ČERVENEC 2016

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
jménem všech zaměstnanců městského úřadu vám přeji krásné léto, plné sluníčka
a pohody. A všem, kteří jej budou trávit v Milevsku, hodně trpělivosti, než spravíme
vše, co jsme rozkopali.
Ivan Radosta, starosta města

Vyhlášení výsledků soutěže Učeň roku
V obřadní síni Městského úřadu Milevsko
proběhlo v pátek 17. června 2016 slavnostní
vyhlášení pilotního ročníku soutěže „Učeň
roku“.
Tuto soutěž vyhlásila Oblastní hospodářská komora v Milevsku a SOŠ a SOU Milevsko
za podpory starosty města Milevska Ing.
Ivana Radosty. Soutěž byla určena pro žáky
3. ročníků tříletých učebních oborů strojní mechanik, opravář zemědělských strojů a truhlář.
Nejlepším učněm školního roku 2015/2016
se stal Tomáš Žižka – strojní mechanik, který
navíc prospěl s vyznamenáním.

Na druhém místě skončil Jan Vinař – opravář
zemědělských strojů, který rovněž prospěl
s vyznamenáním a na třetím místě se umístil
David Jandera – opravář zemědělských strojů.
Předávání ocenění se zúčastnil starosta města Milevska Ing. Ivan Radosta, Ing. Petr Bašík
– předseda Rady oblasti JHK Milevsko, Mgr.
Dagmar Švárová – ředitelka SOŠ a SOU Milevsko a Ing. Martin Toman – personální ředitel
ZVVZ a.s. Ocenění studenti převzali certifikáty
a věcné dary.
Marcela Kužníková,
Ředitelka Oblastní hospodářské komory Milevsko
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Anketa na webu města
Na webu města milevsko-mesto.cz probíhala
anketa ohledně připravovaného muzea maškar. Přinášíme výsledky ke dni 22. 6. 2016.
Celkem hlasovalo: 731
Rada města schválila záměr na zřízení maškarního muzea v budově „Spořitelny“. Muzeum by
mělo využít významnou místní tradici a lákat do
Milevska návštěvníky po celý rok.

Záměr podporuji (530)
Jsem proti (188)
Nevím (13)

Dne 26.05.2016 se na fotbalovém stadionu
v Milevsku uskutečnil 9. ročník sportovních her mateřských škol. Tuto akci pořádal Odbor vnitřních věcí Městského úřadu
Milevsko spolu s FC ZVVZ Milevsko, FAČR
a Krajským pracovištěm BESIP Ministerstva
dopravy. Všechny děti podaly opravdu mimořádné sportovní výkony, a proto medaile, poháry i hodnotné ceny dostal od městského úřadu každý soutěžící. Odměnou
pořadatelů byly usměvavé tváře dětí neskrývajících nadšení z krásných dárků. Bohatě obdarovat děti jsme mohli především
díky našim sponzorům, kterým bychom tímto chtěli ještě jednou poděkovat: ROBRO
s.r.o., VEBA PLYN a.s., IMPROMAT CZ, spol.
s r.o., Jednota SD Milevsko, Dům kultury
Milevsko, DATRON a.s., Software 602 a.s.,
Milevské noviny, BOBY – Bohuslav Hruška,
PROFI GRUP CZ a.s., Pekařství – František
Malý, SPOS Milevsko s.r.o., Česká spořitelna, a.s., HAiDA s.r.o., Česká pošta, s.p.,
Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.
Za pořadatele: Jana Čunátová
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Informace z jednání Rady města Milevska
Rada města na své dvanácté schůzi, projednala
22 bodů, mezi nimi:
• Přezkum hospodaření města – rada na návrh
finančního odboru rozhodla, že bude pokračovat v praxi zadávání přezkumu hospodaření
města auditorské firmě i v letech 2016-2018.
Po zkušenostech z auditu roku 2015 rada také
rozhodla, že i v dalším období bude město
spolupracovat se společností ECO-ECONOMIC
Tábor.
• Významné městské akce – město Milevsko
před několika lety rozhodlo o podpoře významných místních i regionálních akcí, jejichž bude pořadatelem či spolupořadatelem
prostřednictvím domu kultury. Rada teď rozhodla o příspěvku na rok 2016 pro maškary,
festival Přeštěnice, Bartolomějské posvícení,
Hostínské divadelní léto, Pohádkový les a další akce, celkem je na seznamu deset položek
a celková podpora představuje v rozpočtu
částku 460 tis. Kč.
• Úpravy hospody ve Velké – rada schválila
v souladu s plánem zadání oprav a vybudování pergoly s venkovním schodištěm u budovy

pohostinství ve Velké. Práce provedou Služby
Města Milevska za cenu 143 tis. Kč.
• Připojení k teplovodu – nebyl schválen návrh
na propojení současné trasy teplovodu v Komenského do areálu prodejny VZOR, propojení
mělo být realizováno v souvislosti s probíhající rekonstrukcí.
• Pronájem pozemku pro koně – rada souhlasila s pronájmem části pozemků v lokalitě
u Václavského (trojúhelník mezi ulicemi Šmeralova, Sažinova a železnicí) pro umístění
koní na základě nově upravené žádosti chovatelky. Rada tím částečně revokovala svůj
předchozí nesouhlas.

Rada města na první červnové schůzi
(14. schůze v roce 2016), projednala 24 záležitostí, mezi nimi:
• Rozpočtový výhled – rozpočtový výhled, který rada doporučila ke schválení, je pomocný
nástroj pro přípravu rozpočtu. Rozpočtový
výhled na roky 2017-2019 nastavuje základní rámec pro příští vývoj hospodaření města.
Bude ještě projednáván finančním výborem,
investiční komisí a schvalován červnovým

zastupitelstvem. Na podzim se z něj bude vycházet při přípravě rozpočtu 2017.
• Vícenáklady na střeše knihovny – byly schváleny prokazatelné vícenáklady (134 tis. Kč)
při opravě střechy budovy č. p. 1 - „soudu“.
Jde zatím o část týkající se výměny částí krovu, kde se poškození po odkrytí střechy ukázalo rozsáhlejší, než předpokládaly výchozí
odhady. Další výdaje budou spojeny s nutným
stavebním zajištěním říms po obvodu budovy.
• Vyhodnocení zakázek – rada schválila výsledek e-aukce u dvou drobnějších zakázek:
» Výměna střešních oken v čísle 737 (Št. Dvořáka) – CZECH BUILDER Milevsko, 278 tis.
Kč + DPH
» Stavební úpravy pokojů DPS 5. května –
ROBRO Písek, 252 tis. Kč + DPH
• Nová vyhláška – rada doporučila zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku
o nočním klidu. Je to první z řady vyhlášek,
které nahradí více než dvacet let starou
úpravu.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Více informací na www.milevsko-mesto.cz

