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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
tak jsme se dočkali. Snad až na ten zmatek, kdy a kde
nosit roušku, se nám začíná „dýchat“ lépe. Nekonečný
prostor, který byl všemi médii věnován informacím
o COVID-19, postupně ustupuje ve prospěch jiných
nemocí nebo zprávám o rostoucím suchu, kůrovci,
nezaměstnanosti a pomalu se blížícím krajským volbám. Také to vnímáte podobně? Na vyřešení těchto
problémů nám však roušky nebo dezinfekce stačit
nebudou. I v tomto vydání Milevského zpravodaje
Vás chceme spíše potěšit, tak doufám, že Vám to přijde
vhod. Svými pozitivními ohlasy na minulý – speciální
výtisk zpravodaje jste nám udělali velikou radost.
Po ukončení nouzového stavu se 19. května vydali do
terénu zaměstnanci úřadu, aby pomohli uklidit město.
Letos jste nás mohli spatřit nejen na starém sídlišti,
ale nově v blízkosti skládky Jenišovice. Příště oslovíme
i Vás. Kdybyste se nechali přesvědčit a bylo by nás
více, vypadalo by naše město ještě krásněji.
V pátek 22. května naposledy zasedal krizový štáb
města Milevska. Všem jsem poděkoval za příkladnou
spolupráci a vyjádřil přání, abychom dlouho neměli
důvod krizový štáb svolávat.
Od 25. května chodí kromě deváťáků, kteří nastoupili
už dříve, děti do milevských škol a školek. Je to dobře
jak pro ně, tak pro rodiče i učitele. Jednou to začít
muselo a je vhodné, že už nyní, kdy se může výuka
kombinovat s venkovním pobytem dětí a častým větráním tříd.
Jsem rád, že po několika měsících nejistoty jsme
mohli otevřít sportoviště a kulturní zařízení. Začalo
fungovat informační centrum s půjčovnou elektrokol.
Podle vysoké poptávky po zapůjčení kol lze soudit,
že projekt Živého Milevska bude úspěšný i druhou
sezónu.
Vedení domu kultury pro Vás připravuje řadu akcí už
od června. Je škoda, že se letos nemůže naplno uskutečnit 20. ročník přeštěnického festivalu Musicfest.
Díky snaze jeho organizátorů však budete moci navští-

vit jednodenní „Musicfestík“, který s podtitulem
Návrat ke kořenům proběhne v amﬁteátru domu kultury v sobotu 27. června.
Milevské kulturní léto nás čeká jako obvykle od července do konce srpna v amﬁteátru – v úterý se bude
promítat, ve čtvrtek se bude hrát muzika. Na 11. července jsme přesunuli oslavu partnerství s městem
Hustopeče, zahrát přijede populární Jožka Šmukař.
A uspořádáme posvícení. Skromnější než obvykle,
ale určitě bude. Otevřeli jsme milevské kino, muzea,
knihovnu a vše se zdá hned radostnější.
Přejme všem podnikatelům, kteří nemohli provozovat
své živnosti, a teď dohánějí, co se dá, aby se rychle
„chytli“. Vždyť bez dobrého piva, zmrzliny z Opočna
či odjinud, kvalitní knihy nebo pěkného účesu to
přece není ono.
Milí čtenáři, tentokrát pro Vás nemám jenom samé
dobré zprávy, dvě z kategorie nemilých jsem si nechal
na závěr.
Dovolte mi, abych poděkoval děkanovi milevského
kláštera Mikuláši Selvekovi za jeho devítiletou poctivou službu věřícím z Milevska a širokého okolí. Nebylo
snadné nahradit jeho předchůdce Jakuba Berku, který
zde působil 12 let a odvedl tu mimořádnou práci.
Mikulášovi se to podařilo. Není divu, je to vzdělaný,
poctivý člověk, který si získal přízeň nejen farníků.
Rád budu vzpomínat na jeho smysl pro humor i umění
naslouchat jiným. Nyní odchází z Milevska na vyšší
pozici do Strahovského kláštera. Mikuláši, děkujeme,
přejeme Ti hodně úspěchů a doufáme, že u Tebe budeme mít stálou přímluvu nejen na Strahově…
Aby náš návrat do normálních kolejí opravdu nebyl
jednoduchý, díky chystané rekonstrukci mostku bude
plně uzavřena silnice mezi Bernarticemi a Opařany
s nepříjemnou objížďkou přes naše město. Tvrdě bojujeme o to, aby se přes Milevsko jezdilo pouze ve směru
od Písku, objížďka od Tábora by měla být vedena přes
Zvíkovské Podhradí. Že nás však čeká horké léto i po

MUSICFEST – NÁVRAT KE KOŘENŮM
V souvislosti s optimistickým vývojem ohledně pandemie, který umožní konání menších akcí, se mohou festivaloví příznivci těšit na jednodenní Musicfest, který s podtitulem Návrat ke kořenům proběhne v Amﬁteátru DK Milevsko v sobotu 27. června
od 13:30 hodin. Právě tady se v roce 2001 uskutečnil první ročník festivalu Open
Air Musicfest Přeštěnice, který se pak od roku 2003 přesunul do Přeštěnice. Vystoupí
sedm skupin. Představí se například Znouzectnost, Totální nasazení, Covers for
Lovers nebo domácí Ticho de Pre Cupé Band. Do předprodeje je zatím uvolněno 200
vstupenek, další podle závislosti na rozvolňování opatření. Cena v předprodeji je 290 Kč. Více na www.prevk
stenice.cz, Předprodej na www.milevskem.cz nebo v turistickém informačním centru.

dopravní stránce, je jasné. Rekonstrukci provede
ﬁrma Metrostav a měla by trvat zhruba 15 týdnů s tím,
že se začne od června, nebo července.
Návrat do reality nám sice trochu zhořknul, přesto
pevně věřím, že nás v Milevsku čeká krásný červen –
plný sluníčka a snad i deště. Užijte si ho!
Ing. Ivan Radosta, starosta města

ÚKLID MĚSTA

Úředníci města se 19. května podíleli na úklidu a
zkrášlení našeho města Milevska a okolí. Akce úklidu
města se z důvodu vyhlášení karantény nemohla konat
jako každoročně v měsíci dubnu na „Den Země“, bylo
tedy výzvou tuto akci zrealizovat dodatečně.
Úseky úklidu byly areál skládky Jenišovice, její okolní
lesní pozemky a ostrůvky zeleně na Starém sídlišti.
Město Milevsko zvažuje také, jak je tomu i v sousedních obcí (např. Petrovice), zrealizovat úklidový den,
kde budou moci přidat ruku k dílu občané Milevska
a zpříjemnit si tak prostředí, ve kterém žijí.
Bc. Marta Bardová, odbor životního prostředí

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná
ve středu 24. června
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 4. 5. 2020
• Schválila v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM-RMM-3/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Aktualizace územně analytických podkladů ORP Milevsko“ s ﬁrmou
Ing. Lenka Šímová se sídlem České Budějovice za nabídkovou cenu 398 500 Kč
bez DPH.
• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky
„Správa a údržba městského hřbitova v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025“
a rozhodla o výběru jediného účastníka zadávacího řízení Kamenictví Novotný
spol. s r. o., za nabídkovou cenu 5 186 500 Kč bez DPH.
RADA MĚSTA DNE 18. 5. 2020
• Souhlasila s užitím částky do výše 800 000 Kč z investičního fondu 1. základní
školy T. G. Masaryka Milevsko na pořízení multifunkční pánve pro školní jídelnu.
• Vzala na vědomí oznámení stávající ředitelky Mateřské školy Klubíčko o její
rezignaci na post ředitelky k 31. 10. 2020.
• Rozhodla zadat akci „Oprava chodníků v ul. Čs. armády, Milevsko – levá část
ﬁrmě Služby Města Milevska, spol. s. r. o., za cenu 510 500 Kč bez DPH.
• Vzala na vědomí informaci Městské knihovny v Milevsku o výsledku výběrového
řízení na podnájem nebytových prostor evidovaných pod č. 106 v 1. nadzemním
podlaží budovy č. p. 1 v Milevsku, souhlasila se zrušením výběrového řízení
vyhlášeného Městskou knihovnou v Milevsku 24. 4. 2020 a souhlasila s vyhlášením nového výběrového řízení na podnájem uvedených nebytových prostor
s termínem podání přihlášek do 30. 6. 2020.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 22. 4. 2020
• Schválilo průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu na zajištění dlouhodobého úvěru do maximální výše
18 000 000 Kč na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní haly
v Milevsku, vč. vzduchotechniky a nářaďovny“ a rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky podané společností ČSOB a. s. za nabídkovou cenu 932 318,33 Kč.
• Schválilo v rámci dotačního programu „Sociální a související služby 2020“
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a poskytnutí účelově
určené neinvestiční dotace subjektům poskytujícím sociální a související služby.
Mezi 14 žadatelů tak bude rozděleno celkem 360 000 Kč.
• Schválilo průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu „Parkoviště v ul. Kpt. Nálepky, Milevsko“ a rozhodlo o výběru
nejvhodnější nabídky podané ﬁrmou SWIETELSKY stavební s. r. o., za nabídkovou
cenu 3 465 149,39 Kč vč. DPH.
Michal Horek, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Na zasedání zastupitelstva města bylo rozhodnuto, že vzhledem k současné nejisté
situaci ohledně koronaviru a předpokládanému omezení ﬁnančních příjmů od
státu, dojde v letošním roce k realizaci pouze jednoho ze tří plánovaných parkovišť
v Komenského ulici. Přednost dostalo parkoviště v blízkosti ulice Kpt. Nálepky,
které má příslib získání dotace z prostředků Evropské unie – Operačního programu
Životní prostředí. Celkové náklady realizace jsou 3 465 149 Kč vč. DPH a předpokládaná výše dotace je 700 000 Kč.
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Přinášíme malé nahlédnutí do rekonstruovaných prostor v bývalé kavárně U Soudu, kde
by měla vzniknout Literární kavárna. V současné době probíhá výběrové řízení na podnájem těchto prostor. Termín pro podávání
přihlášek je do 30. června. Více informací
naleznete na www.knihmil.cz.

Služby Města Milevska nainstalovaly na zahradě Mateřské školy Pastelka pod herní prvky
nové dopadové plochy, které jsou důležité pro větší bezpečnost dětí.

V polovině května byla provedena výměna výloh v prodejně Rabbitu Trhový Štěpánov
a. s. v Riegrově ulici. Uzavření prodejny bylo využito i k výměně podlahy a opravě zdí
kolem výloh. Podlaha v prodejně byla ještě původní, ta byla odstraněna a položena nová
dlažba a zdi dostaly omyvatelný nátěr. Výloha byla také vyměněna v prodejně nově
otevřené zmrzlinárny.

Neznámí pachatelé poškodili v Milevsku několik domů, poštovních schránek, autobusovou
zastávku a mnohé další… Předpokládáme, že dotyční kreslíři domýšlí své činy a jsou
připraveni za ně nést zodpovědnost. Věc je v současné době předána Policii ČR.

PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2020

Vzhledem k pozitivnímu vývoji šíření epidemie koronaviru a rozvolňování nastavených
opatření přistoupilo město Milevsko k otevření svých mateřských škol, ke kterému došlo
v pondělí 25. května. Ve stejný den se částečně otevřely i školy základní.

Události posledních dnů a týdnů neblaze ovlivnily plánované realizace stavebních
akcí v našem městě. Způvodně zamýšlených tří parkovišť v lokalitě ulice Komenského
se nakonec uskuteční pouze stavba parkoviště v části křižovatky s ulicí Kpt.Nálepky.
Momentálně probíhá příprava na podání žádosti o dotaci do Operačního programu
Životní prostředí. Na parkoviště se bude vjíždět sjezdem z ulice Komenského avýjezd
bude do ulice Kpt.Nálepky. Nově vznikne 23 parkovacích stání, která budou vyhotovena
z vodopropustné betonové dlažby v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace. Pro
vsakování dešťové vody bude pod parkovací plochou vybudována podzemní vsakovací
jímka. Parkovací plocha bude doplněna doprovodnou zelení. Náklady na vybudování
jsou ve výši 3,5 mil. Kč včetně DPH a předpokládaná dotace je ve výši 700 tisíc Kč.
V květnu byla zahájena největší investiční akce letošního roku, kterou je Snížení
energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku. Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí. Stavba je rozdělena
na tři části: zateplení haly, vzduchotechniku a přístavbu nářaďovny.
Během letních prázdnin proběhne oprava střechy na památkově chráněné budově
spořitelny na nám. E. Beneše. Z důvodu špatného technického stavu bude provedena oprava krovu a výměna střešní krytiny. Zařízení staveniště bude umístěno
v prostoru dvora, tudíž realizací nebude omezen provoz náměstí.
Z významných oprav jsou již zahájeny udržovací práce na obnově hřbitovní zdi
v západní části milevského hřbitova. Město Milevsko také připravuje obměnu a rozšíření části veřejného osvětlení především v ulici Riegrova a Sokolovská. V oblasti
starého sídliště jsou plánovány rozsáhlejší opravy stávajících chodníků.
Termín dokončení většiny investičních záměrů je plánován v souladu se stavební
sezónou na září a říjen 2020.
Bc. Eva Kotrbová, odbor investic a správy majetku

KŘIŽOVATKY OŽIVÍ TRVALKOVÉ VÝSADBY
Snímek zachycuje zástupce města při kladení věnců u příležitosti 75. výročí konce 2.
světové války k památníku na Tyršově náměstí.

Vpolovině května započaly práce na akci „Snížení energetické náročnosti budovy sportovní
haly v Milevsku". Realizátorem akce je ﬁrma Uniko Písek s. r. o., která tuto akci vysoutěžila
za částku 15 544 041 Kč vč. DPH. Akce je dotačně podpořena z Operačního programu
životního prostředí, kdy výše dotace přesahuje 4 mil. Kč. Očekávané úspory na energiích
budou zhruba 350 tis.Kč za rok (45% znynějšího stavu). Předpokládaný termín dokončení
stavby je konec září 2020 (vnitřní prostory srpen 2020).

Při rekonstrukci křižovatek v Nádražní a Sažinově ulici, která proběhla v loňském
roce, zde vzniklo několik ostrůvků, které budou osázeny smíšenými trvalkovými
výsadbami. Jedná se o 5 ostrůvků na Tyršově náměstí a o dva ostrůvky v křižovatce
Sažinova x Čs. armády. Výsadby jsou navrženy tak, aby během celého roku byly zajímavé. Jednotlivé záhony se od sebe mírně liší. V zimě v záhonech vyniknou stálezelené
borovice a s příchodem jara se začnou objevovat například koniklece, narcisy a ﬂoxy.
Na přelomu jara vykvetou na některých záhonech okrasné česneky, které vytvoří
zajímavý dynamický prvek. Počátkem léta se objeví květy například kakostů, denivek,
rozrazilů, postupně se přidají okrasné trávy. Podzim pak zpestří astry, rozchodníky
a pozdnější okrasné trávy. Rozchodníky a trávy zůstanou na záhonech do časného
jara, kdy budou seříznuty, aby mohly v dalším roce opět růst a kvést.

Ing. Hana Hadrbolcová, odbor životního prostředí
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PROJEKT SPOLU VSTUPUJE DO DALŠÍ FÁZE

Během měsíce února abřezna měli dle harmonogramu projektu občané možnost podávat své návrhy. Avšak v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice
z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 od 12. března se pracovní skupina podílející
se na přípravě projektu usnesla, že v této mimořádné situaci bude vhodné posunout
termín pro podávání návrhů až do 15. května. To se později ukázalo jako občany pozitivně
vnímaná změna, neb ke stávajícím dvěma podaným návrhům přibylo v této prodloužené
lhůtě dalších sedm návrhů. Celkem tedy bylo do prvního ročníku projektu SPOLU podáno
devět návrhů. Všechny tyto návrhy byly postoupeny formální kontrole a sedm návrhů
postupuje do další fáze, kterou je prověření realizovatelnosti. V této fázi se hlavní měrou
zapojí všichni členové pracovní skupiny anávrhy budou posouzeny např. z hlediska rozvojových dokumentů města či skutečné ﬁnanční náročnosti. V případě potřeby bude
probíhat komunikace s autory prostřednictvím koordinátorky či jejího zástupce. Výsledkem
pak budou projekty, které se budou při elektronickém hlasování ucházet opřízeň občanů.
Podané návrhy jsou prezentovány na webu projektu SPOLU https://www.participativni-rozpocet.cz/spolu, kde jsou průběžně zveřejňovány i další aktuální informace.
Za pracovní skupinu Marek Hradil, odbor kancelář úřadu

PARKOVIŠTĚ I SPORTOVNÍ HALA JDOU NA
REALIZACI
Jsem velice rád, že můžeme splnit slib daný občanům
v záležitosti výstavby nových parkovacích míst v Komenského ulici. Auta zkrátka přibývají a my musíme hledat
možnosti, kam nová parkoviště, za daného stavu, umístit.
Pro mě osobně je to jedna z hlavních záležitostí, které
prosazuji. Proto jsem stál v roce 2019 za zařazením do
investičních priorit a zejména za přípravou projektové
dokumentace a následně dojednával v Praze možnosti
dotací (stejně tak, jako na sportovní halu). Na uvedení projektů do souladu
s dotačními podmínkami mne v Praze doprovázel celý tým lidí složený z úředníků
OISM městského úřadu a projektantů, za což všem děkuji. Byla to příkladná spolupráce. Dotace je získána na parkoviště na rohu Komenského ulice a ulice
Kpt. Nálepky, tedy právě na to, které jde nyní do realizace. Jedná se o 23 nových
parkovacích míst.
Zbylé dvě vyprojektované lokality na dalších zhruba 25 míst (Pod Stadionem
a u II. ZŠ) jsou připraveny k realizaci, ale akce byly kvůli situaci ohledně koronaviru
a předpokládanému omezení příjmů zatím zastupitelstvem pozastaveny.
Sportovní halu čeká rekonstrukce vnějšího pláště a vzduchotechniky, neboli „Snížení energetické náročnosti budovy". Celkem se jedná, dohromady i s parkovištěm,
o investice přesahující 19 miliónů korun, s podílem dotace téměř 5 miliónů korun.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat také zastupitelům za schválení obou investic.
JUDr. Martin Kupec, Ph.D., radní města pro investice

PODĚKOVÁNÍ

SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
Zastupitelstvo města Milevska rozhodlo 22. dubna o rozdělení ﬁnančních prostředků v rámci dotačního programu Sociální a související služby 2020. Podpořeno
bylo všech 14 podaných žádostí a mezi subjekty poskytující sociální a související
služby byla rozdělena částka 360 000 Kč.
Přehled podpořených subjektů a jejich projektů:
Subjekt
Centrum mladé rodiny Milísek, z. s.
SeneCura SeniorCentrum Písek a. s.
APLA Jižní Čechy, z. ú.

Podpořený projekt
Pro rodinu 2020
Snoezelen v praxi
Podpora sociálních služeb poskytovaných
občanům města Milevska s autismem
Unie ROSKA – reg. org. ROSKA PÍSEK, z. p. s. Podpora činnosti organizace
Farní charita Milevsko
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sv. Františka z Assisi – udržení, rozvoj, zkvalitnění
Terénní pečovatelská služba – udržení, rozvoj,
zkvalitnění
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Rozárka – udržení, rozvoj, zkvalitnění
RC Radost o. p. s.
Psychosociální poradenství pro rodiny s dětmi
Domácí hospic Athelas – středisko
Podpora paliativní péče
Husitské diakonie
poskytované Domácím hospicem Athelas
Majoránek, z. s.
Podpora hiporehabilitačního střediska Majoránek
Arkáda – sociálně psychologické
Podpora registrované služby krizová pomoc
centrum, z. ú.
Arkáda v Milevsku
Spolupráce Arkády s orgánem SPOD Milevsko –
pomoc ohroženým rodinám
Darovna, z. s.
Podpora činnosti spolku Darovna, z. s.
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.
Hospicová péče pro občany města Milevska v roce
2020
Kompletní výsledky dotačního řízení jsou zveřejněny na webových stránkách
města www.milevsko-mesto.cz v sekci Podnikání a rozvoj/Dotační programy.
Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věcí
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Zdravotní záchranná služba JčK Milevsko by ráda touto cestou poděkovala všem,
kteří ji v této nelehké době vyjadřují podporu a jsou trpělivý při mírně odlišném
režimu práce ZZS. Zejména bychom chtěli poděkovat Restauraci Sporthotel Milevsko, která nám po celou dobu výjimečného stavu zdarma dodávala obědy s dovážkou
až přímo do naší stanice. Dále ZVVZ Group a. s., která nám hned na začátku
epidemie poskytla některé ochranné pomůcky a kontaktuje nás pravidelně i teď,
zda něco nepotřebujeme. Děkujeme i drobným dárcům za šití roušek, dodávku
plastových štítů, respirátorů nebo upečení velikonočního beránka apod. Vážíme
si toho a děkujeme.
Vaši záchranáři

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Oznamujeme poplatníkům poplatku za komunální odpad, kteří ještě nemají uhrazenu svojí poplatkovou povinnost za rok 2020, aby tak urychleně učinili. Postupně
jsou všem zasílány poštovní poukázky s údaji k platbě.
Zároveň upozorňujeme poplatníky na vyměření nedoplatků za předchozí období
platebním výměrem na jejich promptní uhrazení. Pokud svoje nedoplatky nezaplatíte nebo nepožádáte správce poplatku o splátkový kalendář, budou tyto nedoplatky bez dalšího upozornění vymáhány daňovou exekucí nebo prostřednictvím
soudního exekutora. Vymáhaný nedoplatek se tak navýší ještě o exekuční náklady.
Výše uvedené povinnosti můžete uhradit v hotovosti i platební kartou na pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). Dále lze
poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet
města Milevska číslo 19-0640992319/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte
vždy jako identiﬁkaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl přidělen
správcem poplatku. Informace podá P. Zděnková, tel. 382 504 132, e-mail:
pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Pokladní hodiny jsou:
Pondělí
08:00–11:30
12:15–17:00
Úterý
08:00–11:30
Středa
08:00–11:30
12:15–17:00
Čtvrtek
Zavřeno
Pátek
08:00–11:30
12:15–13:00
Pavlína Zděnková, odbor ﬁnanční

