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BUDOUCNOST LIPOVÉ ALEJE V NÁDRAŽNÍ ULICI

Vážení občané,
v minulých týdnech jste již byli informováni o plánované úpravě chodníků a dvou autobusových zastávek v Nádražní ulici. Souběžně s touto akcí bude
v chodnících probíhat pokládka elektrických kabelů,
kabelů veřejného osvětlení a položení chráničky pro
optický kabel. Jedná se o velmi rozsáhlou akci, při
které se bohužel není možné zcela vyhnout jistému
zásahu do zeleně. Kvůli úpravám autobusových
zastávek, při kterých dojde k jejich rozšíření, bude
muset být pokácena jedna lípa, která je součástí lipové aleje v Nádražní ulici a dále 2 zeravy před domem
č.p. 816. Kácení dřevin je vždy, pokud je to možné,
směřováno do období vegetačního klidu, v tomto
případě ale orgán ochrany přírody rozhodl jinak
s ohledem na konkrétní situaci. Realizace akce totiž
byla podmíněna získáním dotace, která však byla
potvrzena až během května. Proto orgán ochrany
přírody raději povolil pokácení dřevin během vege-

tační doby, než aby byly tyto dřeviny pokáceny zbytečně, pokud by dotace městu nakonec udělena
nebyla.
K dalším nezbytným zásahům do zeleně pak dojde
během výkopových prací a při pokládce kabelů
a rekonstrukci chodníků, a to zejména v lipové aleji
v Nádražní ulici.
Vzhledem k plánovaným pracím, které budou v chodníku realizovány, je nutné vzít v úvahu, že v některých
případech může dojít k takovému zásahu do kořenové
soustavy stromů, který může mít zásadní vliv na jejich
stabilitu.
Z výše uvedeného důvodu byla odborem životního
prostředí podána žádost o posouzení lip v Nádražní
ulici dendrologem z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkový zdravotní stav stromů byl dendrologem
označen za dobrý až zhoršený, vitalita byla klasiﬁkována jako mírně až výrazně narušená. Zhoršený
zdravotní stav a nízká vitalita byla konstatována
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obecně u stromů ve vyšší věkové kategorii. U těchto
stromů se v posudku předpokládá, že nezbytnými
výkopy může dojít k dalšímu zásadnímu ovlivnění
jejich stability i zdravotního stavu z důvodu narušení
kořenových soustav.
Je nesporné, že kromě estetického působení lipová
alej v Nádražní ulici plní též řadu ekologických funkcí,
které dřeviny běžně zabezpečují – zlepšují mikroklima
tvorbou kyslíku a odpařováním vody do ovzduší,
zachytávají srážkové vody, prach, hluk, vyrovnávají
teplotní výkyvy, poskytují stín atd. Všech těchto úloh,
které zeleň zastává, jsme si plně vědomi, a proto
bychom stromy v Nádražní ulici rádi nadále zachovali.
Je však třeba mít na mysli, že Nádražní ulice je velmi
frekventovaná a na prvním místě pro nás musí být
bezpečnost obyvatel.
Každý kvalitní a trochu perspektivní strom je důležitý
a cenný, pokud je bezpečný. Pokud strom bezpečný
není, je nutné vyhodnotit, zda při jeho kolizi mohou
vzniknout škody na majetku nebo životech. Odbor
životního prostředí bude proto průběžně dohlížet na
to, aby během stavebních prací byla kořenová soustava stromů co nejméně narušována, případné řezy
byly následně zahlazeny a ošetřeny apod., abychom
zajistili co nejlepší ochranu stromů. Navíc v době realizace akce bude přizván dendrolog, který by měl
posoudit riziko stavebních prací a navrhnout případná
konkrétní opatření.
Zásahy do kořenové soustavy se totiž na zdravotním
stavu stromů neprojeví okamžitě, ale mohou být
časovanou bombou, neboť i drobná poranění
mohou způsobit napadení parazitickými dřevokaznými houbami, což může mít do budoucna fatální
dopad na stabilitu stromů. Z tohoto důvodu bude
nadále stav stromů v aleji sledován, bude proveden
podrobný dendrologický průzkum, na základě kterého bude rozhodnuto o budoucnosti aleje - zda
bude žádoucí alej v současném stavu zachovat či
zda nebude lepší přistoupit k vykácení a následné
výsadbě nových stromů.
Hana Hadrbolcová, OŽP

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
přejeme Vám klidné prožití letních měsíců,
mnoho prosluněných dnů
a řadu příjemných zážitků.
Redakce Milevského zpravodaje

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 10. 6. 2019
• Schválila směrnici pro zřizování parkovacích míst pro držitele průkazu ZTP/P
na místních komunikacích města Milevska.
• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu „Podpora tvorby
územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje“ na akci s názvem
„Územní plán Milevsko“ s ﬁnanční spoluúčastí města ve výši minimálně 74%
z celkových nákladů akce.
• Schválila průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu „Úklid budov v majetku města Milevska pro období 1. 7. 2019
– 31. 12. 2020“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané ﬁrmou
HRAVAG, s. r. o. za nabídkovou cenu 1 334 808,00 Kč bez DPH.
• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury Milevsko“
a spolufinancování tohoto projektu v minimální výši 50% ze způsobilých
výdajů a rozhodla zadat v souladu s Článkem 9 odst. 8 b) Směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem a Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 vypracování žádosti o dotaci a manažerské řízení projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury“
část „Zateplení“ a „Vzduchotechnika“ s firmou Enovation s. r. o.
• Schválila smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1835/2019 reg. č.
461-01-01/2019 na projekt „Pořízení informačního kiosku pro turisty
s integrovanou elektronickou úřední deskou“. Město bylo úspěšným žadatelem o dotaci v rámci dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora
chytrých měst a obcí, 1. výzva pro rok 2019. Na pořízení informačního kiosku
pro turisty s integrovanou elektronickou úřední deskou byla přiznána dotace
ve výši 305 tis. Kč. Odhadované náklady jsou ve výši 568 tis. Kč, z čehož
předpokládaná spoluúčast města činí 263 tis. Kč. Jedná se pouze o předpokládané ceny, skutečné výdaje budou známy až po provedení výběrového
řízení.
• Schválila smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1856/2019 reg. č.
461-01-22/2019 na projekt „Strategie rozvoje odpadového hospodářství
v Milevsku“. Město bylo úspěšným žadatelem o dotaci v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje – Podpora chytrých měst a obcí, 1. výzva pro
rok 2019. Na projekt „Strategie rozvoje odpadového hospodářství v Milevsku“
byla přiznána dotace ve výši 200 tis. Kč. Odhadované náklady jsou ve výši
284 tis. Kč, z čehož předpokládaná spoluúčast města činí 84 tis. Kč.
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy společných
prostor ubytovací části objektu Sport Hotel“ a rozhodla v souladu s čl. 3,
bod 2) směrnice SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MM, uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy společných
prostor ubytovací části objektu Sport Hotel“ s ﬁrmou Služby Města Milevska,
spol. s r.o. za nabídkovou cenu 602 114,49 Kč bez DPH.
RADA MĚSTA DNE 19. 6. 2019
• Schválila dohodu o provozování farmářských trhů uzavíranou mezi městem
Milevskem a spolkem Ženy pro Milevsko, z.s..
• Rozhodla, v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM/11/RMM o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu MM, uzavřít kupní smlouvu na veřejnou zakázku
„Nákup nového osobního automobilu pro potřeby města Milevska“ s ﬁrmou
Karel Frolík – Autoservis za nabídkovou cenu 268 479 Kč bez DPH.
• Rozhodla zadat v souladu s Článkem 3 odst. 2 Směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Milevskem a uzavřít smlouvu na realizaci
akce „Nová dešťová kanalizace na hřbitově v Milevsku“ s ﬁrmou Swietelsky
stavební s. r. o., za nabídkovou cenu 470 324,19 Kč bez DPH.
• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky
„Obnova komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané ﬁrmou STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5 za nabídkovou cenu 4 278 073,75 Kč bez DPH.
• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky
„Obnova hřiště u I. ZŠ Milevsko“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
podané ﬁrmou TUBEKO SPORT, spol. s r. o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec
za nabídkovou cenu 6 731 509,39 Kč bez DPH.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 19. 6. 2019
• Schválilo vyhlášení záměru prodat bytovou jednotku č. 13 včetně podílu na
společných částech domu v č. p. 67 a parcele č. st. 119/1 nám. E. Beneše v Milevsku (bývalé prostory Moneta bank) Stavebnímu bytovému družstvu Milevsko,
Pod stadionem 1138, 399 01 Milevsko, za nabízenou cenu 1 060 000,00 Kč.
• Souhlasilo s realizací akce „Obnova komunikace Dukelská Milevsko“.
• Souhlasilo s realizací akce „Obnova hřiště u I. ZŠ Milevsko“.