PhDr. Karel Dolista (1921–2016)
V pondělí dne 9. května 2016 se ve věku nedožitých 95 let uzavřela životní pouť historika PhDr.
Karla Dolisty. Ačkoliv jej před více než čtyřiceti
lety okolnosti donutily odejít z Milevska, jeho
jméno je zde dodnes známé a zejména obyvatelé starší generace vzpomínají na jeho znalosti
dějin.
Karel Dolista se narodil 9. září 1921 v Kovářově
u Milevska. Už od mládí se zajímal o minulost
zdejšího regionu. Maturoval v roce 1940, a protože svým rokem narození spadal do pověstného
ročníku 1921, musel roku 1942 nastoupit jako
nuceně nasazený do magdeburské továrny, kde
se vyráběly tlakoměry pro německé ponorky.
Strávil zde rok a podařilo se mu dostat se z Magdeburgu až v prosinci 1943. Je otázkou, jaké
by byly jeho další osudy, kdyby zde musel zůstat
– krátce poté totiž zasáhl město těžký spojenecký nálet, při kterém zahynuli i někteří z jeho
kamarádů.
Po skončení války Karel Dolista absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a souběžně
s tím i Státní archivní školu. Vstoupil i do České akademické ligy, jejímiž členy byli katoličtí
studenti. Slibně se rozvíjející životní plány však
zmařil „Únor 1948“. Karel Dolista se zúčastnil
proslulého pochodu studentů na Pražský hrad,
který byl násilně rozehnán jednotkami Lidových
milicí. Naštěstí účast na této akci neměla pro
mladého studenta fatální následky.
Karel Dolista v březnu 1951 dokončil svá studia
a našel si zaměstnání v Historickém ústavu Čs.
akademie věd. Záhy se vrátil k rodičům do Milevska, kde se stal v letech 1951–53 vedoucím
městského muzea. To se však už octl v hledáčku státní moci a spolu s některými bývalými

Na snímku z jara 1940 vidíme významné osobnosti milevského kulturního života. Osazenstvo
tiskárny Karla Bursíka, jež tehdy byla v nynější ulici 5. května, pózuje s prvními tiskovými archy Kytkovy knihy Milevsko a jeho kraj.
Na snímku zcela vpravo stojí historik Josef Kytka, uprostřed s motýlkem majitel tiskárny Karel
Bursík, který zahynul roku 1943 v Osvětimi,
a druhý zleva stojí tehdy devatenáctiletý Karel
Dolista.

spolužáky a řeholníky byl posléze ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 18 měsíců vězení,
které si odpykal v pracovním táboře Oráčov nedaleko Podbořan. Nakonec se mu podařilo dosáhnout podmínečného propuštění. Musel však
vykonávat jen podřadná zaměstnání (pomocný
dělník, skladník). Na čas se v letech 1957–59
vrátil do Milevského muzea a počátkem šedesátých let získal odborné místo jako archivář Židovského muzea, jehož depozitář byl uložen ve
farní budově v Sepekově. Na krátký čas se roku
1964 ještě jednou vrátil do Milevského muzea

a po roce 1968 působil i v obnoveném skautském
hnutí. Bylo však jen otázkou času, kdy si na něho
vládnoucí režim opět vzpomene. Stalo se tak
na počátku normalizace, kdy kvůli smyšlenému
udání musel své zaměstnání opustit a v roce
1972 se s celou rodinou přestěhoval do Prahy.
V určité míře se mohl věnovat dějinám i během
komunistické nadvlády. Publikace mu vycházely v zahraničí, například sborník Analecta
Praemonstratensia vyšel v belgickém Averbode. Doma se k práci ve svém oboru dostal až na
sklonku let osmdesátých, kdy už trochu tály
společenské ledy. Získal práci v Historickém
ústavu Akademie věd, kde kdysi po skončení
studií začínal. Teď zde měl na starosti fotografickou dokumentaci historických listin. Po listopadu 1989 byl ředitelem Náboženské matice
(1990–92) a zúčastnil se přípravy dvou restitučních zákonů.
Je autorem celé řady odborných článků a pojednání, jednak o dějinách Milevska a zdejšího
kláštera, ale také o dějinách všeobecně. Jeho
odborným zaměřením bylo archivnictví, středověké církevní dějiny a zejména dějiny premonstrátského řádu. Doktor Dolista mluvil všemi jazyky Karla IV., tedy francouzsky, italsky, latinsky
a německy.
Pracoval až do svých posledních dnů. Naposledy vyšlo v Rakousku letos 21. dubna jeho dílo
Necrologium Abbatiae Gerasensis.
Jeho znalosti byly obdivuhodné. Můžeme tedy
jen litovat, že se kvůli bývalému režimu nemohl
věnovat historickému bádání celoživotně. Nicméně i přes tuto nepřízeň osudu je jméno Dr.
Karla Dolisty trvale zapsáno v dějinách Milevska
a zdejšího regionu.
Vladimír Šindelář
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Stavba „Oprava střešního pláště
objektu čp. 1, Milevsko“

Ujetá pata krovu po odlehčení.