ROZHOVOR S P. MIKULÁŠEM SELVEKEM
Jak dlouho jste byl představeným
kláštera v Milevsku?
Pět let. Po tom, co můj spolubratr
Řehoř Jiří Žáček se rozhodl této služby vzdát a předat ji někomu jinému,
bylo na Strahově v komunikaci
s milevskou komunitou, tehdy ještě
šestičlennou, rozhodnuto, že budu
představeným komunity v Milevsku.
Bylo to 10. července 2015. Ovšem je
třeba zdůraznit, že před tím už jsem
čtyři roky v milevském klášteře žil
a působil tehdy jako duchovní správce Jistebnice, Hodušína a Sepekova.
Takže jsem byl farářem těchto farností azároveň představeným komunity v Milevsku. Později jsem byl farářem v Nadějkově, v Milevsku a naposled teď v Květově. Tedy za devět let v šesti
farnostech s tím, že v roce 2015 mi místo Hodušína připadl Nadějkov, v roce 2016
místo Jistebnice Milevsko a v roce 2019 místo Nadějkova Květov. Takže vždy jsem
měl na starosti tři farnosti. Každé místo je jiné a každé mi něco dalo. Děkuji za to.
Měl jste nějaké cíle při příchodu do našeho kláštera?
Do kláštera jsem přišel 1. srpna 2011 z Jihlavy, kde jsem byl devět let kaplanem
a z toho sedm let i duchovním správcem farnosti Zhoř u Jihlavy. To bylo moje
první působiště, kam jsem byl po kněžském svěcení v roce 2002 poslán panem
opatem Michaelem Pojezdným.
Milevsko jsem znal už z dob studií, kdy jsem sem přicházel jako klerik (student
teologie) na praxi. To bylo za působení milevského děkana Metoděje Kozubíka,

takže nešel jsem do úplně neznámého prostředí. Ovšem od doby mé praxe a chvíle,
kdy jsem sem nastoupil jako kněz, uběhlo asi 12 let, a bylo pro mě velkým překvapením, kolik práce se stačilo udělat a jak klášter začínal prokoukávat zásluhou
obětavosti a pracovitosti mých předchůdců a spolubratří a také samozřejmě zásluhou Strahovského kláštera a obětavých lidí z tohoto milevského kraje, kteří pomáhali s rekonstrukcí kláštera v Milevsku.
Mým cílem jako kněze je vždy to, aby skrze moji kněžskou službu, ke které mně
Bůh povolal a poslal ke konkrétním lidem do konkrétního místa, byli lidé oslovení
v oblasti víry a prohloubili svůj vztah k Pánu Bohu a druhým lidem. Vždy, když
vidím, že Boží slovo a činnost, kterou zde vykonáváme ve službě evangeliu a ve
službě druhým, přináší ovoce porozumění, pokoje a sounáležitosti, pak mně to
naplňuje radostí a dává smysl mé službě. Pokud jen trochu napomůže moje služba,
aby lidé měli více rádi Boha a sebe navzájem, děkuji Bohu za ty dary a myslím, že
tím jsem naplnil svůj cíl. Zda se to podařilo, nechávám na Bohu, on zná všechny
souvislosti a jemu také s důvěrou odevzdávám to, co jsem tady mohl vykonat,
čím posloužit, ale také to, čím jsem tady byl obdarován od druhých a vůbec od
tohoto kraje, který je opravdu nádherný přírodou i lidmi.
Můžete zhodnotit, které cíle se vám povedlo zrealizovat, co se naopak nepodařilo a z čeho jste měl největší radost?
Největší radost mám vždy z toho, když je dobrá spolupráce mezi klášterem a dalšími
subjekty, které vytvářejí podstatnou atmosféru a tvář tohoto místa – regionu.
Myslím, že je tady velmi dobrá spolupráce s městem a okolními obcemi, ve kterých
působíme jako duchovní správci. Když je tady vstřícnost a porozumění, tak se dá
udělat společně mnoho dobrého jak na poli kulturním, tak i náboženském. Ono
to spolu souvisí. Spolupráce s různými spolky, které zde fungují, je velmi potěšující.
Mám velmi dobrou zkušenost s obětavostí a ochotou lidí ve farnostech, které mi
byly svěřeny. Chci všem poděkovat. Bez nich by se mnoho dobrého nedalo uskutečnit.
K čemu bych chtěl v Milevsku zvlášť povzbudit, aby nebyl klášter vnímán jako ten
okrajový, tam „za tou devatenáctkou“ jak se o to pokoušeli komunisti, ale aby
byl brán jako podstatná součást tohoto města a regionu, protože jí skutečně je.
Už skoro 840 let se věže kláštera tyčí nad městem a jako by říkaly: „Tady je počátek
historie města, tady je počátek kultury, vzdělanosti a života víry a vztahu k Bohu.“
Ať je klášter mementem, které říká, abychom si vážili hodnot, jež přetrvají i přes
překážky a někdy nápory zla. Kolik už pohrom klášter zažil a pořád ukazuje zpětně
na hodnoty, které jsou nesmrtelné a pro každého z nás velmi důležité.
Můžete nám prozradit, kam teď povedou vaše kroky?
Moje kroky směřují do Prahy na Strahov, kde mám být novicmistrem a duchovním
správcem farnosti u Strahovského kláštera. Novicmistr je ten, který se stará o formaci nově příchozích. Už pan opat Michael mi chtěl svěřit tento úkol a teď i nový
opat Daniel chce, abych tento úkol přijal a naplňoval. Je to pro mě výzva a zároveň
chci poprosit, abyste na mně mysleli v modlitbě a případně trochu světsky řečeno,
abyste mi drželi pěsti, protože je to poslání docela důležité a náročné. Ale Pán
Bůh dává svou milost a sílu spolu s úkolem, který člověku svěřuje, takže mu věřím,
že v tom bude se mnou, a hlavně já chci být s ním. Pak to půjde dobře.
Co byste popřál Milevsku a jeho občanům do budoucna?
Tento kraj a místo je nádherné a od začátku mně tu oslovovala příroda, architektura
a celkově atmosféra. Teď se vám už můžu přiznat, že když jsem sem nastupoval,
tak mi jeden kněz, který tady působil a toto místo znal, řekl asi toto: „Jihočeši
se jeví jakoby trochu chladní a jako medvědí (tedy bez mimiky) a někdy nevíš, jak
na tom u nich jsi. Ale když je máš rád a oni si tě oblíbí, tak jejich přátelství bude
hluboké a trvalé.“ Takovou instrukci jsem dostal a musím říct, že trošku je na tom
něco pravdy, ale zjistil jsem, že když se usmějete, jste úžasní, a proto jsem občas
rád zavtipkoval, abych viděl vaše usměvavé tváře, protože tak se mi líbíte. A to
bych vám tady všem přál, abyste v souladu s krásou tohoto kraje, byli i vy krásnými
lidmi, a hlavně se měli rádi, protože to je nade všechno. Život je někdy složitý,
a proto buďme k sobě hodní a nedělejme si to někdy ještě těžší. To se může dít
tehdy, když mám na mysli jenom svůj zájem, svůj názor a postoj a nedokážu naslouchat a vidět druhého člověka a jeho situaci a potřeby. Na jednom domě v Milevsku
se mi líbí jeden nápis: „Co ty mi přeješ jednou, to já tobě tisíckrát.“ Tak vám všem
přeji Boží požehnání, zdraví, porozumění a pěkné vztahy! Bůh vám žehnej a děkuji
za všechno!
Děkujeme za rozhovor
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Vláda České republiky rozhodla s účinností od 14. března o uzavření všech
obchodů kromě prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Důvodem bylo to, aby nedocházelo k větší koncentraci lidí kvůli
propuknutí nemoci COVID-19. Zavřeno mělo být původně 10 dní, pak se ale
zákaz prodlužoval. Jak se toto opatření dotklo některých provozovatelů obchodů
v Milevsku? Zde přinášíme jejich odpovědi a zároveň všem děkujeme za zodpovězení otázek.

ALENA BOLKOVÁ - KNIHKUPECTVÍ

HANA HÁTLOVÁ – HÁTLE INTERIÉRY

Co pro vás znamenalo uzavření provozovny ze dne na den?
Hlavně okamžitý a nečekaný výpadek příjmů.
Našel se někdo, kdo vám v této situaci pomohl?
Byla jsem ráda za pomoc města s odpuštěním nájmu za duben. Dále mi pomohl stát tím,
že prominul platby sociálního a zdravotního pojištění.
Využila jste dobu uzavření obchodu k jeho zvelebení?
Hlavně jsem provedla velký jarní úklid.
Zvažovala jste, že svůj obchod už znovu neotevřete?
Nezvažovala, protože jsem doufala, že po znovuotevření se vše vrátí k normálu.
Vždyť čtení knih je výborný relax. V době nouzového stavu byly knihy jednou
z oblíbených aktivit trávení volného času.
Promítne se výpadek příjmů na cenách ve vašem obchodě?
Určitě ne, protože knihy prodávám za doporučené prodejní ceny od dodavatele.
Máte po znovuotevření více či méně zákazníků?
Zákazníků chodí citelně méně, ale doufám, že se to brzy zlepší.

Co pro vás znamenalo uzavření provozovny ze dne na den?
Vzhledem k tomu, že oba s manželem podnikáme a uzavřeny nám byly oba
obchody, jak nábytek, tak i domácí potřeby, přišli jsme najednou o jakýkoli
zdroj příjmů. I přesto, že všechny náklady zůstaly.
Našel se někdo, kdo vám v této situaci pomohl?
Protože jsme v nájmu, oslovili jsme majitele nemovitosti, který nám oddálil
dva měsíční nájmy.
Využili jste dobu uzavření obchodu k jeho zvelebení?
Ano, v průběhu tohoto nouzového stavu jsme v obchodě s nábytkem nechali
vyměnit veškeré osvětlení.
Museli jste kvůli této situaci propouštět své zaměstnance?
K propouštění zaměstnanců jsme zatím nuceni nebyli, protože stát nám částečně pomohl s náklady na jejich výplaty, ale uvidíme, jaké další dopady na
prodeje tato krize bude mít.
Zvažovali jste, že svůj obchod už znovu neotevřete?
Kvůli koronavirové krizi jsme zatím neuvažovali o uzavření našich obchodů.
A uvažovat o tom nebudeme ani v případě, když se vše v nejbližší době vrátí
k normálu.
Promítne se výpadek příjmů na cenách ve vašem obchodě?
Výpadek tržeb a příjmů se z naší strany na cenách určitě neobjeví. Ovšem
pokud budeme muset navýšit některé ceny zboží, bude to pouze důsledek
navýšení cen od našich dodavatelů.
Máte po znovuotevření více či méně zákazníků?
Po znovuotevření našich obchodů bylo opravdu zákazníků minimálně o 2/3
méně. Ale postupem času a díky uvolňování opatření se nám zase naši zákazníci
vrací.