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

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Jaká je návštěvnost knihovny ve srovnání s jinými roky?
Počet našich čtenářů je již několik let
víceméně stabilní a to kolem 20 % obyvatel Milevska, což je číslo, které je mezi
českými knihovnami vnímáno jako poměrně vysoké. Zajímavé je, že v 90. letech
to bývalo až o čtvrtinu méně. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou 8leté děti
a 40 našich čtenářů bylo v loňském roce starších 80 let.
Co ale výrazně stoupá, je návštěvnost, a to díky našim akcím pro veřejnost a také
díky lektorkám na podporu čtenářství. Máme lektorku pro malé děti, která se
věnuje školkám v projektu Knihožrouti, dětem na prvním stupni základních škol
a vede anglické čtení. Lektorka pro starší děti připravuje lekce pro děti od 10 let,
vede Knihohrátky s jógou a Arteterapii. Obě pak společně pořádají letní příměstský
tábor. V loňském roce se jejich akcí zúčastnilo 3 500 dětí.
Jaké akce se v letošním roce v knihovně udály?
Z pravidelných akcí pro dospělé návštěvníky určitě stojí za zmínku populární Listování, skvělá Virtuální univerzita třetího věku, setkávání našeho Spolku přátel
krásné literatury a voňavé kávy, kurz Trénování paměti na pobočce knihovny
v Domě kultury, francouzská konverzace, cyklus seberozvojových besed pro ženy
o vztazích, stravě nebo bylinkách. Pořádali jsme besedy o genealogii, ohrožených
domorodých jazycích, úspěšných Češích v emigraci, pěstounství či reﬂexologii.
Navštívila nás populární Krkavčí matka Veronika Hurdová nebo úspěšná psychoterapeutka Eva Hulešová.
Mezi malé „alternativní“ akce patřila Semínkovna a Sazeničkovna, postní velikonoční kuchyně nebo zapojení do Férové snídaně.
Knihovna poskytuje také prostor. Setkává se u nás iniciativa „Ženy pro Milevsko“
a besedy pořádá paní knihovnice z kostelecké knihovny.
Na chodbě knihovny bylo od ledna k vidění již pět různorodých výstav od fotograﬁí
až po výtvarná díla dětí z mateřské školy Pastelka.
Mezi větší akce pro děti patřila celorepubliková Noc s Andersenem, oblíbená Čarodějnická akademie, nebo různé dobrodružné hry v knihovně. Hrdi jsme také na
arteterapii pro holky od 12 let, jógu mezi knížkami pro nejmenší či zábavné
anglické čtení pro malé školáky.
Jaké akce tento rok ještě plánujete?
V loňském roce jsme pořádali kolem 40 akcí, kterých se zúčastnilo 2.500 návštěvníků a letos to bude podobné. V létě nás čeká 14 dní knihovnického příměstského
tábora, který je již od ledna plně obsazen. Budeme mít stánek na Posvícení
v Bažantnici, pravidelní návštěvníci se na podzim mohou těšit na další Listování,
velkou akcí je říjnový celorepublikový Týden knihoven, kdy se knihovna představuje
trochu netradičně. Vloni si mohli návštěvníci na chvíli vyzkoušet například práci
knihovnic. A před Vánoci bude opět Bibliobazar neboli charitativní prodej knih.
Navíc během všech prázdnin mohou děti přijít do knihovny na různé aktivity jako
je tvoření či hraní deskových her.
Chystáte nějaké novinky?
Hlavním posláním knihovny je půjčování knížek. Všechny ostatní výše zmíněné
aktivity již jen podporují naše poslání. Na podzim se tedy zaměříme více knihovnicky. V září u nás přivítáme na dvoudenním setkání jihočeské knihovníky a již
nyní pro ně připravujeme bohatý vzdělávací program. V říjnu uspořádáme ve spolupráci s nakladatelstvím Crew seminář pro knihovníky na téma „Jak pracovat
v knihovně s komiksy“, neboť komiksy jsou stále ještě v Čechách opomíjeny a my
je máme moc rádi.

Novinky pro naši čtenářskou veřejnost se snažíme přinášet a představovat neustále.
Mezi ty novější, ale méně známé, patří služba donášky knih zdarma pro nemocné,
objednávky knih přes náš katalog, balení školních učebnic či bezplatný výlep
pozvánek na kulturní a vzdělávací akce v přízemí budovy. Pro rodiče nejmenších
jsme nakoupili řadu montessori knížek a hraček a nabízíme pravidelný středeční
program na dětském oddělení, který vede naše dobrovolnice. Pro mládež jsou na
chodbě k dispozici křesílka a stolky, která jsou odpoledne hojně využívána. Samozřejmostí je wiﬁ připojení v celé budově.
Jak to vypadá s otevřením kavárenské knihovny v bývalých prostorách Kavárny
u Soudu?
Na kavárenské knihovně již od zimy pracujeme, i když naše úsilí zatím není vidět.
Koncept literární kavárny jsme vytvořili společně s panem architektem Janem Hlavínem, který je autorem vítězné studie z roku 2017 na rekonstrukci celého objektu
bývalé radnice, ve kterém knihovna sídlí. Budova by se měla stát společenským
a vzdělávacím centrem města a měla by mít takový provoz, který bude odpovídat její
významnosti, neboť se jedná o reprezentativní objekt ve vlastnictví města. Objekt,
který se nachází v samém centru města, a i historicky byl centrem dění ve městě.
Koncept literární kavárny, který jsme vytvořili, bude tento požadavek splňovat.
Její provoz bude úzce spjat s naší knihovnou, kavárna bude nabízet nejen občerstvení, ale také knihy a časopisy, bude pořádat besedy, výstavy a žít kulturou.
Našim cílem je vytvořit příjemný a trochu jiný prostor, proto jsme se rozhodli
nevyužít stávající vybavení kavárny, ale prostor si upravit. Protože se však jedná
o památkově chráněnou budovu, bylo potřeba předložit detailní projektovou
dokumentaci. Vše již nyní máme k dispozici a věříme tedy, že přes prázdniny se
podaří prostor upravit dle našich požadavků tak, abychom mohli na podzim
otevřít. Pokud vše dobře dopadne, milevská knihovna s kavárnou a únikovou
místností na historické půdě se mohou stát zajímavým místem pro trávení volného času nejen milevšťáků.
Děkujeme za rozhovor

AKTUALIZACE ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ BYTU
V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí, upozorňuje žadatele o přidělení
bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska, že v průběhu července
každého kalendářního roku musí být podaná žádost o přidělení bytu v domech
s pečovatelskou službou města Milevska (dále jen „žádost“) písemně aktualizována. Písemnou aktualizaci žádosti je možné učinit na odboru sociálních
věcí Městského úřadu Milevsko, Za Radnicí 95, 399 01 Milevsko, 2. patro budovy
Froll – kancelář č. 305, Pavlína Hajská, DiS., kde bude od 1. července připraven
aktualizační dotazník. Aktualizační dotazník je k dispozici rovněž na webových
stránkách města Milevska www.milevsko-mesto.cz ve složce Sociální oblast
(Domy s pečovatelskou službou). Aktualizace žádosti je jednou z povinností
žadatele o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou. Pokud ji žadatel
neprovede ani poté, co na ni bude odborem sociálních věcí písemně upozorněn,
bude jeho žádost v souladu s Pravidly pronajímání bytů pro seniory a osoby se
zdravotním omezením v domech s pečovatelskou službou města Milevska
z pořadníku žadatelů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města
Milevska vyřazena.
Žadatelé, kteří žádost podali v průběhu letošního kalendářního roku, budou
svoji žádost aktualizovat až v červenci 2020.
Změny týkající se stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (příspěvek na
péči), rozsahu využívání sociálních služeb, trvalého pobytu, bytových podmínek
či vznik nesplaceného závazku vůči městu, je žadatel povinen oznámit kdykoliv
v průběhu kalendářního roku, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne,
kdy k uvedené změně došlo.
Pavlína Hajská, DiS., referentka odboru sociálních věcí

AKTUÁLNÍ PŘEHLED DOTAČNÍCH AKCÍ MĚSTA MILEVSKA
V současné době je v realizaci nebo ve ﬁnální přípravě osm akcí, na které byly získány dotace v celkové výši přes 14mil. Kč.
Celkové náklady (vč. DPH)

Dotace (v Kč)

Ve stadiu

Stavební úpravy chodníku a přechodů
v ul. Nádražní a Sažinova – Milevsko

11 382 634

9 224 086

v realizaci

Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve
sportovním areálu Milevsko

5 709 990

3 992 450

v průběhu června začala realizace

Výměna oken a dveří zázemí letního stadionu

554 180

366 030

v průběhu června začala realizace

Pořízení podlahového mycího stroje do
sportovní haly

87 120

57 600

v průběhu června začala realizace

Oprava CAS 25 LIAZ a nákup věcného vybavení
pro JSDH

130 141

65 000

v průběhu června začala realizace

Pořízení informačního kiosku pro turisty
s integrovanou elektronickou úřední deskou

573 216

306 000

příprava výběrového řízení

Chytré parkování v ul. Za Radnicí

215 000

100 000

24.6. RMM rozhodovala o realizaci

Strategie rozvoje odpadového hospodářství
v Milevsku

284 350

200 000

příprava výběrového řízení

Obnova školního hřiště u 1. ZŠ

8,1mil.