Již v roce 2002 při opravě střechy na věžičce
budovy čp. 1 upozorňoval soudní znalec v oboru dřevozpracování a ochrany dřeva na velice
špatný až havarijní stav krovu a střešní krytiny
celého objektu. Dále poukazoval na neodborné zásahy v průběhu životnosti a hromady suti
na patách krovu, které držely pozednice a krátčata v neustálé vlhkosti a dobrých podmínkách
pro působení dřevoškůdců. Zatékání do střešního pláště bylo patrné na několika místech střechy. Odhadované stáří krovu je zhruba 150-180
let. I tato doba byla na krovu znatelná a stáří
se na něm zcela jistě podepsalo.
V roce 2015 město obdrželo dotaci na výměnu
pouze střešní krytiny. Bylo ovšem nesmyslné
pokládat novou krytinu za zhruba 1 mil. korun
na shnilý a škůdci napadený krov. Proto byla
tato dotace pro rok 2015 odmítnuta a byly zahájeny přípravy na kompletní opravu krovu a střešního pláště. Projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby, pro posouzení z hlediska památkové
péče, k žádosti o dotaci a následnou realizaci
stavby zpracovala projektová kancelář pana Ing.
Jaromíra Havlíčka ve spolupráci s novým posudkem od soudního znalce v oboru dřevozpracování pana Ing. Žáka. Pracovníci památkové péče
dokumentaci posvětili a uznali nutnost zásahu
a taktéž úspěšná byla i žádost o dotaci.
Na začátku roku 2016 byl v e-aukci vybrán dodavatel, jímž je firma pana Libora Musila z Velkého
Beranova. Technický dozor investora provádí

na stavbě pan Ing. Luboš Vaniš.
Realizace zakázky začala v polovině dubna 2016
a hned při odkrytí první části krovu se zjistilo, že
ne všechna poškození (napadení hnilobou a dřevoškůdci) konstrukce krovu je možné v přípravě
a tvorbě dokumentace objevit. Poškozených
nebo napadených částí je více než se předpokládalo, a bylo by tedy nesmyslné tyto poškozené
prvky v krovu ponechat, když už se přistoupilo
k takto rozsáhlé opravě. Proto dochází k jejich
nahrazení novým řezivem, což s sebou přináší
nemalé vícepráce. Každý týden se na kontrolním dnu scházejí všechny zainteresované osoby od projektanta až po zástupce objednatele
a přímo na místě stavby se plánuje následující
postup prací nebo určují dimenze jednotlivých
prvků.

Poškozená krokev shora.

Zatím největší perlička na stavbaře ovšem čekala při odkrytí střechy a odstranění prvků v druhé
etapě. Při vyřezání shnilých dvojitých pozednic
prováděla firma začištění plochy pro osazení pozednic nových, když najednou jednomu z dělníků propadlo nářadí kamsi dolu stěnou. Okamžitě
zalarmovali zástupce objednatele a TDI a při
ohledání místa se zjistilo, že při stavbě stávajícího krovu zhruba před 150 lety se stavitelé
neobtěžovali odstranit starou pozednici. Pouze
jí přezdili jedním šárem zdiva a uložili pozednice nové. Po letech zazděná stará pozednice
vyhnila úplně a dnes tvoří dutinu, která se s
největší pravděpodobností nachází okolo celé
velké části budovy. A aby problémů nebylo málo,

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 souladu s Pravidly pronajímání bytů
pro seniory a osoby se zdravotním omezením
v domech s pečovatelskou službou města Milevska musí být podaná žádost o přidělení
bytu v domech s pečovatelskou službou města
Milevska (dále jen „žádost“) v průběhu července každého kalendářního roku 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. 7. 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). Pokud žadatel neprovede aktualizaci své žádosti ani poté,
co na ni bude odborem sociálních věcí Městského úřadu Milevsko 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 2017.
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Odbor investic a správy majetku
Ing. Pavel Stejskal
investiční technik

Kompletně odhnilá pata krovu.

při rekonstrukci stropu mezi 1. patrem a půdou
někdy v 70. letech 20. století, kdy se dřevěné
trámové stropy nahrazovaly železobetonovými,
byly kapsy po dřevěných trámech přezděny jen
z pohledové části a zbytek kapsy zůstal opět
dutý. Kombinace podélné dutiny po vyhnilé pozednici a dutin zhruba po metru po trámovém
stropu byla pro současné stavitele takovým
strašákem, že byla stavba s okamžitou platností
zastavena. Nastaly totiž obavy z možného zřícení římsy směrem do ulice, protože vlivem dutin
držela římsa víceméně silou vůle. Na stavbu byl
přizván statik, který navrhnul během dne provizorní podepření římsy proti zborcení a zhruba
během čtyř dní navrhl vyplnění dutin betonem
s armaturou a uděláním věnce za stěnou, odkud
je ještě římsa provrtána a podchycena železnými úhelníky po zhruba 1,5 m. Toto zajištění
bude muset být okolo celého objektu prováděné
po částech, tak jak bude docházet k odkrývání
jednotlivých etap. Bohužel s tímto nemohl nikdo počítat a pro investora to opět představuje
značné vícenáklady a s tím spojené i prodloužení
doby realizace opravy.
Doufejme, že už je to poslední překvapení, které na nás při opravě čekalo. Dnes již není divu,
že se předchozí generace do opravy nijak nehrnuly, protože tato oprava je opravdu velkým
bonbónkem.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Pavlína Hajská, DiS.
referent
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Virtuální univerzita třetího věku v městské knihovně
Letní semestr Virtuální univerzity třetího věku
jsme zakončili závěrečným seminářem, výletem
do Prahy za barokní architekturou. Téma Barokní architektura v Čechách jsme měli v zimním semestru 2015, ale se závěrečným seminářem jsme počkali na lepší počasí. Ve čtvrtek
19. května jsme brzy ráno odjeli linkovým autobusem do Prahy. Po příjezdu jsme se hned
vydali na Karlův most, kam jsme dorazili krátce
po osmé hodině. Karlův most byl téměř prázdný, žádní prodejci, minimálně lidí. Počasí bylo
slunečné, takže jsme si užívali nádherné výhledy, procházka příjemná, bez uhýbání a strkání
do lidí.
Po prohlídce Karlova mostu jsme si zašli do Malostranské kavárny na kávičku. Pak jsme tramvají
dojeli na Pohořelec a pod vedením pana Hrdličky jsme postupovali od jedné barokní stavby

k druhé. Prohlídka
Loretánského kostela
byl největší zážitek
celého dne. Dále nás
pan Hrdlička vedl Nerudovou ulicí, ukazoval nám další barokní
stavby, až jsme došli
k restauraci U Kocoura, kde jsme obědvali. Po dobrém obědě
jsme si ještě prohlédli Chrám sv. Mikuláše,
a pak už si každý trávil čas do odjezdu autobusu po svém.
Studentům začaly prázdniny. K dalšímu studiu
se sejdeme ve čtvrtek 29. září v 10 hodin. Pro
zimní semestr si studenti zvolili téma Dějiny

oděvní kultury. Můžete se přidat i vy. Pokud váháte, přijďte si nezávazně poslechnout první
přednášku.
Ivana Paterová