BLANKA MAAROVÁ - CUKRÁRNA U MAARŮ
Co pro vás znamenalo uzavření provozovny?
Velké komplikace.
Muselajsteřešit,cosnespotřebovanýmzbožím?
Musela, jelikož mám rychlozkazitelné zboží.
Zákusky jsem doprodala pod cenou, některé
darovala a zbytek zlikvidovala.
Našel se někdo, kdo vám v této situaci pomohl?
Z blízkého okolí částečně město, které mi odpustilo jeden měsíční nájem.
Využila jste dobu uzavření obchodu k jeho zvelebení?
Ne, jelikož jsme zvelebovali kolem Vánoc v důsledku požáru v cukrárně.
Zvažovala jste, že svůj obchod už znovu neotevřete?
Po předvánočním požáru to pro mě byla další hodně nepříjemná situace. Budu
doufat, že se brzy vše vrátí do normálu a bude už jen lépe.
Promítne se výpadek příjmů na cenách ve vašem obchodě?
Pokud nebudou ceny zvedat dodavatelé zboží a energií, budu se snažit zachovat
ceny stávající.
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IVANA SVATKOVÁ - OBUV U EMILKY
Co pro vás znamenalo uzavření provozovny?
Prvotní byl šok, bez varování uzavřít malé provozovny, kde je minimum zákazníků...
poplatky, faktury nepočkají, a hlavně nebylo jasné, jak dlouho to potrvá, nakonec
6 týdnů!

Našel se někdo, kdo vám v této situaci
pomohl?
Nejvíce mi pomohla rodina a sestra.
Využila jste dobu uzavření obchodu k jeho
zvelebení?
Ne, protože jsem nevěděla, jak dlouho to
potrvá.
Zvažovala jste, že svůj obchod už znovu neotevřete?
Ani ve snu mě to nenapadlo, těšila jsem se na znovuotevření, můj obchod pro mě
znamená hodně. I když hlavní jarní sezona byla ztracená, a to se nedožene.
Promítne se výpadek příjmů na cenách ve vašem obchodě?
Nepromítne, naopak, dělám akce, slevy, výprodej… Protože jarní kolekce se měla
prodávat březen, duben a to bylo zavřeno. Ted zákazníci chtějí už letní kolekci,
ale ta chodí postupně.
Máte po znovuotevření více či méně zákazníků?
Zákazníku je méně, protože jarní kolekci museli nakoupit přes e-shopy a letní
kolekci kupují až aktuálně podle počasí. Ale zdraví je nejdůležitější a já doufám,
že pokud přijde druhá vlna, už nebudou tak drastická opatření.

MARIE MRZENOVÁ - KLENOTNICTVÍ
Co pro vás znamenalo uzavření provozovny ze dne na den?
Ztrátu příjmů a nemožnost vydávat nasmlouvané zakázky a opravy.
Našel se někdo, kdo vám v této situaci pomohl?
Jako ostatní živnostníci jsme dostali příspěvky z programů Antivirus a Pětadvacítka.
Jinak naši konkrétní situaci s námi nikdo neřešil.
Využili jste dobu uzavření obchodu k jeho zvelebení?
Ano, provedli jsme velký generální úklid, na který není v běžném provozu tolik času.

Museli jste kvůli této situaci propouštět své zaměstnance?
Nemuseli jsme propouštět.
Zvažovali jste, že svůj obchod už znovu neotevřete?
Neuvažovali.
Promítne se výpadek příjmů na cenách ve vašem obchodě?
Nepromítne, některé zboží jsme zlevnili.
Máte po znovuotevření více či méně zákazníků?
Zákazníků je o něco méně.

ROZHOVOR S JIŘÍM HRONÍKEM
Vážení občané,
všichni prožíváme nelehké chvíle. Snažíme se přijímat opatření na ochranu
nás samotných i našich blízkých. Jsme si vědomi toho, že někteří z nás jsou
ohroženi vzhledem ke svému zdravotnímu stavu víc než jiní. Jsou to ti, kteří
trpí poruchami imunitního systému, onkologickým onemocněním, kardiovaskulárním onemocněním, musí na dialýzu a podobně, ale také ti, kteří
pečují o někoho doma a mohli by ho ohrozit.
Právě pro tyto lidi připravil Jihočeský kraj spolu se starosty obcí balíček, kterému říkáme KPZ. Ta zkratka znamená krajská pomoc zranitelným. Balíček je
určen právě ohroženým lidem a obsahuje 2 respirátory třídy FFP2, 10 chirurgických ústenek a látkové ústenky. Tyto ochranné prostředky vám pomohou
ochránit se na cestě k lékaři či jinam.
Vyzvednout si je můžete proti podpisu a uvedení čísla občanského průkazu
osobně nebo prostřednictvím blízké osoby v budově Městského úřadu Milevsko,
nám. E. Beneše 420, kontaktní osoba: Jiří Batysta tel. 382 504 122, mobil
724 151 734. Pokud z nějakých důvodů chcete získat balíček ze zdroje mimo
obec, budou k dispozici v jihočeských nemocnicích pro pacienty rizikových
skupin, lze kontaktovat také kraj na telefonu uvedeném v balíčku. Věříme,
že Vám usnadníme život.
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje

FESTIVAL V PŘEŠTĚNICI NEBUDE
Dvacátý festivalový ročník Open Air Music Fest Přeštěnice 2020, který se měl konat ve dnech 25. až 27. června, se z důvodu situace kolem koronaviru neuskuteční.
Akci pravidelně navštěvují tisíce hudebních fanoušků
a je jasné, že v takovém rozsahu není možné festival
uspořádat. Letošní program se zatím z velké části
podařilo přesunout na 24. až 26. června 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. V případě dalších dotazů ohledně vstupenek
můžete využít email info@milevskem.cz. Předprodej na příští rok již byl zahájen.
Všechny podstatné informace naleznete na webu www.prestenice.cz.
vk

Jiří Hroník prodává zmrzlinu
v Milevsku již několik let. Získal
řadu ocenění, např. Mistr zmrzlinář, které uděluje společnost
Bohemilk Opočno. Svoji novou
zmrzlinárnu otevřel v Riegrově ulici
středu 6. května. Jak se mu nové
prostory líbí a na co se můžete
těšit, to se dozvíte v následujícím
rozhovoru.
Vyhovují vám nynější prostory více než ty minulé?
Určitě ano, hlavně po hygienické stránce. Jako největší výhodu vidím možnost dobrého
odvětrání vnitřních prostor a hlavní výhodou je přímý kontakt se zákazníkem přes
prodejní okno. Po dlouhém hledání vhodnějších prostor, než byly ty minulé, jsem
konečně rád, že v současných prostorech jsem jediným nájemcem a nemusím brát na
nikoho ohled a svou práci si dělám podle svého.
Kolik druhů zmrzliny nabízíte?
V současné době za daného počasí jsme rozjeli dvě příchutě zmrzlin. Jakmile se počasí
ustálí, přidáme další dva druhy ovocných sorbetů, které se mohou navzájem míchat
dle přání zákazníka. Po technických úpravách ještě plánujeme rozjet fresh zmrzlinu
s pravým ovocem, kde je možno namíchat mnoho příchutí.
A o jakou příchuť je největší zájem?
Stálicímezismetanovýmizmrzlinamijeklasickávanilková.Mezidalšíoblíbenépříchutěpatří
čokoládová, jahodová, borůvková apistácie. Usorbetů je to pak brusinka, malina, švestka
arůžový grep. Naopak příchutě, které se neosvědčily jsou karamel, kokos, mango atvaroh.
Jaké novinky budou hitem v letošním roce?
Zákazníci se mohou těšit na slaný karamel a černé plody.
Co nabízíte kromě zmrzliny?
Ledovou tříšť, kterou si oblíbily hlavně děti. Plánuji do prodeje ještě zařadit nabídku
perlivé vody.
Jaká je vaše otevírací doba a bude se přizpůsobovat počasí?
Pokud bude hezky, jsme připraveni mít otevřeno sedm dní v týdnu.
Děkujeme za rozhovor.
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KULTURA A SPORT – ČERVEN 2020
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

AFRIKOU NA PIONÝRU
pátek 5. 6.
20:00
SR – Dokument – Pět jezdců strávilo v sedle Jawy Pionýr pět měsíců a ze střední Evropy ke Kapskému městu
ujelo přes 15 000 kilometrů.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
104 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

LOV
sobota 6. 6.
20:00
USA – Akční, thriller – Lovení lidí jako sport? Děsivá
představa, kterou se skupinka „jinak smýšlejících“
jedinců rozhodla vyzkoušet. Lov je znepokojivý originální thriller od tvůrců hororů Uteč, My asérie Očista.
TITULKY
90 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PROBLÉMISSKY
neděle 7. 6.
20:00
VB, Francie – Komedie, drama – V sedmdesátých
letech byla soutěž Miss World nejsledovanější televizní show světa s více než 100 miliony diváků. Ale
ročník 1970 byl doslova divokou jízdou a stal se skutečnou celosvětovou senzací…
TITULKY
106 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
čtvrtek 11. 6., pátek 12. 6.
17:30
USA – Animovaný – Lední medvěd a polární lumíci
v exotické džungli? Proč ne, když to situace vyžaduje!
A dovolená to rozhodně nebude.
DABING
90 min.
vstupné: 120 Kč

BOURÁK
sobota 13. 6., neděle 14. 6., čtvrtek 18. 6. 20:00
ČR – Komedie – Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem
Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému
teče do baráku i do života a rodina už ho má plný
zuby. Ale i srdce.
ČESKÉ ZNĚNÍ
110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

EMMA
sobota 20. 6.
20:00
VB – Romantická komedie – Adaptace nesmrtelné
romantické klasiky Jane Austenové o dívce, která si
tak dlouho zahrávala s city jiných lidí, až sama onemocněla citem nejzáludnějším, tedy láskou.
TITULKY
125 min.
vstupné: 120 Kč

POSLOUCHEJ
neděle 21. 6.
20:00
ČR – Drama, psychologický – České psychologické
drama vypráví příběh mladého páru, který vyráží na
výlet, aby jejich vztahu dodali novou energii, protože
se zdá, že už se vyčerpal a spěje k zániku. Jak ubíhají
kilometry, atmosféra houstne a dívce začne jít
o život…
ČESKÉ ZNĚNÍ
77 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
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LASSIE SE VRACÍ

POHÁDKA KE DNI DĚTÍ – NÁMOŘNICKÁ LEGENDA

čtvrtek 25. 6., pátek 26. 6.
17:30
Německo – Dobrodružný, rodinný – Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin.
A spolu s ní se vrací i úžasný příběh o nerozlučném
přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie.
DABING
100 min.
vstupné: 120 Kč

neděle 7. 6.
15:00
Děti se mohou těšit na netradiční pohybovou pohádku. Hraje Divadlo Divoloď.
amfiteátr
vstupné: zdarma

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

úterý 9. 6.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny – každé druhé
úterý v měsíci.

sobota 27. 6., neděle 28. 6.
20:00
Německo – Komedie – Na společné večeři se sejde
několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že
svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy
i telefonáty budou ten večer sdílet. Nevinná hra se
nejdříve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale začnou
chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději
nesdílíte. Rozjede se série šílených situací a trapasů.
DABING
111 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

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

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ BALKON
ČI ZAHRADU

do čtvrtka 10. 9.
Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik pořádají 6. ročník fotografické soutěže. Snímky rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly apod.
zasílejte na e-mail soutez@milevskem.cz do 10. září
2020. Více informací na www.milevskem.cz.

