názvem Vaření pro radost. Vaření bylo zaměřené na romské pokrmy,
tedy se i role šéfkuchařek zhostily převážně romské ženy, které navštěvují Klub
maminek, který se koná pod záštitou Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Rozárka. Menu bylo vskutku vydařené, složené ze čtyř chodů. Jako
předkrm se podávaly marykle se škvarky, polévka byla hovězí se zeleninou
a haluškami, hlavní chod výtečné a věhlasné holubky s chlebem či bramborovými plackami, a to nejlepší na konec: sane marykle, bramborové placky se skořicovým cukrem a pišot, tj. plněné taštičky jako dezert. Naším hostem ke stolování byly pracovnice z Centra mladé rodiny Milísek. Společnou hostinu jsme si
všichni velmi užili a těšíme se na další aktivity.
Mgr. Marie Krátká – Vedoucí sociálních služeb prevence,
Farní charita Milevsko
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Sociálně aktivizační služba Rozárka při
Farní Charitě Milevsko pomáhá sociálně
slabým rodinám. Maminky rády využívají
možnost navštěvovat Klub maminek, který se koná pod záštitou právě SaS Rozárka. Maminky se scházejí jednou týdně
a vždy je čeká pestrý program, na kterém
se samy podílejí. Nejvíce je baví vaření
a vyrábění. Do klubu ovšem nedochází jen maminky, ale i jejich děti. Díky projektu Nadace ČEZ jsme mohli dokoupit výtvarné potřeby a rozšířit tak nabídku
tvoření. Děti, které do klubu maminek docházejí, milují pohyb. Rády sportují
a tancují. Zářily jim oči, když jsme jim ukázaly nové taneční podložky a sportovní potřeby. Pořídili jsme vybavení na badminton, ﬂorbal, další míče, pálky
a míčky na ping pong a další. Mohou vybít svoji energii užitečně, a ještě udělají
něco pro zdraví. Mohli jsme také doplnit naši knihovničku o zajímavé tituly. To
vše za ﬁnanční podpory Nadace ČEZ, moc děkujeme.
Mgr. Marie Krátká, vedoucí sociálních služeb prevence

Dominik Nagy, žák 2. ročníku SOŠ a SOU Milevsko, získal v krajském kole
tradiční soutěže KOVO JUNIOR oboru strojní mechanik krásné 4. místo.

Zpíváme opět s kytarou a harmonikou – takový byl název oblíbeného hudebního
podvečera, který již potřetí pořádal Senior klub ZVVZ ve spolupráci s DK
Milevsko v úterý 2. dubna v Restauraci V Klubu.

A na hradě nám straší – to byl název loutkové pohádky, kterou v neděli
31. března sehrál Loutkový soubor při DK Milevsko. Pro velký zájem byly odehrány dvě představení. V květnu se ještě chystá představení pro mateřské školy
z Milevska a okolí.

V neděli 7. dubna ve velkém sále DK představil spolek Kovářovská OPONA svůj
retromuzikál s názvem To tenkrát v 68. na motivy ﬁlmu Filipa Renče Rebelové.
Vystoupení bylo plné skvělých hereckých výkonů, známých písní a u diváků
sklidilo veliký úspěch.

VELIKONOČNÍ MINIZÁVOD

V sobotu 13. dubna uspořádal oddíl moderní gymnastiky v milevské sokolovně
velikonoční minizávod. Dvaadvacet děvčat předvedlo své sólové sestavy divákům, kteří je po zásluze odměnili potleskem. Ten pro děvčata nebyl jedinou
odměnou. Každá si odnesla velikonoční nadílku a všechny byly při závěrečném
vyhlašování „odměněny“ pomlázkou.
Mgr. Jana Plavcová

Farní charita Milevsko
srdečně zve na koncert dětského hudebního souboru

MUSICA MARCATO
5. května od 16 hodin
Klášter Milevsko – Latinská škola
Doporučené vstupné 100 Kč
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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 9. května na telefonní číslo
775 733 552 nebo na e-mail
zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na
divadelní představení Na ostro, které se uskuteční
v milevském domě kultury v neděli 12. května od 19
hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé
jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: srdce na lesní cestě k Pytláku
Výherci: Kateřina Krlínová, Aneta Samcová a Dalibor Novák, všichni z Milevska

MILÍSEK OTEVÍRÁ NOVOU DĚTSKOU SKUPINU
V pondělí 3. června otevírá Centrum Milísek novou dětskou skupinu v Přeštěnicích pod názvem JESLIČKY MILÍSEK – Přeštěnice. Nové zařízení péče o dítě
od 1 do 4 let (do zahájení školní docházky) vzniklo díky spolupráci s obcí Přeštěnice, která zajistila a vybudovala nové prostory k pronájmu a v rámci realizace projektu „Jesličky Milísek – Přeštěnice“, který je ﬁnancován ESF – OP
Zaměstnanost prostřednictvím MAS Střední Povltaví, která se stala podpořenou MAS.
Jesličky Milísek – Přeštěnice budou otevřeny 5 dní v týdnu od 7 do 16 hodin.
Primárně jsou určeny pro děti od 1 roku do 4 let věku. Při nenaplnění kapacity
jesliček dětmi do 4 let budou přijímány i děti do 6 let věku (do zahájení povinné školní docházky).
Jesličky Milísek – Přeštěnice budou nabízet profesionální, kvalitní a ﬁnančně
dostupnou (bezplatnou) péči. Vzhledem k maximální denní kapacitě 10 dětí,
budou zaručovat individuální přístup v rodinném a otevřeném prostředí. Zápis
dětí a den otevřených dveří se bude konat 2. a 3. května v čase od 13 do 16
hodin.
Bc. Lenka Bečková

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
Prodám byt na starém sídlišti
v Milevsku o velikosti 2+1
v přízemí. Tel.: 607 446 532,
724 120 964.