Mobilní zahrádka na Domově pro seniory Milevsko

S příchodem jara a prvních slunečních paprsků
se většina lidí těší na své zahrádky, kde při jejich
úpravách nabírají po zimě novou energii. Při
práci na zahradě nebo výsadbě květin do truhlíků, které zkrášlují mnohé balkony, lidé nacházejí klid.
Naši klienti byli zvyklí během svého života aktivně pracovat. Mnozí z nich měli své vlastní
zahrady a kontakt s přírodou jim proto v pobytových zařízeních velmi chybí. Sociální služby
Města Milevska se snaží vytvářet pro klienty
důstojné prostředí, ve kterém nebudou podzim
svého života přežívat, ale budou jej prožívat tak
naplno, jak jim to jejich zdravotní stav i vlastní
schopnosti dovolí a pokud možno, s úsměvem

na tváři. To bylo hlavním důvodem, který vedl
naši organizaci ke zřízení nové aktivity pro klienty Domova pro seniory, a to vytvoření mobilní
terapeutické zahrady. Při zahradní terapii dochází k pozitivnímu působení přírody na člověka, využívá se vlivu aktivní činnosti v zahradě
i samotného pobytu na čerstvém vzduchu. I ti
z nich, kteří se nemohou kvůli jejich zdravotním
omezením aktivně do „zahradničení“ zapojit,
mohou mít radost alespoň z pozorování rostlin.
A jak mobilní zahrádka funguje? Mobilní zahrádka je v podstatě záhonek na kolečkách, v němž

pozvánka
jsou instalovány vyjímatelné nádoby se zemí,
ke kterým se snadno dostanou i imobilní klienti
na invalidním vozíčku. Nádoby lze podle potřeby
z mobilní zahrádky vyjmout, což umožňuje sázet a starat se o rostliny opravdu každému, kdo
má o tuto aktivitu zájem. Někteří se rozhodli

Členky Klubu důchodců v MŠ Kytička

Při jarním vystoupení dětí z mateřské školy Kytička v Klubu důchodců v Domě s pečovatelskou

zasázet do připravených
nádob květiny, jiní dali
přednost výsadbě bylinek,
které budou posléze obohacovat jejich jídelníček. V průběhu roku se pak
sami klienti mohou v rámci aktivizačních činností o rostliny starat – zalévat je, plít, okopávat či
sklízet. Mimo jiné byly okolo budovy vysázeny
ovocné keře, ze kterých si budou moci podle
chuti utrhnout čerstvé ovoce.
Tímto bychom chtěli poděkovat firmě Bauhaus
v Českých Budějovicích, která se významně spolupodílela na realizaci našeho projektu, a to
sponzorským darem ve formě nádob, zeminy,
pracovního nářadí, bylinek a ovocných keřů.
Sociální pracovnice Sociálních služeb Města Milevska
Bc. Martina Holá, Bc. Markéta Jarošová

službou v Libušině ulici jsme byly pozvány
na návštěvu do jejich školky. Toto pozvání jsme
s radostí přijaly a dne 13. června školku navštívily. Paní ředitelka Brčková nás srdečně přivítala, děti s paní učitelkou Hrnečkovou zazpívaly
písničky, bylo krásně prostřeno a připraveno pohoštění. Mohly jsme si prohlédnout alba s fotografiemi od roku 1952 po současnost. Prohlédly
jsme si interiér celé školky a zahrady s přírodními prvky.
Moc děkujeme za krásné odpoledne a přejeme
paní ředitelce a celému kolektivu, aby se jim
i nadále dařilo.
J. Klímová, Klub důchodců Libušina 1401

Obec Hrejkovice spolu se Sborem
dobrovolných hasičů Hrejkovice vás
srdečně zvou na:
Oslavy u příležitosti 800 let od první
písemné zmínky o obci, 120. výročí založení
Hasičského sboru v Hrejkovicích a sraz rodáků
a přátel obce Hrejkovice v sobotu 2. července.
Program oslav: 10.00 – setkání rodáků a přátel
obce v KD Hrejkovice, 12.00 – nástup místních
sborů hasičů u hasičské zbrojnice – průvod
na hřiště s položením věnce u pomníku, 13.00
– svěcení znaku a praporů na hřišti, 14.30 –
hasičská soutěž, vystoupení kapely Kovačka
a The Needs.
Doprovodný program: Sál KD – výstava
fotografií Jana Pikouse – Fotografie z historie
Hrejkovic, 18.00 – zahrají harmonikáři. Prostory
OÚ – výstava ručních prací místních žen.
U příležitosti oslav budou posvěceny obecní
symboly (znak a prapor) a prapor SDH
v Hrejkovicích.
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Milevský kraj o. p. s. byl v žádostech o granty úspěšný na 100 %
Milevský kraj o. p. s. uspěl v tomto roce se všemi svými žádostmi, které podal v rámci dvou
grantových programů vyhlášených Jihočeským
krajem.
Jedná se o Grantový program „Podpora cestovního ruchu“, díky němuž Milevský kraj o. p. s.
získá finanční prostředky na realizaci hned tří
zajímavých projektů. Prvním je projekt „Milevsko s GEOFUNem“ (získána dotace ve výši 30
000 Kč), který spočívá ve vytvoření zábavné
geolokační turistické hry, jež atraktivní formou
seznamuje návštěvníky města Milevska s jeho
zajímavostmi a při plnění rozmanitých úkolů
jim poskytuje nevšední zážitky spojené s daným

místem. Dalším projektem, který byl podpořen
částkou 75 000 Kč, je vytvoření informačního
kiosku pro Turistické informační centrum Milevsko, který bude umístěn v centru města Milevska a zajistí kvalitní informační servis občanům
i návštěvníkům města, a to 24 hodin denně,
tedy i v době, kdy má turistické informační centrum dávno po pracovní době. Poslední podpořený projekt nese název „Podpora rozvoje pěší
turistiky v Milevsku“ (získána dotace ve výši
119 283,70 Kč), má za cíl jednak podpořit rozvoj pěší turistiky přímo ve městě Milevsku prostřednictvím výroby a instalace několika informačních cedulí na trase Prohlídkového okruhu

města Milevska, který byl vytyčen v loňském roce,
a dále propagovat tuto formu turistiky široké veřejnosti pomocí atraktivního propagačního materiálu, který bude obsahovat širokou nabídku
pěších výletů po regionu Milevsko.
Milevský kraj o. p. s. také získal v rámci Grantového programu „Podpora kultury“ dotaci
na multižánrový hudební festival „Open Air Musicfest Přeštěnice 2016“ ve výši 25 000 Kč a na
akci „Milevské kulturní léto 2016“, která v sobě
zahrnuje letní hudební a filmovou přehlídku
v Milevsku. Společnost obdržela příspěvek ve
výši 20 000 Kč.
Milevský kraj o. p. s.