ONLINE ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2020
pondělí 1. 6.
Zápis probíhá online přes rezervační systém Colosseum na www.milevskem.cz a potrvá do pondělí 31.
srpna. Při zápisu dbejte na vyplnění kontaktních údajů, především emailové adresy. Výuka bude zahájena
v pátek 4. září. V případě dotazů nás kontaktujte na
emailu info@milevskem.cz nebo na telefonním čísle
383 809 201.
kurzovné: 2000 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ZDRAVÍ
PODLE PENTAGRAMU: LÉTO – ELEMENT OHEŇ
úterý 9. 6.
18:00
Na diskusně vzdělávacím večeru se dozvíme vše
o zdraví podle pentagramu, konkrétně si probereme
léto, element oheň (srdce + tenké střevo). Povíme
si, co v daném období řešit, o prevenci i řešení zdravotních problémů, týkajících se tohoto elementu. Co
je v létě důležité dělat a co nedělat, abychom měli
stále pevné zdraví. Řeč bude i o bylinách, houbách,
turmalínu a o důležitosti kvalitní pitné vody na náš
organismus. Večerem nás provede Petra Zvonková,
konzultantka východní medicíny a lektorka pilates.
vstupné: 30 Kč

JIŘÍ SCHMITZER
pátek 19. 6.
19:30
Tato herecká legenda přiveze do Milevska to nejlepší
ze své osobité a převážně humorné písničkářské tvorby. Jiří Schmitzer je populární český herec a písničkář.
Vystudoval DAMU a poprvé si jej pro větší filmovou
roli vybral režisér Oldřich Lipský do komedie Tři chlapi
na cestách. Velký úspěch měla jeho role mladého
Kroupy v úspěšné komedii Marečku, podejte mi pero,
kde si zahrál po boku svého otce Jiřího Sováka. Z dalších filmů to jsou například Postřižiny, Slavnosti sněženek, Vesničko má středisková, Kytice, Perníková
věž či Báječná léta pod psa. Těšit se můžete na 90
minut hudby, zpěvu a zábavy.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční
v
Milevském
kině.
Předprodej
na
www.milevskem.cz nebo v infocentru.
amfiteátr
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 350 Kč

JAMES HARRIES

TRADIČNÍ ZAKONČENÍ TANEČNÍHO ROKU EFK

čtvrtek 4. 6.
19:30
Po několika letech zpět v Milevsku! Tentokrát s aktuálním albem Superstition. James Harries si stále drží
svou linii písničkáře se strhujícím živým projevem.
Jeho koncerty jsou jedinečným zážitkem plným emocí. Ať už jsou jeho silné melodie melancholické nebo
plné hravosti a euforie, vždy má naléhavost Harriesova hlasu pořádnou dávku charismatu. James nepostrádá energii mladíka ani lyrické vyjadřování
básníka. Pobíhá po pódiu, srší vtipem, vypráví historky, které se člověku dostanou pod kůži a umí natlačit slzy do očí nebo vás rozesmát.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční
v
Milevském
kině.
Předprodej
na
www.milevskem.cz nebo v infocentru.
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

neděle 21. 6.
15:00
Tradiční rozloučení s tanečním rokem skupiny EFK,
ve kterém se vám představí všechny soutěžní i nesoutěžní složky všech věkových kategorií. Uvidíte choreografie připravované pro soutěže a různé show od
dětí, juniorů až po dospěláky. Také se můžete těšit
na improvizované freestyle vystoupení b-boys neboli
break dance. Představíme vám také, jak jsme trénovali
v nouzovém stavu ČR a jak jsme si se situací poradili.
Pro více informací sledujte facebook EFK dance family
a Dům kultury Milevsko.
velký sál
vstupné: předprodej 60 Kč, na místě 70 Kč

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
středa 24. 6.
velký sál

17:00

MUSICFEST – NÁVRAT KE KOŘENŮM
sobota 27. 6.
13:30
V souvislosti s optimistickým vývojem ohledně pandemie se mohou festivaloví příznivci těšit na jednodenní Musicfest, který proběhne v Amfiteátru DK
Milevsko. Vystoupí sedm skupin, představí se například Znouzectnost, Totální nasazení, Covers for Lovers
nebo domácí Ticho de Pre Cupé Band. Více na www.prestenice.cz, předprodej na www.milevskem.cz nebo
v turistickém informačním centru.
amfiteátr
vstupné: předprodej: 290 Kč

LETNÍ KINO 2020 – ZAKLETÉ PÍRKO
úterý 30. 6.
21:00
Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné
dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého
prince. Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými
sestrami, kterým musí neustále sloužit. Jednoho dne
najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka,
zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí,
že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí
vezmou, zničí a Vítek zmizí.
V případě vytrvalého deště se projekce přesouvá na
následující den nebo se nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME:
DEN VÍNA A MANDLÍ Z HUSTOPEČÍ
sobota 11. 7.
13:00-22:00
Partnerské město Hustopeče opět přiveze do Milevska
to nejlepší z jižní Moravy. Přijďte ochutnat nápoje,
které jsou pro tuto oblast tradiční. Se svou cimbálovkou
v programu vystoupí Jožka Šmukař, showman Pietro
Falcone a program doplní účinkující z Hustopečí.
vstupné: zdarma

NOVÝ TERMÍN – KŠANDA
Divadelní komedie nabitá dějem aoriginálním humorem.
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují
společný život, ale ještě předtím se snaží získat hodně
peněz, a přitom zůstat čistí. Vymyslí ďábelský plán.
K jeho realizaci zneužijí manžela Olezlé – Huberta
Kšandu. Pomůžou mu postupně vystoupat až na samý
vrchol kariéry a pak jimi nastražená past sklapne.
Teď Olezlé s Klíštětem už nic nebrání k dosažení vytouženého cíle. Jejich růžové sny o bohatství se začínají
plnit. Ale všechno je nakonec úplně jinak. Příběh
o lidské hrabivosti má nečekané rozuzlení. Dialogy
ostré jako bič a strhující tempo nenechají diváky ani
na chvíli vydechnout. Ne náhodou se hra Kšanda
zařadila mezi nejlepší české komedie roku 2014.
Hrají: Heidi Janků, Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Eva
Hráská, Kateřina Kornová, Milan Pitkin, Petr Jančařík/Milan Petrovský, Michal Gulváš/Evžen Hájek.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: 290 Kč

Určitě ji znáte i z televize, z pořadu Kouzelná školka,
kde vystupuje se skřítkem Františkem.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: 220 a 250 Kč

NOVÝ TERMÍN – TRAVESTI SHOW NEMOCNICE
NA POKRAJI ZKÁZY
sobota 14. 11.
19:00
Oblíbená travesti show přijíždí do našeho města
s novým zábavným pořadem nazvaným Nemocnice
na pokraji zkázy. Každý z nás si již několikrát za život
vyzkoušel roli pacienta na vlastní kůži. Málo kdo ale
ví, jak to chodí z té druhé strany. Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod pokličku do
nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem.
Zdravotní sestřička Jiřina je sice od rány, pacienti jí
často lezou krkem, ale i přesto má svoji práci ráda.
Zábavný pořad protkaný vtipnými scénkami z nemocničního prostředí, plný známých melodií a písniček,
s výpravou více než 70 kostýmů a divadelní scénou
– to je nový pořad nejúspěšnější české travesti skupiny. Více informací na facebooku Techtle mechtle
revue nebo na www.techtlemechtlerevue.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč

MIROSLAV DONUTIL „NA KUS ŘEČI“
čtvrtek 8. 10.
19:00
Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil
navštíví Milevsko se svojí one man show Na kus řeči.
Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Chybět
nebudou vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel
či kolegů. Umělec bude nejen vyprávět své zážitky
z natáčení, cest a ze svého života, ale také bude odpovídat na dotazy diváků.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál + balkon
vstupné: 390 a 420 Kč

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

VÝSTAVA – KOLEM DOKOLA
do soboty 27. 6.
Výstava Josefa Kašpara (obrazy) a Šárky Kašparové
(fotografie).
vstupné: 10 Kč

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

NOVÝ TERMÍN – MAJDA ZE ŠKOLKY

LISTOVÁNÍ - ROB GRANT – ŠPEKY

neděle 25. 10.
14:00
Majdu zná každý, kdo se někdy díval na televizi a chtěl
se pobavit nebo poučit. Pořad Majda ze školky je komponovaný program pro kluky, holky i celou rodinu.
Těšit se můžete na písničky, zábavné hry a soutěže.
Magdaléna Reifová jako malá hrála v mnoha filmech
a seriálech. Mohli jste ji vidět v dětské roli třeba ve
filmu Páni kluci nebo Tajemství proutěného košíku.