4,8 mil.

schváleno

Schválené dotace

Název projektu

Podané
dotace

Dále je aktuálně podaná žádost o dotaci, která se v současné době vyhodnocuje ze strany poskytovatelů dotací.
Název projektu
Pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Milevsko

Celkové náklady (vč. DPH)

Dotace (v Kč)

Ve stadiu

920 000

450 000

výsledky by měly být známy
v průběhu září

V Radě města Milevska byly také schváleny následující akce, u kterých probíhá
příprava podkladů na podání žádosti o dotaci:
• Územní plán Milevsko
• Studie systému sídelní zeleně města Milevsko (+ následná realizace zeleně na
Píseckém předměstí)

• Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury Milevsko
• Bezbariérové úpravy v budově DPS Milevsko – rekonstrukce výtahu
• Obnova vodní nádrže Vinice
Ing. Jana Huptychová, projektové řízení, odbor investic a správy majetku
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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Ve čtvrtek 30.května proběhl již 12. ročník Sportovních her mateřských škol.
Závod byl zahájen v 9 hodin na letním stadionu v Milevsku a účastnilo se jej všech
12 mateřských škol z našeho regionu.

V poslední době se množí dotazy
na nenapuštěnou kašnu na
náměstí. Napuštěná není z důvodu realizace plánovaného těsnícího nátěru uvnitř kašny, kdy
docházelo k úniku vody spárou
mezi horním kamenným dílem
a vnitřní vanou pod povrchem
náměstí. Z technologických důvodů nebylo možné nátěr aplikovat
v době, kdy noční teploty klesaly
příliš nízko a v poslední době
instalaci zkomplikovaly také přívalové deště, které vnitřek kašny
zamokřily. Očekáváme, že v nejbližší době budeme moci tuto akci zrealizovat
a vodu napustit. Děkujeme za pochopení.
Michal Horek, místostarosta města

PŘEDSTAVUJEME ODBOR FINANČNÍ

V souvislosti s realizací stavby „Obnova rozvodů ÚT a TUV větev věžáky v Milevsku“
je provedena částečná uzavírka v ulici Nádražní, ulice Dukelská a J. A. Komenského
vč. chodníků v době od 17. června do 23. srpna – z toho: práce na silnici III/10543
ul. Nádražní v době 5 pracovních dnů, práce na ulici Dukelská v době 8 pracovních
dnů, práce na ulici J. A. Komenského v době 5 pracovních dnů. Práce jsou prováděny
po etapách dle situace dopravního značení.

V úterý 4.června proběhlo na letním stadionu v Milevsku první kolo velké ceny
v požárním útoku HZS Jčk pořádané stanicí Milevsko. Přinášíme několik fotograﬁí.
První etapa rekonstrukce chodníků v Sažinově
ulici v plném proudu. Rekonstrukce chodníku
proběhla také na protilehlé straně ulice. Poté
se rekonstrukce přesune na Tyršovo náměstí,
odkud bude rekonstrukce pokračovat ulicí
Nádražní a napojí se na rekonstruovaný chodník v Sažinově ulici.
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Zleva stojící:
Fořtová Petra – účetní – zajišťuje účtování rozpočtových výdajů, zastupuje hlavní
účetní
Jana Šrámková – pokladní – zabezpečuje výdajovou i příjmovou pokladní agendu
Bc. Lenka Kofroňová – účetní – zajišťuje fakturaci a kompletní účtování v hospodářské činnosti
Pavlína Zděnková – správce místních poplatků – spravuje kompletní agendu
poplatku ze psů a za odpad
Ing. Hana Jánová – vedoucí odboru – řídí, koordinuje a kontroluje činnosti v rámci
odboru finančního
Zleva sedící:
Bc. Alena Klůfová – účetní – zajišťuje účtování rozpočtových příjmů a vyúčtování
městem poskytnutých dotací
Ing. Dana Kozáková – hlavní účetní – zabezpečuje řádné vedení účetnictví města
v souladu s platnými předpisy, účtování přijatých dotací
Bc. Kamila Žemličková – správce rozpočtu – zajišťuje agendu rozpočtového hospodaření města, zastupuje vedoucí odboru
Petra Lívancová – daně, účetní – zabezpečuje daňovou problematiku města
a vyúčtování cestovních náhrad
Simona Peštová – fakturace, účetní – zajišťuje kompletní fakturaci v rámci rozpočtového hospodaření města
Odbor ﬁnanční vykonává v samostatné působnosti činnosti na úseku účetnictví,
rozpočtu a hospodaření města, vnitřní ﬁnanční kontroly a dále pak přenesenou
působnost města na úseku evidence a správy daní a místních poplatků v oblasti
poplatku ze psů a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ing. Hana Jánová

PŘÍSTŘEŠEK V AREÁLU KOUPALIŠTĚ

V pátek 14. června byl zahájen provoz koupaliště v Bažantnici. Pro návštěvníky
byla na letošní sezónu připravena modernizace pergoly okolo stánku s občerstvením. Bohužel stará pergola musela celá padnout z důvodu silné hniloby
nosných částí. Původní sloupy a nosné rošty podlahy byly založeny do hlíny, takže
po celou svou životnost docházelo k prohnívání těchto prvků a nyní se to dostalo
do takového stádia, že to bylo nutné odstranit a nečekat na zranění návštěvníků
nebo dokonce zborcení celého přístřešku. Původní prkenná podlaha byla nahrazena
betonovou zámkovou dlažbou a sloupy nového přístřešku jsou založeny v betonových patkách se žárově zinkovou patkou. Krytina bude z palubkového záklopu
s asfaltovým šindelem. V zadní části za objektem pro občerstvení budou už pouze
slunečníky. Rekonstrukce byla provedena vlastními pracovníky společnosti SPOS.
Ing. Pavel Stejskal

JE TU LÉTO
Tak jsme se dočkali. Prázdniny a doba dovolených jsou v plném proudu. Zase budeme lát,
že je moc horko, nebo nám moc prší, málo rostou houby, řeky jsou zelené od sinic atd. Prostě
jsme jen lidé. Mnoho z nás se vydá k moři, jiní
na poznávací zájezdy, nebo kamkoli jinam.
Svého domova si ještě užijeme dost, tak
někam ven. Snad i do našeho Milevska přijedou turisté. Staré město má hezké velké
náměstí, náš klášter je klasicky nejhezčí lokalitou, jsou tu poměrně dlouhé cyklistické stezky, dost penzionů na ubytování i otevřená sportoviště a plavecký bazén pro veřejnost. V létě nezahálí ani dům kultury. Letní kino, pro děti pořady, koncerty pro
mládež i pro ty dříve narozené. Zmrzlina se točí na každém rohu a vychlazené
pivko nesmí v teplém počasí chybět. Skončila sezóna kamenných divadel. Stýskat
se nám nebude, teď si užíváme jinak. Kdo má rád historii navštíví zámky a hrady.
Prostě letní slasti. Na konci srpna nás čeká posvícení, což je za tímto obdobím
velmi dobrá tečka. Sice nám to všem udělá trochu díru do rozpočtu, ale to nám
nesmí dělat vrásky. Já říkám, že se zase penízky narodí.
Tato doba je vhodná pro správu komunikací a chodníků. Věřím, že se dočkáme,
a vše bude hotové k naší spokojenosti. Obrňme se trpělivostí, prý přináší růže.
Přeji všem krásné prosluněné léto, žádné úrazy a mnoho úžasných zážitků.
Marie Polívková

V MĚSÍCI KVĚTNU 2019 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET

85 LET

93 LET

Marie Krajčová
Josef Bumbálek
Stanislava Koudelková
František Kothera
Jaroslav Šonka

Marie Hrdlová
Anna Adamcová

Dobroslava Kroupová

91 LET

František Staněk

94 LET
Věra Kolářová
Marie Dvořáková

FESTIVAL SBORŮ

Milevský smíšený sbor se zúčastnil
ve dnech 13.–16. června čtrnáctého
ročníku festivalu sborů „Feuer &
Stimme“. Ten se konal v Rakousku
v St. Machael im Lungau a zúčastnilo
se ho celkem čtyřicet sborů. Na festivalu se představil jen jeden sbor
z České republiky a jeden z Maďarska,
ostatní sbory byly z Rakouska
a Německa.
Ivana Šimečková

ČTVRTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE UČEŇ ROKU

Celoroční soutěž „Učeň roku“ je určená pro žáky třetích ročníků tříletých učebních
oborů strojní mechanik, opravář zemědělských strojů a truhlář. Soutěž vyhlásila
Oblastní hospodářská komora v Milevsku a SOŠ a SOU Milevsko za podpory starosty
města Milevsko Ing. Ivana Radosty na začátku školního roku 2018/2019.
Vítězství je podmíněno splněním řady kritérií jako je např. prospěch bez nedostatečných na vysvědčení v 1. a 2. pololetí školního roku 2018/2019, z odborného
výcviku je žák na vysvědčení hodnocen známkou výborný nebo chvalitebný
a významnou složku celkového výsledku představuje hodnocení závěrečné zkoušky,
zejména její praktické části.
Nejlepším učněm školního roku 2018/2019 se stal Jan Matoušek, na druhém místě
se umístil Michal Holan a na třetím místě skončil Václav Žalud, všichni tři absolventi
oboru opravář zemědělských strojů.
Předávání ocenění se zúčastnil starosta města Milevska Ing. Ivan Radosta,
Mgr. Václav Kašpar – ředitel SOŠ a SOU Milevsko, Ing. Petr Bašík člen představenstva
JHK a GŘ ﬁrmy AURA, a.s., za partnerskou ﬁrmu ZVVZ Group, a.s. Ing. Martin
Toman – personální ředitel. Ocenění absolventi převzali certiﬁkáty a věcné dary.
Marcela Kužníková, ředitelka Oblastní kanceláře Jhk Milevsko
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – PEPŘENKA NENÍ JEN KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ
V minulém roce byly sbírky Milevského muzea obohaceny o dvě historické pepřenky. Nejedná se ovšem o tradiční stolní doplněk, nýbrž o palné zbraně zvláštního
druhu. Výrobci se snažili poskytnout střelci možnost více výstřelů.
Staré palné zbraně, nabíjené zepředu, byly schopné vypálit pouze jednu ránu.
Pak už nastupovala dlouhá procedura nabíjení: vsypat prach do hlavně, pak na
něj vložit plstěnou ucpávku a poté zasunout do hlavně olověnou kulku, která
se někdy kvůli lepšímu těsnění obalovala tenkou kůží, říkalo se tomu: nabíjet
přes flastr. Tohle všechno v hlavni zbraně střelec musel důkladně udusat nabijákem, to byla ona dřevěná či kovová tyčka, uložená v objímkách pod hlavní.
Pokud zbraň byla vybavena křesadlovým zámkem, pak už bylo třeba jen nasypat
jemnější střelný prach na pánvičku zámku, zaklapnout křesací ocílku a zkontrolovat křesací kámen, zda není příliš opotřebován. Zkušeným střelcům trvala
tato procedura asi jednu minutu, těm méně zkušeným spíš dvě. I když se později
objevily místo křesadlových zámků zbraně s perkusním systémem, kdy se z kohoutu stalo kladívko, jež úderem (perkusí) aktivovalo měděnou zápalku, nabíjení
pořád zůstávalo zdlouhavé.
První pokusy s neohrabanými opakovacími zbraněmi byly zaznamenány už kolem
roku 1650, ale teprve na počátku 19. století se víceranné zbraně rozšířily v masovém měřítku. Mezi laickou veřejností bývá za vynálezce revolveru považován
americký průmyslník Samuel Colt (1814–1862), ale ve skutečnosti víceranné
zbraně, byť dosti primitivní, existovaly už dávno před Coltem.
Roku 1837 si například americký vynálezce a konstruktér Ethan Allen z Massachusetts dal patentovat vícerannou pistoli, které se začalo říkat „pepřenka“.
Principem měla tato zbraň blíž k revolveru, protože také zde se svazek hlavní
otáčel kolem středové osy (latinské slovo „revolvo“ – znamená: otáčeti se, odvíjeti se), ale zatímco revolvery mají jednu hlaveň, proti níž se postupně natáčí
jednotlivé komory válce, Allenova pepřenka měla 6 hlavní, které se otáčely
kolem středové osy. Střelec tedy měl k dispozici celkem 6 ran a pepřenka Allen
měla i některé další technické vymoženosti, například revolverovou spoušť.
Před výstřelem tedy nebylo nutno natahovat kohoutek, protože stisknutím
spouště se svazek hlavní sám otočil o jednu komoru, kohout se zdvihl a dopadl
na zápalku. Jediný problém zde představovalo nabíjení, protože pepřenka byla
předovka, a celý shora uvedený postup musel zde střelec provést šestkrát. Nabíjení tedy bylo zdlouhavé, ale pak měl střelec k dispozici šest ran, což byla velká
výhoda.
Allen spolu se svým švagrem založil firmu, která se specializovala na výrobu
zbraní, a její sídlo bylo postupně v Graftonu, Norwichi nebo Worcesteru. Pepřenky
měly celou řadu variant (se čtyřmi, pěti i šesti hlavněmi) a ráže se pohybovala
obvykle kolem ´31, tedy 7,8 mm. Přesná kategorizace pepřenek neexistuje, protože jednotlivé typy měly celou řadu verzí. Pepřenky si získaly v USA velkou
oblibu, a i když nikdy nebyly zbraní vojenskou, byly používány jak v indiánských
válkách, tak za války s Mexikem (1846–48) i za války Severu proti Jihu
(1861–1865). Slabinou pepřenek však byla malá přesnost na větší vzdálenost
a také rostoucí popularita revolverů. Nakonec byla výroba Allenových pepřenek
v šedesátých letech 19. století ukončena.

Pepřenka, která obohatila sbírku Milevského muzea, má šest hlavní ráže 7,8 mm
a kohout nese označení: ALLEN´S PATENT 1845. Na hlavních je nápis „Allen and
Thurber, Worcester“, takže náš exemplář byl vyroben mezi lety 1847–1854, protože předtím či potom nesly Allenovy pepřenky jiné značení. Rukojeť je ze slonoviny a tělo zbraně je zdobeno průmyslovou rytinou s rostlinným motivem.
Rytiny tohoto druhu byly zhotoveny gravírovacím strojkem (pantografem), což
byl další Allenův vynález, který si dal autor roku 1843 patentovat.
Zatímco v USA byla obliba Allenových pepřenek masívní, v Evropě se více prosadil
například belgický konstruktér Mariette. Už v šedesátých letech se však díky
rozšíření kovových nábojů začaly objevovat malé pepřenky nabíjené zezadu.
Obzvláštní obliby dosáhly pepřenky se sklopnou spouští, u nichž se používaly
náboje s kolíčkem. Zápalka zde nebyla jako u dnešních nábojů zalisována do
dna nábojnice, ale z boku nábojnice trčel malý kovový kolíček, na který dopadl
kohout zbraně a došlo k výstřelu. Tyto náboje vynalezl francouzský konstruktér
Casimir Lefaucheux roku 1835, ale „lefošky“ používali naši dědové ještě počátkem
20. století.
Ve sbírkách Milevského muzea se nachází i modernější pepřenka Lefaucheux,
vyrobená někdy kolem roku 1870. Zbraň má ráži 7 mm Lefaucheux a náboje se
do zbraně strkaly po jednom odklopným otvorem v zadní části válce. Zbraň má
sklopnou spoušť, aby se tak zabránilo nechtěnému výstřelu při vytahování
z kapsy. Jedná se o typickou zbraň pro sebeobranu, a i když náboje ráže 7 mm
nejsou nijak zvlášť výkonným střelivem, při nočním přepadení mohla tato pepřenka obránci jistě dobře posloužit.
Pepřenky byly ve své době velice populární, a protože držení zbraní bylo v Rakousku-Uhersku navzdory vžitým představám dosti liberální, patřily pepřenky malých
ráží do běžné výbavy mnoha tehdejších domácností. Jedna z takových zbraní
byla součástí pozůstalosti i po slavném hudebním skladateli Bedřichu Smetanovi.
Vladimír Šindelář, foto Lukáš Panec – Milevské muzeum

Pohled do ústí šestihlavňové pepřenky Allen.

Pepřenka Allen, vyrobená v letech 1847–1854 v americkém Worcesteru. Ze sbírek Milevského
muzea.
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Belgická pepřenka Lefaucheux se sklopnou spouští. Byla to už zadovka na náboje ráže
7 mm, vyrobená kolem roku 1870. Ze sbírek Milevského muzea.

KULTURA A SPORT – ČERVENEC 2019
DABING
109 min.
vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč vstupné 2D: plné
130 Kč, děti 110 Kč

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

SPIDER – MAN: DALEKO OD DOMOVA
čtvrtek 18. 7., pátek 19. 7.

www.milevskem.cz

SPIDER – MAN: DALEKO OD DOMOVA
čtvrtek 4. 7., pátek 5. 7.

3D
20:00

USA – Akční, dobrodružný, sci-fi – Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-Man čelit novým
výzvám ve světě, který se navždy změnil.
DABING
142 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

SRÁŽKA S LÁSKOU
sobota 6. 7., neděle 7. 7.

20:00

USA – Romantický, komedie – Srážka s láskou je
romantická komedie plná nekorektního humoru, ve
které Charlize Theron a Seth Rogen excelují jako
nesourodý pár, kterému byste na první pohled moc
šancí rozhodně nedali.
TITULKY
125 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + JAK VYCVIČIT DRAKA 3
středa 10. 7.
9:00
USA – Dobrodružný, animovaný – Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne s dílničkou a animákem Jak vycvičit draka 3.
DABING
104 min.
vstupné: 60 Kč

KOŘIST
čtvrtek 11 7.

20:00

USA – Thriller, horor – Aligátoři plavou rychleji a vidí
líp než člověk. Mají nejsilnější stisk čelistí ze všech
živých tvorů. Jak dlouho mezi nimi dokáže přežít obyčejná holka? Hororoví mistři Sam Raimi a Alexandre
Aja natočili thriller o jednom z nejděsivějších pozemských predátorů.
TITULKY
87 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

UZLY A POMERANČE
pátek 12. 7., sobota 13. 7.

20:00

ČR, Německo – Drama, rodinný, romantický – Uzly
a pomeranče vypráví o šrámech i pomerančové vůni
na prahu dospělosti, o statečnosti, odpovědnosti,
o první lásce, jedním slovem o dospívání. Velkou roli
hrají koně.
ČESKÉ ZNĚNÍ
92 min.
vstupné: 120 Kč

DEVADESÁTKY
neděle 14. 7.