Dům kultury v Milevsku hostil více jak 400 účastníků festivalu
V pátek 3. června pokračoval Festival - 20. Setkání dětských jihočeských folklorních souborů
2016 v Domě kultury v Milevsku, kde se uskutečnily hlavní programy akce.

Páteční den festivalu byl primárně určen dětskému publiku, kterému se představily dětské soubory se svými kulturními programy. Po úvodních
slovech senátora Pavla Eyberta, Lubomíra Tyllnera, člena hodnotící komise a Pavly Škochové,
ředitelky festivalu, která celý pořad moderovala,
se na jevišti rozezněly krásné jihočeské písně,
představeny byly nejrůznější tance, například
kolečka, obkročáky, chorovody a nechyběly ani
ukázky lidových zvyků či dětských her. Od deseti
do dvanácti hodin diváci z řad dětí i dospělých
zhlédly vystoupení Kovářovánku z Kovářova,
Bystřiny ze Zlivi, Doudlebánku z Doudleb, Dubínku ze Sezimova Ústí, Javoráčku z Lomnice
nad Lužnicí a Malého Furiantu z Českých Budějovic, které vždy publikum ocenilo bouřlivým
a dlouhým potleskem.

Ve vestibulu domu kultury byly od rána k dispozici řemeslné dílny, jež probíhaly do odpoledních hodin. Návštěvníci tak mohli zdobit
perníčky, učit se drátování, práci na dvou hrnčířských kruzích či vytvářet zajímavé výrobky
z papíru. Nechyběly ani ukázky práce se sklem,
kdy pod šikovnýma rukama sklářky vznikaly před
očima přítomných nejrůznější šperky a zvířátka.
Nechyběla ani výstava prezentačních panelů Jihočeského folklorního sdružení a nabídka propagačních materiálů.
Důležitým prvkem festivalu se stala i taneční dílna pro zúčastněné soubory. Ty se sešly
po obědě ke společné výuce, kdy jednotliví vedoucí učili zajímavé tance svých oblastí. Děti tak
nejenom poznávaly nové taneční prvky či variace, ale měly možnost navazovat i nová přátelství
a zatančit si i s „kolegou“ z jiného souboru.
Průběh hlavního pátečního pořadu sledovala
také hodnotící komise, delegovaná Národním
ústavem lidové kultury ve Strážnici, protože
jedním z cílů Setkání je rozvoj umělecké úrovně folklorních souborů. Vedoucí se proto sešli
na semináři s Lubomírem Tyllnerem a Bohumilem Chocholou, kteří rozebrali jednotlivá vystoupení a předávali cenné rady do další práce.
Komise (ale i vedoucí souborů) kromě jiného
velice kladně hodnotila úroveň festivalu, jeho
umístění a organizační zajištění. Ocenila i dětské publikum z 1. milevské základní školy, které v poměrně dlouhém pořadu udrželo svoji
pozornost.
Chtěli bychom velice poděkovat řediteli Domu

Dětské oddělení Městské knihovny v Milevsku zve na

STŘEDOVĚKÉ TVOŘENÍ
každé červencové pondělí
od 8:00 do 11:00
na dětském oddělení Městské
knihovny v Milevsku
NA MATERIÁL STAČÍ PŘINÉST
20,-KORUN A VŠE DOSTANEŠ 

4.července

BOSONOHÉ SANDÁLE - Přijď si vyrobit boty pro chytrou horákyni

11.července

MĚŠEC - Staň se měšečníkem, krumpléřem, drástníkem a vytvoř si měšec

18.července

ČELENKA - Vyzkoušej řemeslo věnečníka a zhotov si ozdobu na hlavu

25.července HRAČKA - Pro princezny tužkovníček , pro prince rytíř na houpacím koni

kultury Milevsko Vítu Kratochvílovi i jeho dalším
kolegům za spolupráci a zajištění výborného zázemí. Poděkování patří také restauraci V Klubu
za přípravu stravování pro účastníky akce. Velké
poděkování si zaslouží realizační tým Festivalu:

Kateřina Holá, Mirka Dürnfelderová, Marcela
Božovská, Josef Božovský, Josef Božovský ml.,
Vlaďka Kubíčková, Iveta Hejnová, Blanka Kadeřábková, Ateliér Radost, sklářka Blanka Musílková a také IDVIDEO Iveta Dráždilová, zvukař
Marek Svoboda. Děkujeme samozřejmě všem
partnerům, sponzorům, dárcům a v neposlední řadě folklorním souborům a jejich vedoucím
za práci, kterou přispívají k udržení a rozvoji lidových tradic Jihočeského kraje.
Poslední festivalový pořad se uskutečnil ve středu 8. června hudebním a pěveckým vystoupením. Divákům se v Klubu důchodců v Milevsku
od 13 hodin představil třídní kroužek lidových
tradic Kovářovánek.
manželé Milan a Pavla Škochovi, ředitelé festivalu
Foto: Milan Škoch
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fotoobjektivem

V neděli 22. května se konala vernisáž výstavy s názvem Svět malých slečen v Milevském muzeu. Vernisáž navštívilo 70 návštěvníků.

III. Muzejní noc se konala v sobotu 28. května v Milevském muzeu, navštívilo ji téměř 300 návštěvníků.

Pasování prvňáčků: Prvňáčci z 1. ZŠ v Milevsku byli v knihovně slavnostně pasováni na čtenáře. Přivítali je skřítci, pasovala královna a domů si
odnesli knížku a radost z toho, že už číst opravdu umí.

Vítězové v Praze: Na slavnostní výlet do Prahy spojený s pasováním vítěze
celorepublikové literární soutěže se vydalo 10 milevských dětí s knihovnicemi. Vítězkou jihočeského kola se stala Simona Šimáková z Milevska.