Uzávěrka
červnového
vydání
Milevského
zpravodaje
je 21. 5. 2019.

ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ JIHOČESKÉ LIGY

OBĚŽNÁ DRÁHA FINÁLE 2019

V neděli 24. března se v Humpolci uskutečnil poslední závod série Jihočeské
ligy, na kterém byly vyhlášeny konečné výsledky. V konkurenci oddílů z Humpolce, Tábora, Bernartic a Českých Budějovic se milevským gymnastkám z klubu RG Proactive dařilo. První místo ve svých kategoriích získaly Andrea Pintová, Aneta Šimáková a Ludmila Korytová. Druhé místo vybojovaly Eliška
Filipová, Karin Králová a Tereza Kutišová. Bronz přidaly Klára Bromová a Denisa Fořtová. Adéla Škochová získala 4. místo, Nikola Permedlová 12. místo
a Nikola Blažková 6. místo.
Hana Kutišová

Studio Lavadero uvede 24. května v DK Milevsko ﬁnále 8. ročníku celorepublikové soutěže Oběžná dráha.
V soutěžním programu jako porotce a účinkující hosté vystoupí Jan Kopečný,
který ztvárnil hlavní role v muzikálu Tři mušketýři, účinkující zpěvák na koncertě v O2 Aréna v roce 2020 Michala Davida a Karla Svobody, Jan Kříž, dvojnásobný držitel ceny Thálie, vynikající tanečník, úspěšný v Theater des Westens v Berlíně v hlavní roli hraběte Krolocka v muzikálu Tanz der Vampire, Katka
Steinerová, swingující a stepující muzikálová zpěvačka účinkující v hlavních
rolích známých muzikálů, jako je Krysař, Srdcový král, Atlantida, Pomáda, Osmý
světadíl a Alena Kašparová, reportérka sportovních novin TV Nova, vědecká
asistentka na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Partneři
a sponzoři soutěže jsou Rádio Kiss, Divadlo Kalich, Talentida.com, DK Milevsko,
Jihočeské týdeníky, Kytary.cz, MX Brothers, Tomegas s. r. o., Barvy Hladký, Efaﬂex – CZ, Siko koupelny a kuchyně, Czechoslovak models, Komerc vzduchotechnika, Milnet.cz, Voňavý obchůdek Violka, město Milevsko, Penzion Stodola, SBD
Milevsko, Fast Kovošrot a Jihočeský kraj. Více informací na
www.obeznadraha.cz, předprodej vstupenek bude na www.milevskem.cz.
Začátek programu je plánován na 19:30 hodin a vstupné je 160 Kč.
Jaromír Kašpar
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EXKURZE UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

FOLKLORNÍ FESTIVAL
23. setkání dětských jihočeských folklorních souborů
10. 5. od 10 hodin v DK Milevsko
Účinkují soubory z Kovářova,
Lomnice nad Lužnicí, Doudleb,
Českých Budějovic a Zlivi
Hostem je soubor z kraje Vysočina
a zástupci z Rakouska
Spolek pro rozvoj kultury oznamuje, že letošní exkurze Univerzity třetího věku
budou směřovat za poznáním západočeské části Šumavy. Ve středu 22. května
nás čeká Sušicko (Kašperské Hory – muzeum hraček, poutní kostel, Hartmanice – Dobrá Voda – muzeum, kostel sv.Vintíře se skleněným oltářem, Sušice –
poutní kostel Anděla Strážce, rozhledna Svatobor, Srní – Hauswaldská kaple,
nádrž Sedlo), 5. června se vydáme na Železnorudsko (Alžbětín - muzeum železnic, Velké Javorské jezero, Velký Javor), 19. června zavítáme na Prášilsko (Prášily - botanická zahrada, Nová Hůrka - zaniklá Stará Hůrka s kaplí rodu Abelů,
jezero Laka, Albrechtice - rozhledna Sedlo). Při každém výletu máme v autobusu ještě několik volných míst. Případní zájemci se mohou hlásit u p. Bílka na
tel. č. 777 647 117. Navštívená místa se mohou během roku pozměnit v návaznosti na případné změny v důsledku oprav, rekonstrukce či jiných objektivních
důvodů, které mohou v průběhu roku nastat.
Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku Josef Bílek

13. MYSLIVECKÁ VÝSTAVA
V MILEVSKU
7. až 12. 5. od 10 do 17 hodin
v Latinské škole
Ukázka chovatelské přehlídky trofejí za rok 2018
10. 5. proběhne vzdělávací akce pro školy
v parku Bažantnice
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