úterý 30. 6.
19:00
Humorný příběh autora Červeného trpaslíka vypráví
o tom, jak těžký život mají tlusťoši. A někdy i ti ostatní.
Hrdiny jsou kuchař, který se už na sebe nemůže podívat,
protože je nesmírně otylý aanorektička, která se na sebe
nemůže podívat, protože si připadá odporně tlustá.
Milevské kino
vstupné: 100 Kč

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

VÝSTAVA – HRAČKY PRO KAŽDÝ DEN
do konce srpna

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.cz

CYKLOPUTOVÁNÍ V MILEVSKÉM KRAJI
sobota 6. 6.
Trasa: Milevsko – Opařany – Stádlec – Dobronice –
Bechyně – Radětice – Nepomuk – Bernartice – Milevsko. Délka trasy 50 km. Odjezd od DK v 8 hodin.
vede: Jindřich Jelínek

STARCOVA LHOTA – CHYŠKY
středa 10. 6.
Pěší vycházka po trase Starcova Lhota - Ounuz - Myslivna - Kozlovy - Chyšky. Délka trasy 16,5 km. Odjezd
z AN v 5:50 hodin, návrat do Milevska v 16:35 hodin.
vede: Jindřich Janouch

KOLEM VÁŠOVA RYBNÍKA
středa 17. 6.
Pěší vycházka kolem kláštera s posezením u Vášova
rybníka. Sraz u sokolovny ve 13 hodin.
vede: Ladislav Kos

KŘIVOKLÁT A OKOLÍ
sobota 20. 6.
Jednodenní zájezd auty. Navštívíme hrad Křivoklát,
projdeme se po naučné stezce (vycházka 6 km),
navštívíme opravený Vodní hamr Dobřív a Švédský
most Dobřív (vycházka 2 km). Zájemci o akci se přihlásí nejpozději týden před termínem na telefonu
737 233 123 nebo 730 122 197. Sraz účastníků je
v 7 hodin u Penny Marketu v Milevsku.
vedoucí: Jaroslav Mácha, Ladislav Macháček

MILEVSKÝM KRAJEM
sobota 27. 6.
4. ročník turistického pochodu, pěší trasy: 3, 5, 8,
10, 19 km, cyklo: 29, 48, 58 km. Zařazeno mezi akce
Dvoustovka. Start od 7 do 10 hodin od DK, cíl v místě
startu. Skupinový odjezd cyklistů z Milevska v 8 hodin,
vede Ladislav Macháček. Informace na telefonu
734 735 946 nebo 737 232 897.
organizační zajištění: Jindřich Janouch, Ladislav
Kos

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

ROZVODOVÁ PORADNA
úterý a čtvrtek
08:00-16:00
Odborná konzultantka rozvodové poradny Bc. Lada
Šetinová vám poskytne pomoc při řešení obtížných
situací spojených s rozvodem manželství či rozchodem partnerů/rodičů. Nutno objednat se předem.

MEDIAČNÍ SLUŽBA
každé úterý
08:00-16:00
Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvisejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu
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zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?
Využijte bezplatnou pomoc mediátora – PhDr. Jaromíra Matouška. Nutno objednat se předem.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 4., 11. a 25. 6.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 10. a 24. 6.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr.Jan Röhrich,
nutno objednat se předem.

#POKEC_A(R)T
středa 10. a 24. 6.
16:00-18:00
Bezpečný prostor pro sdílení pro děti ve věku od 8
do 12 let.

PŘIPRAVUJEME:
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR HULÍN
neděle 12. až pátek 17. 7.
Letní tábor v malebném prostředí areálu resortu
Hulín, který se nachází nedaleko města Sedlčany.
Ubytování: 6 dní/5 nocí, stravování plná penze, přihlášky na www.centrummilisek.cz.
cena: 4850 Kč

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ORLÍK MARINA
neděle 16. až sobota 22. 8.
Marina Orlík je rekreační areál s možností ubytování
v bungalovech (pro 4 osoby) přímo uprostřed nádherné krajiny Orlické přehrady s bazénem. Ubytování:
7dní/6 nocí, stravování plná penze, přihlášky na
www.centrummilisek.cz.
cena: 3990 Kč

ŽENY NA STARTOVNÍ ČÁŘE
čtvrtek 18. 6.
08:00
Zahájení II. běhu podpůrného programu pro ženy.
V případě zájmu o účast v projektu nás neváhejte
kontaktovat.

Uzávěrka červencového čísla Milevského
zpravodaje bude ve čtvrtek 18. června ve
12 hodin. Své příspěvky můžete zasílat na
e-mail: zpravodaj@milevskem.cz.

MUZEUM PRODLUŽUJE VÝSTAVU

Od 11. května se opět otevřelo Milevské muzeum. Výstava starých hraček, kterou
pod názvem „Hračky pro každý den“ otevřelo muzeum v březnu, byla díky pochopení
majitelů zapůjčených exponátů prodloužena až do konce srpna 2020. Děti tedy
o nic nepřijdou, a navíc Milevské muzeum bude výjimečně v červenci a srpnu otevřeno i v pondělí, aby se tak trochu vyrovnala ztracená doba uplynulých dvou
měsíců, kdy muzeum muselo být kvůli koronaviru uzavřeno. Využijte tedy prodloužení výstavy a přijďte se podívat na hračky, s nimiž si hráli vaši rodiče či prarodiče.
vš

DDM MILEVSKO
NA TRŽIŠTI 560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

LETNÍ TÁBOR - HRA O MOZOLOVSKÉHO
BLUDIŠŤÁKA
neděle 12. až sobota 18. 7.
Na prázdniny připravujeme pro děti letní tábor
na Mozolově u Nadějkova. Pokud chceš strávit týden
plný her, je právě tento tábor správnou volbou.
Vzábavných soutěžích inspirovaných televizním pořadem pro děti a mládež si zasoutěžíme o „Zlatého bludišťáka“. Oddíly bude povzbuzovat týmový maskot
bludišťák, kterého si každý tým vyrobí sám. Ubytování
ve srubech, stravování 5x denně, koupání v krytém
bazénu. Dotazy a přihlášky na telefonu 777 339 990
nebo na e-mailu zelene@ddmmilevsko.cz.
cena: 3950 Kč

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Dům kultury Milevsko ve
spolupráci s Květinářstvím Romantik paní
Kolingrové připravil
šestý ročník fotograﬁcké soutěže s názvem
O nejhezčí balkon či
zahradu. I tentokrát se
budeme těšit na vaše
snímky rozkvetlých balkonů, zahrad, teras,
pergol, skalek apod.
Do soutěže může každý přihlásit dvě fotograﬁe, a to dvěma způsoby. Tím prvním
a nejjednodušším je zaslání snímků na e-mail soutez@milevskem.cz, nebo můžete
fotograﬁe o rozměrech 10x15 cm zaslat na adresu Dům kultury Milevsko, Nádražní
846, 399 01 Milevsko.
K fotograﬁím nezapomeňte připojit své jméno a příjmení, telefonní kontakt,
stručný název snímku a prohlášení, že výše jmenovaný je autorem fotograﬁí.
Snímky se přijímají až do 10. září. Ze všech došlých snímků bude sestavena výstava,
která bude k vidění v prostorách domu kultury. Hlavními cenami jsou poukázky
na odběr zboží v hodnotě 500, 300 a 200 Kč u spolupořadatele soutěže – Květinářství Romantik. Na malou odměnu se ale může těšit každý, kdo se se svými fotograﬁemi přihlásí.
mk

ZUŠ MILEVSKO
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Vážení rodiče, milé děti, již nyní zahajujeme přijímací řízení a zápis žáků do hudebního a výtvarného oboru ZUŠ Milevsko pro školní rok 2020/2021. Do hudebního
oboru je možné se hlásit od dovršení alespoň 5 let věku, do výtvarného oboru s
nástupem do 1. třídy ZŠ. V hudebním oboru nabízíme výuku hry na rozličné hudební
nástroje, dále výuku sólového zpěvu a sborového zpěvu.
V případě zájmu vyplňte, prosím, nejlépe online přihlášku na www.zus-milevsko.cz,
nebo napište na e-mail info@zus-milevsko.cz, nebo nás kontaktujte na číslech
603 586 327 (ředitel školy Mgr. Vladislav Horek) a 602 408 367 (zástupce ředitele
Jan Gröger).
Informace k jednoduché talentové zkoušce obdržíte po vyplnění přihlášky. Děkujeme za Váš zájem.
Ředitelství ZUŠ Milevsko

10 | Milevský zpravodaj | červen 2020

STŘÍPKY Z MINULOSTI - NEZNÁMÝ MILEVSKÝ RODÁK
Na fasádě milevské radnice se nachází šest pamětních desek. Tyto desky nesou
jména dnes již téměř zapomenutých milevských rodáků. Připomeňme si jednoho
z nich.
V letošním roce uplyne 100 let od narození akademického malíře Vladislava Chvály.
Vladislav Chvála se narodil 7. června roku 1920 v Milevsku v domě č. p. 379 v Kramářově ulici (dnes ulice
5. května). Jeho otec
se jmenoval Antonín
a pracoval jako obuvnický pomocník, byl
nejstarším ze čtyř dětí
kočího Františka Chvály. Matka Marie se
za svobodna jmenovala
Břicháčková. Svatba
rodičů proběhla téměř
přesně rok před narozením syna Vladislava
a musela být povolena
státem i církví, protože
se jednalo o sňatek příbuzných 2. stupně –
bratrance a sestřenice.
O životě Vladislava
Chvály není příliš známo. Víme jen, že vystudoval Akademii výtvarných umění
v Praze u profesora Otakara Nejedlého a studijní cestu podnikl do tehdejší Jugoslávie. V roce 1940 se zúčastnil I. výstavy mladých výtvarníků ve Zlíně. Vystavovalo
zde tehdy 67 mladých umělců z Čech i Moravy a uspořádal ji mecenáš umění Jan
Antonín Baťa. Vladislav Chvála zde vystavoval čtyři olejomalby – Romance, Hřbitov
bárek, Můj les a Píseň lesa. Obraz Romance si tehdy cenil na 2 200 K, nejlevnější
kousky Můj les a Píseň lesa ohodnotil 390 Korunami. V roce 1959 se v Milevsku
konala výstava milevských rodáků, členů pražského Svazu československých

výtvarných umělců, a byly zde rovněž vystaveny čtyři olejomalby od Vladislava
Chvály – Krajina na Milevsku, Podchyšecká Lhota, Kytice a Z Dalmácie. Kdo obrazy
pro výstavu zapůjčil, se již nepodařilo zjistit. Jedinou dnes nám známou ukázkou
díla Vladislava Chvály je ilustrace knížečky Jiřího Solara Cesta vzhůru, kterou
vydal v roce 1942 v Praze, a to ještě ve spolupráci s Jaroslavem Baumrukem.
Některé Chválovy obrazy mělo zakoupit
Ministerstvo školství a další jeho obrazy
údajně zůstaly v rodině. Bohužel Vladislav
Chvála zemřel tak mladý, že se svými uměleckým díly nestačil proslavit.
Zemřel 8. 5. 1945 – pamětní deska v Milevsku uvádí, že poslušen příkazu vlasti položil
svůj mladý život v boji proti oddílům SS
v Bernarticích. Vladislav Chvála přijel 8.
května 1945 do Bernartic na pomoc jako
člen oddílu Bernard z Písku, kde tehdy bydlel. Pohotovostní oddíl Bernard zorganizovalo písecké velitelství odbojové skupiny
Obrana národa a tvořili ho bývalí příslušníci
11. pěšího pluku, 4. hraničářského praporu
a dobrovolníci. Onoho 8. května Bernartičtí