Již šestý ročník Taneční show pod širým nebem se letos uskutečnil poslední květnovou neděli. Taneční soubory z Milevska i hosté předvedli celkem 14
vystoupení, na dobrovolném vstupném se vybralo 3133 Kč, které byly předány na charitativní účely.

Bylinkománie: 1. knihovnická bylinkománie, která se konala v červnu
v knihovně, umožnila setkání milovnicím a milovníkům bylinek, sdílení zkušeností, předávání rad a společné povídání nad dobrými bylinkovými čaji.

Orchestrální koncert k osmdesátým narozeninám milevského rodáka
dirigenta Jaroslava Vodňanského zaplnil ve středu 25. května klášterní
baziliku.
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střípky z minulosti
Po stopách zapomenutého milevského rodáka (3. část)
František Ješ byl ve své
době v Milevsku natolik váženou osobností,
že se stal starostou
Živnostenského společenstva stavitelů a počátkem roku 1893 byl
v této funkci potvrzen c.
k. okresním hejtmanem.
(Podle Zpravodaje hospodářského spolku pro
politický okres Milevský,
15. března 1893).
Další školou, kterou
František Ješ stavěl,
Trojtřídní obecná škola smíšená čp. 174 v Sepekově, snímek z roku 1929 byla školní budova ve
(Milevské muzeum).
Veselíčku. Práce byly
Provedené stavby
zahájeny 5. června 1893 a už 19. října 1894 byla
V červenci 1887 požádala šlechtická rodina provedena kolaudace nové školy.
Nádherných ve Veselíčku o povolení stavby ro- (St. okresní archiv v Písku, Archivní fond Základdinné hrobky na místním hřbitově. Proti stavbě ní škola Veselíčko, Kronika čili Pamětní kniha při
se však postavili všichni starostové přifařených škole veselíčské, započata r. 1876, 1876–1916,
obcí, protože by se značně omezil prostor pro nezpracováno)
pohřbívání ostatních zemřelých. Manželé Nád- František Ješ neodmítal ani práci na stavbě
herní proto požádali o povolení postavit hrob- výrobních podniků. Zpravodaj hospodářského
ku s kaplí v zámeckém parku. To jim bylo 30. spolku v Milevsku o tom dne 15. srpna 1895 píše:
července 1887 povoleno s tím, že hrobka musí Nová jatka v Milevsku. V příhodném místě
být umístěna co nejdále ode všech obytných za městem k východní straně města za Táborstavení.
skou ulicí při samém potoku městem probíhajíDne 21. srpna 1887 zemřela při porodu ve Ve- cím zbudovali řezníci pp. Karel Vodňanský, Em.
selíčku jediná dcera Nádherných, Marie. Ta byla Vodňanský, Em. Oppenheimer, Frant. Brouček
zatím pohřbena v Bretfeldovské hrobce.
a Josef Brzák z Milevska vlastním nákladem asi
Stavby hrobky s náhrobní kaplí se ujal milevský 4.000 zl. nová veřejné jatka, které budou v těchstavitel František Ješ. Dne 11. srpna 1892 ozná- to dnech odevzdány do používání. Stavbu jatek
mil, že stavba „hrobky rodiny pánů Nádherných, provedl stavitel František Ješ z Milevska. Porytířů z Borutína“ je dokončena.
stavením těchto moderních, všem požadav(Podle knihy Z dějin obce Veselíčko).
kům vyhovujících jatek odstraněno konečně
Dalším Ješovým dílem byla stavba nové školy z náměstí zlo zdraví občanstva ohrožující,
v Sepekově. Práce byly zahájeny 17. července dosud ve středu města se dobytek porážel
1891, kolaudace byla provedena 15. září 1892. a veškeré výkaly z jatek městem protékaly,
Vyučování bylo v nové škole zahájeno 19. 9. kdežto u jatek nových sváděny jsou výkaly
1892. Budova stojí na místě bývalé obecní ko- do cementových jam, odkud pak budou vyvárny a obecního rybníčka (nyní Úřad městyse váženy. Jakmile dojdou nová jatka ke schváSepekova).
lení živnostenského úřadu, bude se muset
(Milevsko a jeho kraj)
veškerý hovězí i drobný dobytek na jatkách
porážet.
Také nová milevská radnice je rovněž Ješovým dílem. Zpravodaj hospodářského spolku
v Milevsku z 15. prosince 1899 o tom uvádí:
Dne 4. prosince 1899 se konalo obecní zastupitelstvo města Milevska. Na schůzi byla
projednána záležitost, vykoupení masných
krámů a postavení na místě tomto obecního
domu jednak pro kanceláře a jednak k odpomožení nedostatku bytů. Ke schůzi se dostavil František Ješ, stavitel z Tábora, podal své
dobrozdání o zamýšlené stavbě, načeš usneDvoupatrová budova Spořitelny města Milevska
seno od pana K. Vodňanského 6 masných
čp. 6 v secesním slohu, která patřila k ozdobě a
krámů za 2750 zl. koupiti. Rovněž schváleno
oživení náměstí, foto z rozmezí let 1929–1935
zakoupení dalších 2 masných krámů za 400
(Milevské muzeum).

zl. a obecní dům postaviti.
Nová radnice byla postavena podle projektu stavitele Františka Ješe v letech 1900–1901, v tzv.
„české renesanci“. Rozpočet veškerých řemeslných prací činil 35.852,67 rakouských korun.
(St. okresní archiv v Písku, Archiv města Milevska,
kart. 193, sign. 7/5, 1899–1907).
Na východní straně milevského náměstí stojí budova městské spořitelny, postavená v secesním
slohu. Také jejím stavitelem byl František Ješ.
Stavba začala roku 1909 a cena nové budovy dosáhla částky 71.000 tehdejších rakouských korun. V listopadu 1910 bylo vše hotovo a do nové
budovy se z prozatímních prostor milevské radnice nastěhovala městská spořitelna. Ta usilovala o svůj vlastní objekt už od roku 1872. O stavbě
nové budovy bylo rozhodnuto roku 1885, ale téměř čtvrt století pak trvalo, než se na to získaly
potřebné prostředky.
(St. okresní archiv v Písku, Fond městská
spořitelna Milevsko, kart. č. 2, sign. II. B/15)
Lukáš Panec, Milevské muzeum

Městská radnice, čp. 420, foto z rozmezí let
1921–1932 (Milevské muzeum).
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kultura a sport v milevsku a okolí
známé hrdiny a pár úplně nových.