20:00

USA – Drama, komedie – Kalifornské slunce, holky,
mejdany, skejt a parta starších kluků, do které by
hrozně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých
poprvé, na které Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš,
že ho prožívá v polovině devadesátek.
TITULKY
85 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

LVÍ KRÁL
čtvrtek 18. 7., 2D pátek 19. 7., 2D
sobota 20. 7., 3D neděle 21. 7.,

3D A 2D
17:30

USA – Rodinný, animovaný, dobrodružný – Snímek
Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau
(Kniha džunglí), se odehrává v africké savaně, kde
se narodil budoucí panovník všeho živého.

3D
20:00

USA – Akční, dobrodružný, sci-fi – Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-Man čelit novým
výzvám ve světě, který se navždy změnil.
DABING
142 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
sobota 20. 7., neděle 21. 7.

20:00

Německo – Komedie – Komediální příběh o tom nedůležitém v současném materiálním světě.
DABING
111 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

DĚTSKÁ HRA
čtvrtek 25. 7., pátek 26. 7.

20:00

USA – Horor – V současné verzi hororové klasiky Dětská hra se na plátna vrací zlovolná zabijácká panenka
Chucky.
TITULKY
88 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ
sobota 27. 7.

20:00

Německo, Španělsko, VB – Drama – Film oslavující
lásku ke knihám je adaptací slavného románu Penelope Fitzgeraldové z roku 1978, odehrávající se
v ospalém anglickém městečku 50. let.
TITULKY
113 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

IBIZA
neděle 28. 7.

20:00

Francie – Komedie – Christian Clavier, známý z veleúspěšné francouzské komedie „Co jsme komu udělali?“,
je ideálním taťkou na pořádnou party a díky němu
dostává filmový žánr „zpackané prázdniny“ úplně
nový rozměr. Ibiza je ideální podívanou pro fanoušky
bláznivých dovolených Griswoldovic rodiny s Chevy
Chasem v hlavní roli.
TITULKY
86 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

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

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2019
červenec
Zápis do tanečních, tanečníci budou přijímáni přednostně
v párech. Kurzovné se platí při zápisu v provozní době
kanceláře DK Milevsko: po 12:15–15:30, út 8:00–11:30,
12:15–14:30 hodin, st 8:00–11:30, 12:15–15:30,
čt 8:00–11:30 hodin. Zahájení výuky je v pátek 6. září
2019. 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: 2000 Kč

již se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové
skalky. Pro kutily není žádná komplikace překážkou
a žádná výzva dostatečně velká. Vyčistit komín? Postavit nový plot? Naši kutilové si dokáží poradit s každým problémem. Kutění je pro ně zábava dokážou si
ho patřičně užít. Našim kutilům není cizí ani moderní
řešení atak se stanou odborníky v užití solární energie
nebo instalaci bezpečnostních kamer.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci
ve 21:00). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

HUDEBNÍ LÉTO – VANDA A ŽLUTÝ FIJALKY
čtvrtek 4. 7.
18:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr
vstupné: zdarma

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 9. 7.

13:00-16:00

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé druhé
úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

LETNÍ KINO 2019 – BOHEMIAN RHAPSODY
úterý 9. 7.
21:00
Bohemian Rhapsody je film oslavující rockovou skupiny Queen, jejich hudbu a především zpěváka Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou a životem
vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž
se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě.
Snímek mapuje raketový vzestup této skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických
písní, jako jsou např. „We Will Rock You“ či „Bohemian
Rhapsody“. Příběh vrcholí strhujícím vystoupením
na koncertu Live Aid v roce 1985. Jejich hudba byla
a stále je inspirací pro celý svět.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci
ve 21:00). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ FILMU
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
středa 10. 7.
09:00
Na další oblíbené tvořivé dílně v Milevském kině si
nejdříve vyrobíme roztomilého dráčka a pak se dozvíme, jak to dopadne v dračím dobrodružství, kde mladý
viking Škyťák a drak Bezzubka budou společně hledat
Skrytý svět, který je jedinou nadějí na záchranu lidskodračího společenství.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

HUDEBNÍ LÉTO – FANTOM
čtvrtek 11. 7.

18:00

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2019 – PAT A MAT ZNOVU V AKCI
úterý 2. 7.
21:00

SUPERCARS TUNING & GRILL
pátek 12. 7.

V novém domově na ně čekají nové kutilské výzvy
a nové příhody. Pro Pata a Mata není nic problém, ať

Již 4. ročník populárního tuningového srazu, kde se
můžete těšit na spoustu super aut nebo například

17:00-22:00
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na dětský koutek. Akce je pořádaná za podpory DK
Milevsko a Restaurace V Klubu.
parkoviště před DK
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2019 – ŽENY V BĚHU
úterý 16. 7.

21:00

Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně
rozhodnutá splnit jeho poslední přání – uběhnout
maraton. Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom
nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři
díly a zdolají více než 42 km jako rodinná štafeta.
Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do
startu zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil skvělý
kondiční plán. Dcery se však do běhání nehrnou. Nejstarší Marcela čelí dennodenně průšvihům svých tří
synů. Prostřední Bára touží po dítěti, jenže pro něj
zatím nenašla toho pravého tatínka. Nejmladší Kačka
sice chlapa má, ale ten má jeden zásadní problém –
manželku. I přesto však zamilovaná Kačka lpí na vztahu bez budoucnosti. Je zřejmé, že dcery mají nyní
úplně jiné priority než běžecký trénink. Svérázná
maminka musí napnout všechny síly, aby rodinnou
štafetu přivedla na start Jindřichova vysněného
maratonu. Důležité je vydržet a nevzdávat se.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci
ve 21:00). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

HUDEBNÍ LÉTO – RIGHTNOW & MADDIE
čtvrtek 18. 7.
18:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr
vstupné: zdarma

COUNTRY VEČER – KOCOUR & FRIENDS
sobota 20. 7.

od 18:00

amfiteátr DK
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2019 – ČERTÍ BRKO
úterý 23. 7.

Dostane výpověď v práci, jeho bývalé manželka a dcera ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto
a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší problémy jako správný
chlap – společně se svým nejlepším kamarádem Čestmírem se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se
stal ženou, protože ženský to mají v životě mnohem
jednodušší. Ráno Karel zjistí, že následkem noční
alkoholické jízdy a zásahem vědmy Zolany se stal
ženou. Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí
vyrovnat nejen s novým vzhledem ale především
naučit se v ženském těle žít. Opravdu to mají ženy
snazší?
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci
ve 21:00). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME:
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
neděle 4. 8.

19:00

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní,
nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním
repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla
zejména v počátcích jeho existence lidová tradice.
Předprodej na www.milevskem.cz či v obvyklých předprodejních místech.
1. nádvoří kláštera
vstupné: 370 a 420 Kč

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ
– MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
čtvrtek 22. 8. až neděle 25. 8.
park Bažantnice

21:00

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce
Pedvidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků či sedláků ani netuší, že za jejich přestupky
a nepravosti jsou pečlivě sledováni místní pekelnou
pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně
čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat.
Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý
čert ve světě otrkal.
Začátky projekcí vždy po setmění (zpravidla v červenci
ve 21:00). V případě vytrvalého deště se projekce
přesouvá na následující den nebo se nekoná.
amfiteátr
vstupné zdarma

HUDEBNÍ LÉTO – THE VARLATANS & LUCKY BREW
čtvrtek 25. 7.
18:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2019 – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
úterý 30. 7.
21:00
Charismatický cynik Karel Král, na kterého ženy letí,
je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne však
jeho nezávazný způsob života utrpí hned několik ran.
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POHÁDKOVÝ LES
sobota 31. 8.
Tradiční akce pro děti připravená na konec letních
prázdnin.
start od areálu koupaliště

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

PŘÍJEM DĚTÍ JESLIČKY MILÍSEK – PŘEŠTĚNICE
červenec
Příjem dětí do nově vzniklého celodenního zařízení
péče o dítě od 12 měsíců do 4 let věku (do zahájení
povinné školní docházky) v nedaleké Přeštěnici. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.723 449 409.

LETNÍ DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ TÁBOR
– ORLÍK VYSTRKOV
neděle 7. až sobota 13. 7.
Areál Hotelu Orlík poskytuje oázu klidu v srdci přírody.
Nachází se v těsné blízkosti Orlické přehrady. Děti
budou navštěvovat hotelové wellness centrum s bazénem a vířivkou. Ubytování 7 dní/6 nocí ve vedlejší
hotelové budově, stravování v hotelu Orlík, plná penze, pitný režim.
cena: 4990 Kč

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 24. 7.

8:00-16:00

Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem. V rámci projektu „Klíče pro rodinu 2019“.