žádali o pomoc při odzbrojování
německých vojáků. Oddíl Bernard
vyslal jednotku pod velením majora
jezdectva Bělohlávka, ve složení:
60 vojáků, obrněný transportér
a dvě nákladní auta. Odzbrojování
zpočátku probíhalo plynule.
Po telefonické žádosti z Bechyně
ponechal velitel oddílu na místě asi
10 vojáků, posílených 10 ozbrojenými civilisty z Bernartic.
Do Bechyně odjela dvě nákladní
auta s většinou vojáků jednotky a ozbrojenými místními dobrovolníky.
V Bernarticích se zatím rozpoutal boj. Střelbu nejdřív zahájil letoun a vzápětí
dorazila od Tábora velká německá vojenská kolona. Vznikl chaos, střelba, výbuchy,
požáry. Němci brali zajatce jako rukojmí. V době nejprudší střelby se vrátila
jednotka oddílu Bernard
od Bechyně, kam nedojela – žádost o pomoc byla
totiž odvolána. Před obcí
se rozvinuli do rojnice, ale
na svahu pod Posvátným
se stali snadným terčem
pro německé kulometníky. Konec byl tragický. Při
střetnutí s jednotkami SS
padla mimo šestnácti příslušníků jednotky i řada bernartických občanů. Bernartický drogista Jiří Benda, mladší
bratr slavného sochaře Břetislava, ve svých
vzpomínkách na onen tragický den zmiňuje:
„Oblékám si pásku červeného kříže, beru si
brašnu, již dříve připravenou, a jdeme za zraněnými za humna. Jdeme k zahradě Di Lotti
a tam nacházíme prvého mrtvého. Kousek
dál, asi patnáct kroků, leží další oběť. Má
vojenskou blůzu, opasek, legitimaci na jméno
Chvála Milevsko.“ Jméno malíře Chvály zmiňuje i Ilona Borská ve své knize Osud jednoho
Čecha, kde se věnuje osudu bernartického
učitele Františka Hodíka. Bohužel nelze zjistit, zda-li autorka knihy pro své líčení
událostí měla nějaké důvěryhodné
prameny, nebo se jedná pouze o její
interpretaci.
Pohřeb vojáků z oddílu Bernard, kteří
8. 5. padli v boji u Bernartic, se konal
12. května v Písku za účasti duchovních tří píseckých církevních obcí.
Pohřbeni byli na Lesním hřbitově.
Hrob Vladislava Chvály dnes již zanikl.
Později byl vybudován památník
v čestné dvoraně s nápisem BERNARTICKÝM HRDINŮM. Jméno Chvála je
uvedeno i na památníku obětem II.
světové války v Bernarticích od Břetislava Bendy. Je zde však chybně
napsané křestní jméno Vladimír. Tato
chyba se v pramenech objevuje
poměrně často, podle matriky však
víme, že se výše zmiňovaný malíř jmenoval opravdu Vladislav a k chybě
mohlo dojít v té době obvyklým zkracováním jmen.
Mgr. Petra Kratochvílová
Milevské muzeum
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RESTART VÝSTAVY V GALERII M

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2020

Od 12. května je u nás opět otevřeno. Ke
zhlédnutí galerie nabízí výstavu s názvem
Kolem dokola, jež byla zahájena počátkem
března apo několika dnech v důsledku nařízení vlády uzavřena. Představuje se zde
rodinná dvojice Šárka a Josef Kašparovi.
Výtvarník, hudebník a pedagog Josef
Kašpar se kresbě a malbě věnuje již od
mládí. Rozhodující vliv na jeho umělecké
směřování mělo studium výtvarné výchovy
na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích u akademického malíře Romana
Kubičky. Kromě hudebních aktivit se věnuje především abstraktní malbě a počítačové graﬁce. V jeho pracích se snoubí vliv
expresionismu, geometrické abstrakce apop artu. Vystavoval na několika samostatných
i společných výstavách a do Galerie M se vrací po třech letech.
Druhá z dvojice dcera Šárka, fotografka, kameramanka a cestovatelka vystudovala
obor produkce na Filmové akademii Miroslava Ondříčka vPísku. Během studia absolvovala
semestr na fakultě Televize a ﬁlmu Anadolu University v Turecku. V současné době
pracuje v Jihočeské televizi. V roce 2017 se zúčastnila expedice Pět holek v tuktuku
skrz Jižní Ameriku a podnikla řadu zajímavých cest po celém světě (například Čína,
Vietnam, Senegal, Spojené arabské emiráty adalší). Na těchto cestách zachytila nejen
krásy exotických krajin, ale především jejich obyvatele. Je autorkou kalendáře Svazku
obcí Milevska apohlednic milevského regionu. Vystavovala na samostatných výstavách
v Písku, Milevsku, na Červené Lhotě, v Táboře a Českých Budějovicích. V roce 2016
získala hlavní cenu vsoutěži Zimní fotograﬁe pořádané společností Canon za fotograﬁi
zasněžené Bratislavy.
Na výstavu s názvem Kolem dokola, která potrvá do 27. června, vás galerie společně
s autory srdečně zve.
hv

Červen je měsícem pro zahájení zápisu tanečníků do podzimního tanečního kurzu, který tradičně připravuje Dům kultury
Milevsko ve spolupráci s tanečními mistry Alenou a Jaroslavem
Bolkovými. Letos tomu nebude jinak, avšak vzhledem k situaci
související se šířením koronaviru bude zápis probíhat netradičně
– online. A jak je tedy možné se přihlásit?
Na webových stránkách www.milevskem.cz v záložce akce –
tanec najdete Online zápis do tanečních 2020, ve které je možné si zakoupit online
e-vstupenku. Při zakupování vstupenky dbejte na vyplnění kontaktních údajů,
především emailové adresy. Na tu vám budou zasílány důležité informace, odkazy
na fotograﬁe, videa apod. Na první lekci se tanečníci prokáží e-vstupenkou, výměnou za ni obdrží průkazku tanečníka, která bude sloužit jako vstupenka na všechny
ostatní hodiny kurzu. Vstupenku je také možné si na webu zarezervovat a následně
zakoupit v Turistickém informačním centru (náměstí E. Beneše Milevsko). Zápis
potrvá od pondělí 1. června do 31. srpna a cena kurzovného je 2000 Kč.
Výuka tanečních hodin bude zahájena v pátek 4. září v Domě kultury Milevsko.
V ceně kurzovného je deset tanečních lekcí, prodloužená a závěrečný ples Věneček,
video a foto reportáž, výuka stolování s rautem a přípitkem. Všem zájemcům
o taneční hodiny doporučujeme se zapisovat v případě domluvy s tanečním protějškem (v páru), aby každý účastník mohl naplno využít možností tanečních
lekcí.
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na info@milevskem.cz nebo na telefonním čísle 383 809 201. Dům kultury Milevsko a Jaroslav a Alena Bolkovi se
srdečně těší na nové tanečníky.
korl

NOVINKA V TIC MILEVSKO
V infocentru je k dostání
nová sbírková turistická
známka Muzea milevských
maškar. Jedná se o kulatou,
dřevěnou, vypalovanou plaketu, která je suvenýrem
a zároveň „potvrzením“
o dosažení turisticky atraktivního místa.
Číslovaná řada známek sleduje hřebeny hor, toky
splavných řek, mapuje hrady, zámky, přírodní i technické památky, historická
města, zpřístupněné jeskyně, zoologické zahrady
a mnoho dalších zajímavých
míst.
Turistické známky spolu
s každoročně aktualizovanými mapami jsou průvodcem po krásách naší vlasti.
Celý systém je neustále rozšiřován a o vzniku nových Turistických známkových
míst hlasují sami sběratelé. O turistickou známku jsme usilovali víc než dva roky
a konečně se nám ji podařilo získat.
Každá Turistická známka je doplněna samolepící „Turistickou známečkou“. Můžete
ji využít jak k nalepení do deníku, na pohlednici či do katalogu osobní sbírky, tak
také například na rám jízdního kola či na kovové hole pro nordic walking, je
k dostání též v našem infocentru.
Nově je součástí Turistické známky QR kód, tzv. Audiobedekr. Tento hlasový průvodce po České republice vám odvypráví z vašeho mobilního telefonu příběh
daného Turistického známkového místa. S Turistickými známkami se hraje sběratelská hra.
Lenka Košatková, DiS.
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ŽENY NA STARTOVNÍ ČÁŘE
V pondělí 11. května jsme
v našem centru Milísek
započali I. běh podpůrného
programu v rámci projektu
Ženy na startovní čáře, který je ﬁnancován z ESF prostřednictvím operačního
programu Zaměstnanost.
Tento projekt, jak už název
napovídá, cílí právě na ženy
a jejich postavení na trhu
práce, konkrétně pak na
postavení žen ve vyšších
Účastnice projektu Ženy na startovní čáře nacvičují, pod pracovních pozicích. Podvedením PhDr. Jaromíra Matouška, techniky přispívající půrný vzdělávací program
pod vedením psychologa
k duševní pohodě a odbourávání stresu.
s dlouholetou praxí a zkušenostmi se skládá ze tří bloků. Úvodní diagnostika, osobností rozvoj a práce se
stresem a zvládání zátěže při profesionální kariéře. Výstupem úvodní diagnostiky
je individuální plán rozvoje a uplatnění, který psycholog vyhodnotí na základě
osobnostních předpokladů, dosavadních zkušeností a možností uplatnění se na
trhu práce každé z účastnic. Ženám, které se na základě úvodní diagnostiky kvaliﬁkovaly jako vhodné kandidátky na pozici manažerky, bude v rámci druhé části
programu zajištěna stáž pod vedením zkušené manažerky. Ženám tak bude poskytnuta možnost „stínovat“ manažerku a osahat si, co tato práce obnáší. Zároveň
jim přiřazená manažerka předá množství důležitých informací a zkušeností z reálné
praxe. Pomůže jim zodpovědět otázky, které účastnice právě řeší a poskytne podporu v mnohdy nelehké fázi osobnostního růstu.
V další části projekt myslí i na ženy, které nevlastní řidičský průkaz nebo ho vlastní,
ale mají z řízení automobilu strach. Tuto bariéru shledáváme jako velký mezník
při kariérovém uplatnění žen na trhu práce a nutností dojíždět za prací do větších
měst. Proto projekt nabízí ženám možnost zisku řidičského průkazu nebo kondičních jízd, a to zcela bezplatně.
Zahájení II. běhu projektu proběhne 18. června. Pokud vás projekt zaujal a rády
byste se zúčastnily, neváhejte nás kontaktovat na telefonech 723 449 409
a 723 407 029. Kapacita míst je omezena. Hlídání dětí během realizace podpůrného
programu je bezplatně zajištěno.
Aneta Samcová

OZNÁMENÍ POSLUCHAČŮM U3V
Vzhledem ke stále trvajícímu omezení volného pohybu a zákazu shlukování,
rozhodl Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku, že se pro období do konce června
letošního roku ruší plánované exkurze na Novohradsko. Bude-li to možné, uskuteční se 13. června mimořádná exkurze do Posázaví (o tom budou přihlášení
účastníci včas informováni) a také plánovaná podzimní mimořádná exkurze
3. října na Slavonicko a Novobystřicko. Podzimní část programu zatím nerušíme,
ale podzimní exkurze budou směřovat místo na Novohradsko do Prahy za poznáním
některých jejích památek a zajímavostí (jak o to řada účastníků také stála). Stejně
tak i listopadové a prosincové přednášky budou věnovány vybraným zajímavostem
Prahy.
Celý letošní program zaměřený na Novohradsko pak uskutečníme v příštím roce.
Jakmile bude možné se společně sejít na mimořádné schůzce posluchačů, svoláme
vás a sdělíme bližší podrobnosti ke změnám našeho letošního programu.
Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku J. Bílek