Milevské kino

3D DABING

vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

5. května 117| tel.: 382 521 216

OČISTA: VOLEBNÍ ROK
sobota 16., neděle 17. 7.

www.milevskem.cz

ŽELVY NINJA 2
pátek 1., sobota 2. 7.

17.30

USA – Akční, dobrodružný - Pod producentskou taktovkou Michaela Baye, nejvýbušnějšího filmaře současnosti, se do kin vrací hrdinové, kteří bydlí v kanále, zbožňují pizzu a tu
a tam zachraňují svět.

3D DABING

vstupné: 130 Kč

112 min.

PAŘBA V PATTAYI
pátek 1. 7.

20.00

Francie – Komedie - Thajsko, thaibox, prosťáčci, orangutáni a liliputi – to vše a mnohem
více je namícháno v ztřeštěném komediálním
mixu Pařba v Pattayi, který letos pobláznil celou Francii. Hodní hoši jdou do nebe, špatní
kalí v Pattayi!

DABING

97 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
sobota 2., neděle 3. 7.

20.00

89 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU
čtvrtek 7., pátek 8. 7.

20.00

98 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

LEGENDA O TARZANOVI
sobota 9., neděle 10. 7.

20.00

USA – Akční, dobrodružný - Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan zaměnil život v africké džungli za život bohatého Johna Claytona
III, Lorda Greystoka, po boku své milované
manželky Jane. Nyní je vyslán zpět do Konga.

3D TITULKY

vstupné: 130 Kč

TITULKY

106 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
čtvrtek 21., pátek 22. 7.

20.00

USA – Fantasy, dobrodružný – Dva světy. Jeden osud. Warcraft je fenoménem herního
světa. Důkazem jeho nesmírné popularity
může být více než sto miliónů hráčů, kteří si
některou z verzí této hry zahráli. Převedení
Warcraftu na filmové plátno bránily pouze
technologické limity kinematografie.

3D DABING

123 min.

UČITELKA
sobota 23., neděle 24. 7.

110 min.

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
čtvrtek 14., pátek 15. 7.
20.00

vstupné: 120 Kč

20.00

102 min.

KROTITELÉ DUCHŮ
čtvrtek 28., pátek 29. 7.

20.00

USA – Akční komedie - Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film, se Krotitelé duchů
vracejí, aby se ve zcela nové podobě představili současné divácké generaci.

3D DABING

vstupné: 140 Kč

SEZNAMKA
sobota 30., neděle 31. 7.

20.00

ČR – Komedie - Seznamte se a množte se. Začít
můžete s úsměvem u letní romantické komedie Sezn@mka s Jiřím Langmajerem v hlavní
roli.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

90 min.

USA – Akční, dobrodružný - Film se odehrává
v době, kdy Steve Rogers převzal vedení nově
zformovaného týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo. Dojde však k dalšímu
incidentu, ve kterém sehrají Avengers nešťastnou roli.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

3D DABING

DUKE SPECIAL (GB)
úterý 5. 7.

148 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
pátek 15. až neděle 17. 7.
17.30

USA – Animovaná komedie - V pátém dílu
jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré

2. nádvoří Milevského kláštera

Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
vstupné: 250 a 300 Kč

LETNÍ KINO 2016
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
úterý 5. 7.
21.00

Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku (Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík) úžasné setkání –
na Karlově mostě je nejdříve přepadne obživlý
lev ze sochy Bruncvíka, který je pak zavede
do podzemních chodeb Pražského hradu, kde
se setkají se samotným císařem Rudolfem!
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě
vytrvalého deště se projekce přesouvá na následující den nebo se nekoná.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2016
ČUTACÍ MERUNA (Indie – alternative
Strakonice) & THE NEEDS
(rock - pop Milevsko)
čtvrtek 7. 7.
18.00-22.00
Série letních koncertů v DK Milevsko.

ČR, SR – Drama - Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle lidského charakteru
inspirovaného skutečnou událostí se sice
odehrává na začátku 80. let, ale jde o příběh
univerzální, který by se mohl odehrát kdekoliv a v jakékoli době, neboť zkorumpovanost,
stejně jako malost a vypočítavost, vládnou světem bez ustání. Režie Jan Hřebejk.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

USA – Komedie - Chtěli kočku, dostali čočku.

TITULKY

20.00

USA – Thriller - Užijte si noc, kdy je vše dovoleno. Noc očisty je nejoblíbenějším obdobím
v roce všech úchylů a lidí, kteří mají s někým
nevyřízené účty. Během dvanácti očistných
hodin můžete kohokoliv beztrestně zabít,
okrást, znásilnit, nebo se naopak stát obětí
trestného činu a nikdo vám nepomůže.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

ČR – Romantická komedie - Film natočil autor jednoho z nejúspěšnějších českých filmů
poslední doby, režisér Hodinového manžela
Tomáš Svoboda. Zatímco ve snímku o partě
kamarádů bavil diváky z mužského pohledu,
v „Nevěstě“ přinese zábavu ze světa žen.

ČESKÉ ZNĚNÍ

tou Irglovou.

91 min.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 12. 7.
13.00-16.00

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Pozor
– změna srpnového termínu – 2. 8. od 13.00
do 16.00 hodin.

učebna 2
LETNÍ KINO 2016 – LÍDA BAAROVÁ
úterý 12. 7.
21.00

Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934
pozvána do berlínských filmových ateliérů
Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec
okouzlí i davy fanoušků v celém Německu.
Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha,
tehdejšího idolu všech německých žen. Ten je
nejen jejím partnerem před kamerou, ale stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani
sám Hitler, který Baarovou pozve k soukromé
audienci na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá.
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě
vytrvalého deště se projekce přesouvá na následující den nebo se nekoná.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI
ZVÍŘÁTKA Z PAPÍROVÝCH TALÍŘŮ
středa 13. 7.
09.00

dům kultury
Nádražní 846 | tel.: 383 809 200

Přineste s sebou: 4 kulaté papírové talíře, průměr cca 23 cm.

www.milevskem.cz

19.30

Duke SPECIAL (GB), (zpěv, klávesy); Chip Baily
(bicí, perkuse); Ben Castl (saxofony, klarinet)
Duke Special, severoirský hudebník z Belfastu, koncertoval v Milevsku s Chipem Baileym
již v roce 2012 v rámci dvojkoncertu s Marké-

výuková učebna
vstupné: 10 Kč

MILEVSKÉ LÉTO 2016
EBONY (POP - PUNK STRAKONICE)
& WHEN IT RAINS (pop rock
Strakonice)

červenec

čtvrtek 14. 7.