PŘIPRAVUJEME:
WELLNESS VÍKEND S JÓGOU
pátek 18. – neděle 20. října
Pojďte si společně užít podzimní víkend do skvělého
rezidenčního areálu hotelu Orlík.
Ubytování přímo v hotelové budově. Strava polopenze (vynikající kuchyně) – snídaně + večeře dvouchodové menu.
Program zahrnuje 3x lekce jógy s Ing. Dagmar Hellerovou (jemná jóga, hormonální jóga), neomezený
vstup do wellness centra, krytý bazén, možnost si
vzít s sebou cyklistické kolo.
Příjem přihlášek otevřen.
Přihlášky ke stažení na www.centrummilisek.cz.
Cena: 3350,–

GALERIE M

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

www.milevskem.cz

VÝSTAVA – MOMENTY Z PŘÍRODY
úterý 2. 7.
Fauna na snímcích vítěze fotografické soutěže Czech
Nature Photo 2019 Ondřeje Nágla. Výstava potrvá
do 30. července.

SPOS MILEVSKO
J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

HRAJEME PÉTANQUE
středa 3. 7.
LETNÍ TVOŘENÍ
úterý 9. 7.
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
čtvrtek 11. 7.
PREVENTIVNÍ TÉMA
– CO S VOLNÝM ČASEM O PRÁZDNINÁCH
úterý 16. 7.

In-Line bruslení dle rozpisu na stránkách www.sposmilevsko.cz.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
čtvrtek 18. 7.

LETNÍ STADION

PEČEME MUFFINY
úterý 23. 7.

27. 7.

12:00 XXIV. ročník „Poháru FC ZVVZ Milevsko“
VIII. ročník „Memoriálu Jardy Dědourka“

VYCHÁZKA DO PŘÍRODY
čtvrtek 25. 7.

LETNÍ KOKTEJLOVÁNÍ
úterý 30. 7.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
celý červenec

MILEVSKÝ KLÁŠTER
U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz
VEČERNÍ PROHLÍDKY KLÁŠTERA
pátek 12. 7.
21:00 a 22:00
Z kapacitních důvodů doporučujeme předchozí rezervaci na e-mailu prohlidky@klastermilevsko.cz, nebo
tel. 736209344.

www.kctmilevsko.cz
Od 24. června půjčujeme knížky na celé léto. Vracet
je můžete až do 14. září. Celá knihovna bude uzavřena
12.–16. srpna.

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

POBOČKA V DK

KRUŠNÉ HORY
sobota 3. – sobota 10. 7.

půjčovní doba se nemění, zavřeno 15.–28. července
(pořádáme příměstský tábor)

09:00-11:00

Kreativní tvoření pro děti, rodiče i prarodiče. Vstupné
zdarma.
dětské oddělení

SENIOR KLUB ZVVZ

Celkem 40 dětí se letos s knihovnou proletí literárním
světem. Z tohoto důvodu bude pobočka knihovny pro
čtenáře po 14 dní uzavřena.
pobočka Dům kultury

Tradiční týdenní turistická dovolená. Pouze pro přihlášené.
Vedou: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

www.skzvvz.cz

RABŠTEJN NAD STŘELOU, MANĚTÍN
úterý 2. července

KNIHOVNICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pondělí 15. – neděle 28. července

07:00

pondělí, středa – otevřeno 8:00–11:00 a 12:00–16:00
hodin.

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

VLAŠIM A BLANÍK
středa 10. 7.

Jednodenní zájezd auty. Navštívíme zámek Vlašim,
pak vycházka k Čínskému pavilonu a zámeckým parkem (2 km). Vystoupíme na Velký Blaník s rozhlednou
a půjdeme naučnou stezku S rytířem na Blaník (7 km).
Zájemci o akci se přihlásí u nejpozději týden před
termínem na tel.: 730 122 197. Sraz účastníků v 7:00
hod u Penny Marketu Milevsko.
Vede: Ladislav Macháček

19:00

klášterní bazilika

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

PŮJČOVNÍ DOBA BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

pondělí, středa, pátek – otevřeno 8:00–17:00 hodin.

KONCERT SKUPINY GOOD WORK
středa 17. 7.

PRÁZDNINOVÉ RECYTVOŘENÍ
každou červencovou středu

vestibul knihovny
Zájemci z řad členů Senior klubu vystaví již potřetí
své fotografie v knihovně.

Prohlídka infocentra Svinná Lada a Chalupské slatě,
muzea skla v Lenoře, centra města a zámku ve Vimperku. Odjezd v 7:00 hod.

MEJDAN PRO FAUNU
07:00

Prohlídka nejmenšího města v Čechách a zámku a parku v Manětíně. Odjezd v 7:00 hod.

BOROVÁ LADA – LENORA – VIMPERK
úterý 9. července

MŠ PASTELKA
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Tento slavností slunečný den si děti
plně užily. Ráno přišly do mateřské
školy již v maskách – tančily s hudbou,
pochutnaly si na polárkovém dortu,
soutěžily a díky manželům Pohunkovým si vesele zaskákaly na zahradě
školy ve skákacím hradu. Domů si pak
každé dítě odnášelo milý dáreček. Den
se všem opravdu vydařil.
Kolektiv MŠ Pastelka

13. 7. 2019 od 13 hodin
park Bažantnice,
vstup zdarma

07:00

zub nebo se s nimi projít na vodítku. Zároveň to bylo také první neformální mezigenerační setkání, kde se potkala ta nejmladší generace s tou nejstarší, mezi
kterými byl rozdíl i 90 let. Setkání to bylo velice milé. Plánujeme v této spolupráci
pokračovat, rozvíjet jí a plánovat další mezigenerační aktivity, aby se tyto generace
mohly navzájem obohacovat o radost, moudrost a životní energii.
Mateřská škola Kytička a Domov pro seniory

I. ZŠ MILEVSKO
FLORBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ

MŠ KYTIČKA
MEZIGENERAČNÍ AKTIVITY

V úterý 21. května se konal na zahradě Mateřské školy Kytička edukativní a zážitkový
program o koze domácí. Paní chovatelka vyprávěla o jejich chovu a předvedla
ukázky výcviku. Na závěr bylo možné si kozy pohladit, dám jim něco dobrého na

Ve středu 29. května se v Písku na ZŠ E. Beneše konal ﬂorbalový turnaj, na který
vyjeli žáci 5. tříd ve složení: Vlastimil Blažek, Michal Bejšák, Oto Hanus, David
Koutník, Kristián Sivák, David Kabíček, Jan Pištěk a v bráně to jistil Marcel Trkovský.
Kluci podali perfektní výkon, v celém turnaji nenašli přemožitele, a tak slavili
1. místo v turnaji.
PaedDr. Martin Hrych
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SEDMÁCI V KORUNÁCH STROMŮ

S touto akcí má naše škola kladnou zkušenost, děti vždy zažijí nevšední a výjimečné
zážitky, a proto jsme pozvání využili i letos. Na českobudějovické výstaviště tentokrát vyrazili žáci 4.A a 4.B. Každý si zde našel své – děvčata se učila šít, skládala
puzzle, zkoušela si hrou dopravní pravidla a mohla si sáhnout i do opravdového
inkubátoru pro nedonošené děti. Chlapce samozřejmě více bavila technická stanoviště – tancující robot, počítačové hry a mino jiné i simulovaná střelba z pistole.
Venku potom všichni obdivovali zručnost řidičů moderních stavebních strojů.
A protože se vydařilo i počasí, poznávací výlet si všichni užili.
Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

VERNISÁŽ A DIVADLO

Ve čtvrtek 13. června se žáci 7. ročníku vydali na exkurzi na Šumavu. Cílem cesty
byla stezka Korunami stromů Lipno. Kromě krásných výhledů do krajiny Šumavy
jsme vyzkoušeli i rychlost bobové dráhy. Tato exkurze byla podpořena z dotačního
programu „Práce s mládeží a ochrana přírody“ města Milevska.
Mgr. Adéla Pikousová

SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Dne 11. června se zúčastnili žáci prvních tříd „Pasování prvňáčků na čtenáře“.
Přivítali je dva skřítci Knihomol a Knihomil, kteří je poutavě provedli celým programem. Úkolem dětí bylo ukázat, jak se naučily číst. Za odměnu je přišla pasovat
Písmenková královna do řádu čtenářského. Děti si odnesly kromě krásného zážitku
i upomínkový list, odznak čtenáře a knížku. Děkujeme Městské knihovně v Milevsku
za uspořádání akce i celoroční spolupráci při rozvoji čtenářské gramotnosti našich
žáků.
Učitelé 1. ZŠ Milevsko

Ve čtvrtek 30. května 2. ZŠ zažila velmi
bohaté kulturní odpoledne. Od 16
hodin se konala v DK Milevsko vernisáž
výtvarných prací žáků na téma: Krásy
jižních Čech pod vedením výtvarnice
Mgr. Lenky Lešňovské. Bylo vystaveno
143 obrázků, ze kterých návštěvníci
vybírali 10 nejkrásnějších děl. Do výstavy přispěli i učitelé se svými výkresy. Z 54 nejhezčích obrázků bude vydán školní
kalendář na rok 2020. Kalendář bude k zakoupení na školním vánočním jarmarku. Poté následovalo divadelní představení žáků pod vedením Mgr. Miroslava
Martínka s názvem Čarovná země Oz na motivy knihy Lymana Franka Bauma.
Žáci předvedli skvělé výkony a krásný kulturní zážitek všichni hosté vyjádřili
bouřlivým potleskem.
Ing. Helena Pištěková, foto archiv DK Milevsko

BESEDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

II. ZŠ MILEVSKO
DOBRODRUŽSTVÍ S TECHNIKOU

Ve čtvrtek 13. června pořádala Jihočeská hospodářská komora již pátým rokem
interaktivní a zážitkovou výstavu Dobrodružství s technikou v Českých Budějovicích.
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V pátek 14. června navštívili školní družinu příslušníci Městské policie Milevsko.
Poučili děti o bezpečném chování, a to nejen o prázdninách, ale i ve školním roce.
Ukázali dětem, jak odchytávají potulnou zvěř, jak si poradí s vandaly či zloději,
jak můžou sobě, ale i ostatním přivolat pomoc, když jsou v ohrožení, nebo jak se
chovat na vozovce či při jízdě na kole. Ukázali jim své vysílačky, obušek i pouta. Na
závěr sklidili bouřlivý potlesk a odnesli si obrázky, které pro ně děti nakreslily.
Mnohokrát děkujeme p. Bardovi a p. Koblicovi za poučnou besedu a těšíme se
napřesrok.
Jitka Kašparová

GYMNÁZIUM MILEVSKO
LETOŠNÍ ÚSPĚŠNÍ MATURANTI

Pomáháme tedy umírajícím zajistit všechny jejich potřeby (fyzické, psychické,
duševní a duchovní).
Do dnešních dnů jsme „doprovodili“ 115 umírajících a přes 500 jejich rodinných
příslušníků a pečujících.
V současné době jsme vstoupili do jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradě
naší péče, zatím však naší péči zdravotní pojišťovny nehradí. Nemocný tedy platí
částku 250 Kč za den. Většinu léků, které používáme máme k dispozici zdarma,
též zapůjčení zdravotních přístrojů, jako jsou kyslíkové koncentrátory či lineární
dávkovače léků jsou pro naše pacienty zdarma.
Pokud naši péči Vy nebo Váš blízký potřebujete, neváhejte se na nás obrátit
(telefon 774 85 84 87). Vždy se Vám budeme snažit pomoci a společně najdeme
řešení Vaší nelehké životní situace.
zdravotní sestra Mgr. Milada Štojdlová
zakladatelka Domácího hospice Athelas

LOUČENÍ MALÝCH PLAVCŮ

Ve čtvrtek 30. května proběhlo v Latinské škole slavnostní předávání maturitních
vysvědčení studentů 4.A a sexty milevského gymnázia. Ti si u maturitních zkoušek
vedli výborně. Milevské gymnázium se tak může pochlubit prvními absolventy
šestiletého oboru, z nichž dvě třetiny odmaturovaly s vyznamenáním, třetina
dokonce se samými výbornými. Na snímku jsou studenti obou tříd s třídními učitelkami.

DOMÁCÍ HOSPIC ATHELAS- „DOMA JE DOMA“
Ráda bych Vás touto cestou
seznámila s činností Domácího hospice Athelas v Písku. Domácí hospic funguje
v Písku již od roku 2014,
působí v okresech Písek,
Strakonice a oblast Týn nad
Vltavou.
Naším hlavním úkolem je
pečovat o terminálně nemocné pacienty (umírající), kteří si přejí zůstat
doma v kruhu své rodiny
a přátel, a kteří chtějí
poslední etapu svého života prožít bez bolestí a důstojně. Pečování a pomoc se děje výhradně v domácím prostředí pacienta. Vždy
se snažíme přizpůsobit potřebám umírajícího a jeho pečujících, ne naopak. Naší
snahou je „ušít balíček služeb na míru“ individuálně každé rodině a pacientovi.
Poskytujeme obecnou a specializovanou paliativní péči v režimu 24 hodin denně,
7 dní v týdnu nonstop. Jsme tedy k dispozici našim pacientům nepřetržitě, kdykoliv.
Máme k dispozici celý hospicový multidisciplinární tým, který tvoří lékaři, zdravotní
sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, psycholožka a duchovní (dle přání
a potřeby pacienta a jeho rodiny). Každý v týmu má svou úlohu. Lékaři a zdravotní
sestry poskytují péči zdravotní, která u terminálně nemocných zahrnuje hlavně
zajištění tlumení bolesti, podporu při dušnosti, nevolnosti a řešení dalších symptomů, které proces umírání doprovázejí. Sociální pracovnice zajišťuje odbornou
sociální pomoc (např. vyřízení příspěvku na péči). Pečovatelky u klientů pomáhají
převážně s hygienou či podáním stravy. Závěr života je pro umírající i pečující
zatěžkávající zkouškou, kladoucí na všechny velké nároky, proto do týmu patří
také psycholog a duchovní, kteří se zapojují pouze na přání pacienta či rodiny.

Je tomu již 10 let, kdy se v rehabilitačním bazénu s pečovatelskou službou v Milevsku
poprvé sešly děti z Milevska i okolí, aby získaly kladný vztah k vodě a osvojily si
základní plavecké dovednosti. Od té doby se plavání v našem městě těší stále
větší oblibě. V uplynulých týdnech se malí plaváčci sešli před prázdninami naposledy. Za odvahu a úsilí při překonávání nástrah vody si všichni účastníci odnesli
nejen pochvalu, ale i medaili. Pokračování kurzů odstartuje zase na podzim, kdy
se dveře otevřou i novým zájemcům. Fotograﬁe zachycuje skupinu začínajících
plavců se svou lektorkou Eliškou Reindlovou.
Ilona Jelínková

PÍSECKO Z NEBE
Viděli jste rodiště Mikoláše Alše
či majestátní zámek u vodní hladiny z výšky? Víte, jak vypadá
nejvyšší most Česka? Písecko –
kraj protkaný vodními plochami
se nyní představuje z nové perspektivy. Z nebe.
V knize uvidíte unikátní letecké
pohledy na město Písek a jeho
překrásné historické centrum,
jemuž vévodí zářící Písecká věž, ale i pohledy na zvlněné pahorky, skalní srázy,
malebné vísky, množství rybníků či zámků, nebo také nejvyšší most v České republice. Stejně jako pilota a fotografa, i vás uchvátí pohled na řeku Vltavu s Orlickou
přehradou nebo podvečerními paprsky zalitý hrad Zvíkov. Proleťte se i vy nad
tímto rozmanitým krajem.
V knize najdete také letecké záběry na obce a města Kestřany, Putim, Ražice, Heřmaň, Protivín, Albrechtice nad Vltavou, Záhoří, Bernartice, Jetětice, Sepekov,
Milevsko, Zbelítov, Hrejkovice, Přeštěnice, Kovářov, Nevězice, Králova Lhota,
Lety, Mirovice, Rakovice, zámek v Protivíně, v Čimelicích nebo majestátní Orlík
nad Vltavou, rybníky Podkostelní, Veselský nebo klášter Milevsko. A to není výčet
všech zajímavých míst, které v knize uvidíte. Knihu si lidé mohou zakoupit v informačních centrech a knihkupectvích. Autoři knihy jsou Jakub Chovan a Martina
Grznárová.
Mgr. Jitka Mlčáková
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V závěru května se skupina zaměstnanců firmy Efaflex-CZ zúčastnila již 4. ročníku
akce s názvem Skutrfest, jejímž smyslem je dojet od firmy jednostopým vozítkem
s jakýmkoli pohonem do předem určeného místa. Tím letošním byl kemp Vltavín u Týna
nad Vltavou.

V úterý 11. června navštívily děti z jesliček Milísek farmu u Marie a Václava Kofroňových
v Jestřebicích, kde měly možnost podívat se nejen na to, jak se zde zvířátkům žije.
Krásně strávené slunečné dopoledne na farmě se dětem moc líbilo. Majitelům farmy
patří velký dík.

V pátek 14. června navštívili školní družinu příslušníci Městské policie Milevsko. Poučili
děti o bezpečném chování, ukázali jim, jak odchytávají potulnou zvěř, jak si poradí s vandaly či zloději, jak můžou sobě, ale i ostatním přivolat pomoc, když jsou v ohrožení,
nebo jak se chovat na vozovce či při jízdě na kole.

V neděli 16. června ve velkém sále Domu kultury Milevsko proběhlo slavnostní zakončení
tanečního roku skupiny EFK. Součástí odpoledne byla i hudebně-taneční show s názvem
Ikony. Zaplněné hlediště mohlo sledovat strhující výkony od nejmenších až po nejzkušenější členy této taneční skupiny. Tanečníci byli za své vystoupení odměněni velikým
potleskem.

Děti z kroužku Předškoláček si poslední prodlouženou schůzku pořádně užily. Nejdříve
navštívily Muzeum milevských maškar, pak závěr školního roku oslavily zmrzlinovým
pohárem a poté obdržely diplomy a malé drobnosti na rozloučenou. Přejeme všem
úspěšný vstup do první třídy.