SOŠ A SOU MILEVSKO
SAXANA RUN VIRTUÁLNĚ

ELEKTROKOLA JSOU V KURZU

Saxana Run, tradiční ¼ maraton milevského učiliště, proběhl vzhledem k mimořádné situaci virtuálně, díky čemuž zaznamenal nebývalý zájem. Sportovalo se
napříč republikou a výtěžek z dobrovolného startovného byl věnován malé Lucince
a její mamince.
Mgr. Markéta Hadáčková

Od pondělí 27. dubna bylo za zvýšených hygienických opatřeních znovu otevřeno
infocentrum v Milevsku. Zavřeno bylo z důvodu situace kolem onemocnění COVID–
19 od 14. března. S otevřením zde funguje opět i půjčovna elektrokol, které se i
letos půjčují zdarma. O půjčení kol je i v tomto roce velký zájem a dle rezervačního
systému, který si vedeme v infocentru, mají klienti kola rezervována už daleko
dopředu. Do prázdnin zbývá už jen pár volných termínů, na letní prázdniny je
zatím místa dost. Kola jsou, z důvodu aktuální situace, po každém zákazníkovi
dezinﬁkována.
Jak už bylo řečeno, kola se půjčují zdarma, podmínkou je pouze složení vratné
kauce 1000 Kč za 1 elektrokolo, dále je nutné předložit jeden platný doklad (občanský průkaz, platný doklad o trvalém pobytu v ČR, platný cestovní pas či platný
řidičský průkaz) a jeden další průkaz bezpochyby dokládající totožnost zákazníka
(např. kartička zdravotní pojišťovny).
Máme už i plno stálých klientů, kteří si kola půjčují pravidelně. Většinou si kola
půjčují místní a lidé z okolních vesnic. O prázdninách očekáváme, že si je budou
půjčovat i turisté, jako tomu bylo i minulý rok v létě, kteří zavítají do našeho
města a budou si chtít projet naši zajímavou turistickou destinaci, která oplývá
bohatou historií, velkým množstvím nádherných kulturně historických památek
a krásnou přírodou, na kole.
Kdo si chce jízdu na elektrokole vyzkoušet a loni to bohužel nestihl nebo se na
něj kolo nedostalo, tak určitě neváhejte a navštivte TIC Milevsko, k dispozici
máme osm kol (dámské i pánské).
Kolo si můžete zarezervovat přímo v infocentru nebo na stránkách www.milevskem.cz/pujcovna-elektrokol/.
Lenka Košatková, DiS.
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GYMNASTKY VYBOJOVALY MEDAILE
Zdá se vám nemožné, že
v době nouzového stavu se
bojovalo o medaile? Ale je
tomu tak. Navíc gymnastky
oddílu RG Proactive Milevsko
byly velmi úspěšné a získaly
pro milevské barvy pět cenných kovů.
Během posledních 14 dnů
měsíce dubna se dívky zúčastnily zcela unikátního závodu v moderní gymnastice
Carlsbad home cup 2020,
který se konal v pokojíčcích
a obývacích pokojích jednotlivých závodnic, kterých se
přihlásilo neuvěřitelných
192 a to nejen z České republiky, ale i z Chorvatska.
Závod měl speciálně upravená pravidla tak, aby se
dbalo na bezpečí závodnic
na tak malém prostoru a možnosti objektivně porovnávat jednotlivé výkony.
Sestavy proto byly zkráceny na 45 až 60 vteřin a měli vypsané prvky, které musí
každá závodnice zařadit. Holky se závodu nebály a každá si vymyslela svou vlastní
sestavu (i ty nejmenší), kterou následně natočila a zaslala do závodu pro odbornou,
ale i diváckou porotu. Závod měl totiž dvě části – ta první byla dle řádných pravidel
Českého svazu moderní gymnastiky, ve které dívky hodnotily kvaliﬁkované rozhodčí. Druhá část závodu se konala na sociální síti Facebook, kde byla zveřejněna
jednotlivá videa gymnastek rozdělená do kategorií, kde soutěž probíhala formou
„získat co nejvíce lajků“.
A jak se milevským gymnastkám dařilo?
Naše nejmladší závodnice Kateřina Staňková obsadila krásné 4. místo. Kačenka
má za sebou jen hrstku prvních závodů, byla nejmladší účastnicí z RG Proactive
Milevsko a zaslouží si velkou pochvalu za to, jak perfektně zvládla si sestavičku
sama vymyslet a zacvičit.
V dalších kategoriích se představily Andrea Pintová a Eliška Filipová. Obě ve svých
sestavách předvedly obtížné prvky a atraktivní taneční kreace, za což si vybojovaly
krásná třetí místa a bronzové medaile.

V kategorii seniorek se představila milevská trojice Denisa Fořtová, Tereza Kutišová
a Ludmila Korytová. Holky cvičily sestavu s míčem, a i v malém prostoru ukázaly
řadu zajímavých prvků. V konečném pořadí první místo získala Ludmila, třetí
Denisa a čtvrté obsadila Tereza.
V soutěži získat co nejvíce lajků divácká porota ohodnotila jako nejlepší skladbu
Denisy Fořtové, která s 205 hlasy získala první místo. No fotograﬁi jsou Ludmila
s Denisou, vítězky svých kategorií.
Jsme velice rádi, že se reprezentantky Milevska zúčastnily závodu, který rozjasnil
šedé období karantény a donutil děvčata se závodně učesat, nalíčit, převléci do
dresu a alespoň na malou chvíli umožnil cítit správnou závodní atmosféru. Celý
závod jistě zůstane v paměti nejen závodnicím, ale třeba i rodičům, kteří přišli
o lustry v obýváku, stěhovali nábytek apod.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem trpělivým rodičům, kteří dětem umožnili
zúčastnit se nejen závodu, ale i všech online forem tréninků a podporovali je
v domácím cvičení, které se zúročí v nastávající sezoně.
Hana Kutišová
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DOMÁCÍ HOSPIC ATHELAS

PO STOPÁCH PŘÍRODY

Poskytujeme:
1) zdravotní služby:
Domácí hospicovou službu - péče o terminálně nemocné,
kteří si přejí být doma, k dispozici celý multidisciplinární tým
(lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky,
psycholožka, kaplan). Pacientům a jejich rodinám jsme
k dispozici 24 hodin denně/7 dní v týdnu. Uzavřena smlouva se zdravotními pojišťovnami 111, 201, 207, 205.

Srdečně Vás zveme na zábavně-naučné odpoledne k rybníku Pytlák v neděli 21. června od
13:30 hodin. Dorazí řada zajímavých hostů, kteří představí
přírodu tak, jak ji mnozí neznají. Těšit se můžete na myslivce, lesníka nebo včelaře. Zváni
jsou malí i ti větší! Tatínkové
navíc mohou oslavit Svátek
otců, který připadá právě na tento den. Sledujte naše FB stránky, o podrobnostech
vás budeme informovat.
Vaše Ženy pro Milevsko, z. s.

ZMĚNA POSKYTOVÁNÍ ČINNOSTÍ SSMM

Interiér kanceláře v Milevsku.
2) sociální služby:
Bezplatné poradenství v Písku a Milevsku – pomoc s vyplněním a podáním příspěvku na péči, pomoc s výběrem potřebné služby.
Terénní odlehčovací služby – pečovatelky hospice jsou k dispozici zdarma v Milevsku a ORP Milevsko, pomoc s podáním stravy, při osobní hygieně, oblékání, doprovodem k lékaři.
Osobní asistence
3) půjčovna kompenzačních pomůcek: polohovací lůžka, matrace, wc křesla, vozíky,
kyslíkové koncentrátory, odsávačky a další. Pro klienty a pacienty hospice zdarma.
Kontaktní místo Písek
Kontaktní místo Milevsko
Karla Čapka 589
Za Krejcárkem 150
397 01 Písek
399 01 Milevsko
Kontakt:
774 858 487
Kontakt:
774 209 515
Pondělí
09:00-12:00
Pondělí:
08:00-12:00
Úterý:
12:00-15:00
Úterý:
11:00-15:00
Čtvrtek
09:00-13:00
Čtvrtek
08:00-12:00
Samozřejmostí je možnost domluvit individuální termín.

Sociální služby Města Milevska oznamují svým klientům, že s platností od 1. června
se mění místo a čas poskytování služeb Odborného sociálního poradenství, Doprovázení pěstounských rodin a Tlačítka SeniAngel.
Kancelář je nyní umístěna v budově DPS na adrese 5. května 1510, Milevsko.
Služby jsou dostupné od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin.
Pro osobní návštěvu je vhodné se objednat předem.

Mgr. Věra Křížová, sociální pracovnice
Tel.: 702 133 122
E-mail: poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz

POHÁDKA PRO RADOST

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO A OKOLÍ?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do pondělí 15. června na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na vystoupení Jiřího
Schmitzera, které se uskuteční v amﬁteátru DK Milevsko v pátek 19. června od
19:30 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Přítok do Suchanova rybníka
Výherci: Jana Boušková, Eva Bublová a Věra Hlavínová

Pohádka pro radost - to jsou stovky obrázků malovaných dětmi na téma oblíbené
pohádky. Projekt organizuje nezisková společnost Mezi námi, která se již sedmým
rokem zabývá sbližováním generací především prostřednictvím společných aktivit
těch nejstarších snejmladšími. Jednou znich je ioblíbený program Povídej, ve kterém
pravidelně dochází děti z mateřských a základních škol do domovů seniorů.
Z důvodu aktuálních omezení je program pozastaven, což bylo právě impulsem pro
vytvoření nového projektu Pohádka pro radost, který je současné situaci šitý na míru.
Vyzývá naše nejmenší ze všech koutů naší vlasti k malování pohádek pro potěšení
babiček adědečků. Do aktivity jsou zapojeni irodiče malých malířů, kteří obrázky fotí
a prostřednictvím webových stránek posílají do Mezi námi. Odtud po graﬁcké úpravě
putují do tiskárny anásledně jsou koordinátory rozváženy do více než 60 seniorských
domovů v Praze a dalších více než 100 po celé České republice. I v milevském domově
s pečovatelskou službou se senioři mohli radovat z obrázků dětí.
Je potěšující, jaký zájem akce udětí vyvolala ajak moc jim na nejstarší generaci záleží.
Nakreslily přes 500 obrázků akmnohým přidaly veselé aněkdy ivelmi dojemné vzkazy.
V současnosti Pohádky dělají radost více než 10 000 babičkám a dědečkům. Všem,
kteří se již zapojili, ze srdce děkujeme. Buďte s námi Mezi námi a společně si dělejme
radost!
Veronika Tomková

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska • vydává Dům kultury Milevsko IČ 48257460 • Ročník XXVIII • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@milevskem.cz • Redakční rada: I. Radosta, M. Horek, V. Štorková, V. Kratochvíl • Registrováno Ministerstvem kultury
České republiky, odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. • ZDARMA – VÝTISK JE NEPRODEJNÝ!