V pátek 31. května připravil Dům kultury Milevsko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Milevsko pro děti 1. až 4. tříd základních škol zábavné dopoledne. Nejprve děti shlédly
pohádku s názvem Kouzla skřítků divadla Navětvi, poté se s herci měly možnost vyfotit.
Nakonec se vydaly před dům kultury a do amﬁteátru, kde na ně čekaly soutěže o sladké
odměny. Poděkování patří taktéž studentům milevského gymnázia, kteří pomohli s organizací her pro děti.
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OBĚŽNÁ DRÁHA
V pátek 24. května proběhlo
v DK Milevsko ﬁnále 8. ročníku
pěvecké soutěže Oběžná dráha
v produkci studia Lavadero.
Finálový večer nabídl spoustu
vynikajících zpěváků z celé České republiky za účasti muzikálových hvězd Jana Kříže
z divadla Kalich a Jana Kopečného z divadla Broadway.
O výsledcích s nimi rovněž rozhodovala známá zpěvačka a moderátorka Jitka
Boho a Alena Kašparová ze sportovního zpravodajství TV Nova a FTVS UK v Praze.
Závěrečné rozhodování ve druhé polovině soutěže, kdy vznikla postupem z 15
soutěžících top sedmička zpěváků, nebylo vůbec jednoduché, ale nakonec se
porota usnesla na těchto výsledcích: Cenu za nejlepší outﬁt získala Barbora Žárská,
17 let Semonice, Jaroměř. V pěvecké soutěži 3. místo obsadila Sabina Uxová, 16
let Kolín, 2. místo Jana Nováková, 16 let Perštejn a 1. místo si odnesl Petr Fořt,
14 let Hlinsko v Čechách na fotce Martina Pelicha.
K těmto výsledkům, kvalitním pěveckým číslům i celé soutěži přispělo nejen
vystoupení tanečníků z NRG Crew, EFK a skupiny Y? z Prahy, ale i dopolední generální
představení pro školy moderované výtečným DJ Basslickerem, které vytvořily
skvělou atmosféru a diváckou kulisu. Přítomni byli žáci a studenti z těchto škol:
II. ZŠ J.A. Komenského, I. ZŠ T.G. Masaryka, Gymnázium Milevsko a ZŠ Jistebnice.
Za úspěšnou organizací Oběžné dráhy stojí řada sponzorů a partnerů: Jihočeský
Kraj, Václav Dejčmar, Tomegas s.r.o., Město Milevsko, Ganeo s.r.o., Efaﬂex – CZ,
Barvy Hladký, Milnet.cz, SBD Milevsko, Voňavý obchůdek Violka, Talentida.com,
Komerc vzduchotechnika, Siko koupelny a kuchyně, Fast Kovošrot, DK Milevsko,
Penzion Stodola, Divadlo Kalich, Kytary.cz, Jihočeské týdeníky, rádio Kiss a MX
Brothers.
Oběžná dráha 2019 opět přinesla další příležitost rozvoje talentovaným zpěvákům
a hudebníkům, které svou přítomností a záštitou podpořil v letošním ročníku
i náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Pavel Hroch. Studio Lavadero si této
podpory od všech moc váží a mnohokrát děkuje.
Jaromír Kašpar

ŠACHOVÁ SEZÓNA MICHALA JAROŠE
I tento školní rok 2018/2019 trénoval Michal
Jaroš s nadanými chlapci a dívkami v šachovém oddíle DDM Milevsko. A je nám ctí spolupracovat s takovým hráčem, o kterého projevil zájem velký táborský oddíl, který se
pravidelně účastní nejprestižnějších turnajů
pro mládež. Michal má za sebou výbornou
sezónu. Posbíral nejen zkušenosti, ale
i medaile. A přestože získal mimo jiné dvě
zlaté po sobě, největší úspěch je 4. místo
vybojované na třídenním krajském přeboru
v Plané nad Lužnicí. Díky této „bramborové“
medaili si vybojoval postup na Mistrovství
Čech.
Michal hrál kategorii H10, která je určená pro hráče r. nar. 2010 a mladší. V této
kategorii bojovalo celkem 15 hráčů z celého kraje a prvních pět hráčů postupuje
na Mistrovství Čech. Turnaje se účastnili velice zkušení hráči, neboť hrací tempo
2x 45 minut + 30 sekund přidávacího času za každý provedený tah není pro začátečníky. Náš šampion byl v turnaji druhým papírově nejsilnějším hráčem, jak
dokládá startovací listina. Do turnaje vstupoval se 3. výkonnostní třídou. Michal
se v průběhu této sezóny zlepšil o dvě výkonnostní třídy a brzy mu vyjde ELO
(body ukazující jeho šachovou sílu) jako sportovnímu šachistovi. Na cenný kov
z tohoto turnaje Michalovi chybělo půl bodu. Ale i tak je to skvělý výkon. A na
Mistrovství Čech mu budeme držet palce.

1. místo Velká cena JČ. Kraje ve Veselí nad Lužnicí – 6,5 bodu ze 7 partií (26. 1.
2019)
1. místo Velká cena JČ kraje v Písku – 7 bodů ze 7 partií (23. března 2019)
4. místo Krajský přebor mládeže – 4,5 bodu ze 7 partií (17.–19. 5. 2019)
Bc. Andrea Kadlecová – vedoucí ZÚ „Šachy“

DALŠÍ ÚSPĚCH „MLADÝCH ZÁCHRANÁŘŮ“

Děti z kroužku Mladý záchranář z DDM Milevsko opět získaly cenný kov na druhém
krajském ﬁnálovém kole soutěže Mladý záchranář v akci. Tato zážitková soutěž
je vyvrcholením celé sezóny. Koná se pouze pro 7 nejlepších týmů z celého JČ
kraje. Probíhá v prostoru hasičského areálu v Českých Budějovicích. Soutěžní
týmy se zde staly součástí ﬁktivního zásahu a ocitly se jako záchranáři na místě
požáru nebo jiné mimořádné události, při které musely správně zasáhnout, pomoci
zraněným, ochránit postižené, vyšetřit co se stalo a určit pachatele. Součástí
soutěže byla i stanoviště policistů. Zde soutěžící museli prokázat znalost názvosloví
policejních pomůcek a dopravních značek, uspět ve střelbě na terč a splnit fyzické
prověrky. I přesto, kdy tým DDM Milevsko poprvé soutěžil za starší žáky II. stupně
ve složení žáků 6 tříd, obstál v konkurenci soutěžících z osmých a devátých tříd.
Tým ve složení Čepp, Dvořák, Volf, Šedivý a Matějková pod pedagogickým vedením
Ing. Dvořáka obsadil krásné třetí místo a přivezl si nádherný zážitek.
Mladí záchranáři z DDM Milevsko se následně zúčastnili krajského kola soutěže
zdravotníků ČČK v Táboře, kam se nominovali vítězstvím z písecké okresní soutěže.
Pětičlenný tým (Hůlová, Kukačková, Peterková, Dvořák, Koutníková) opět pod
vedením Ing. Dvořáka, instruktora ČČK, zde absolvoval obtížnou a náročnou
soutěž, která prověřila hranice jejich psychických i fyzických sil – záchrana tonoucího člověka, resuscitace a transport raněného, zvládnutí obvazové techniky,
ošetření vnitřního krvácení, úraz elektrickým proudem, šokový stav. Poslední
a rozhodující stanoviště, kde se nacházela postřelená osoba, osoba s řeznou
ránou v bezvědomí a agresor při vědomí, znamenalo pro tým kvůli nejasnému
výkladu standardů první pomoci ze stran rozhodčích konec nadějím na postup
do celostátního kola a umístění na medailových pozicích. I přes tuto hořkou
příchuť si tým odvezl obrovskou zkušenost a nezapomenutelný zážitek.
Většina členů týmu bude nadále pokračovat na pozicích asistentů instruktorů
první pomoci a asistentů maskérů Českého červeného kříže. Vždyť již dnes jsou
šikovnější než někteří jejich dospělí kolegové.
vedoucí ZÚ „Mladý záchranář“ Ing. Karel Dvořák

Některé Michalovy letošní úspěchy:
4. místo Velká cena JČ Kraje v Českých Budějovicích – 4,5 bodu ze 7 partií (1. 12.
2018)
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 13. června proběhlo vítání nových občánků města Milevska, které
v obřadní síni radnice přivítala Mgr. Marie Jarošová. Jsou to zleva horní fotograﬁe:
Jindřich Vlk, Miroslav Kotrc, Levi Reich, Emma Talábová, fotograﬁe dole zleva:
Tobiáš Kolář, Vojtěch Fara, Ester Urychová a Rostislav Ryant. Úvodní báseň recitovali
Barunka Kofroňová, Dominik Hron a Julinka Kostínková z mateřské školky Sluníčko.
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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 úterý 16. července na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku do Milevského kina na ﬁlm Lví Král, který se odehraje v Milevském kině v pátek 19. července od 17:30
hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: mostní přechod na
sádka
Výherci: Hana Štoncnerová, Jana Pecháčková a Mirek Jedlička, všichni z Milevska

JÍZDNÍ ŘÁD PLAVEB ORLÍK – ZVÍKOV
Od 29. června do 30. srpna denně

ODJEZD SMĚR – ZVÍKOV
ORLÍK ZÁMEK (odjezd)
10:30, 12:30 a 15:00
ZVÍKOV (příjezd)
11:15, 13:15 a 15:45

ODJEZD SMĚR ORLÍK
ZVÍKOV (odjezd)
11:30, 13:30 a 16:15
ORLÍK ZÁMEK (příjezd)
12:15, 14:15 a 17:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.
Quarter, s. r. o.
www.lodnidopravaorlislapy.cz
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