18.00-22.00

Série letních koncertů v DK Milevsko.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2016 – ŘACHANDA
úterý 19. 7.
21.00

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností
v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné
lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak
se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají
k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí.
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě
vytrvalého deště se projekce přesouvá na následující den nebo se nekoná.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2016
FANTOM (rock Milevsko)
čtvrtek 21. 7.
18.00-22.00
Série letních koncertů v DK Milevsko.

amfiteátr DK

Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
vstupné: předprodej 400 Kč, na místě 450 Kč

PŘIPRAVUJEME:
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
od září 2016

Dům kultury Milevsko připravuje od září
2016 taneční lekce pro dospělé. Nechodili jste
do tanečních nebo jste nedávali pozor a nyní
potřebujete oprášit zapomenuté taneční kroky? Nebo prostě jen máte rádi tanec a chcete
se pod vedením zkušeného lektora naučit víc?
Nyní máte možnost se přihlásit do kurzu, kde
se pod dohledem tanečních mistrů Jaroslava
a Aleny Bolkových naučíte v osmi tanečních
lekcích vše potřebné. Přihlášky přijímáme již
nyní v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel.
383 809 200. Kurzovné 1300 Kč za osobu
se platí při zápisu. Zahájení lekcí ve čtvrtek
22. září.

galerie M
www.milevskem.cz

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 21. 7.

13.30

učebna 2
SUpercars night
pátek 22. 7.

16.00

LETNÍ KINO 2016
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
úterý 26. 7.
21.00

Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti
letech sami sebou. Jsou to nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným smyslem pro humor
i schopností sebeironie, i když už s lehkým
nádechem skepse. V něčem jsou však jiní. Dospívají, ale svým typicky básnickým stylem. Je
jim padesát a cítí, že by měli dát svým životům
nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání.
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě
vytrvalého deště se projekce přesouvá na následující den nebo se nekoná.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2016
ŽLUTÝ FIJALKY (agro – punk
Bechyně) & FIVE O´CLOCK TEA (rock
– alternative Praha)
čtvrtek 28. 7.
18.00-22.00
Série letních koncertů v DK Milevsko.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

BRATŘI EBENOVÉ V MILEVSKU
neděle 31. 7.

první nádvoří Milevského kláštera

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082

vstupné: zdarma

Poradna Jitky Hanzalové.

2016

VERNISÁŽ - DOROTA ZLATOHLÁVKOVÁ,
VALÉRIE STEHLÍKOVÁ, SILVIA
KATEŘINA LEŠIKAROVÁ
sobota 2. 7.
14.30
Výstava obrazů, keramiky a fotografií.

D. ZLATOHLÁVKOVÁ, V. STEHLÍKOVÁ,
S. K. LEŠIKAROVÁ - výstava obrazů,
keramiky a fotografií
od čtvrtka 7. do neděle 31. 7.
vstupné: 10 Kč

Marek, Kryštof a David Ebenové s kapelou připravili nový koncertní program.
V roce 2014 vydali Bratři Ebenové nové album
Čas holin a zároveň oslavili 30 let od vydání
prvního alba „Malé písně do tmy“ (1984). Kromě tria bratří Ebenových – tedy Marka, Kryštofa a Davida tvoří kapelu Jiří Veselý (basová
kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí, perkuse)
a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary).
Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikající
jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.

HRAČKA
pondělí 25. 7.

Klášterní 557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

08.00-11.00

Pro princezny tužkovníček, pro prince rytíře
na houpacím koni.

dětské oddělení
PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ V AMFITEÁTRU
úterý 19. a 26. července 10.00-11.00

Čtenářská dílna pro malé i větší dětské čtenáře. Knihovní lektorka Eva s knížkami umí
skvěle pracovat...

amfiteátr v Domu kultury
VÝSTAVA: MARTIN ZEMAN Z BILINKY
celé prázdniny

Vzpomínání na jednoho kluka, který miloval
svět... a 20 let už tu není. Výstava fotek z cest doplněná zápisky z deníku, dopisy a básničkami.

vestibul knihovny
ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY KNIHOVNY
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN:
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
pondělí
08.00-17.00
úterý
zavřeno
středa
08.00-17.00
čtvrtek
zavřeno
pátek
08.00-17.00
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí
08.00-11.00 12.00-16.00
úterý
zavřeno
středa
08.00-11.00 12.00-16.00
čtvrtek
zavřeno
pátek
zavřeno

V pobočce knihovny v DK je v červenci stejná
půjčovní doba jako po zbytek roku.

J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
IN-LINE veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

SVĚT MALÝCH SLEČEN
do neděle 4. 9.

TENISOVÉ DVORCE BAŽANTNICE
Turnaj ml. žactvo TK ZVVZ

Výstava panenek a hraček.

1.- 3. 7.		

Městská knihovna

Turnaj dorostu TK ZVVZ

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

9.-11. 7.		

CH 08.30/D 11.00

CH 08.30/D 10.30

OPEN ŠKODA 27. ročník
16. 7.		

STŘEDOVĚKÉ TVOŘENÍ PRO DĚTI

23. 7.		

BOSONOHÉ SANDÁLE
pondělí 4. 7.

Senior klub ZVVZ

08.00-11.00

dětské oddělení
MĚŠEC
pondělí 11. 7.

08.00-11.00

dětské oddělení
ČELENKA
pondělí 18. 7.

08.00-11.00

Staň se měšečníkem, krumpléřem, drástníkem a vytvoř si měšec.

Vyzkoušej řemeslo věnečníka a zhotov si ozdobu na hlavu.

08.15

OPEN ŠKODA 27. ročník

Každé červencové pondělí se bude na dětském oddělení tvořit. Sebou 20 Kč na materiál
a dobrou náladu.

dětské oddělení

9

SPOS Milevsko

Milevské muzeum

Přijď si vyrobit boty pro chytrou horákyni.

20.00
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Turnaj dospělí TK ZVVZ
30. 7.-1. 8.

08.15
CH 8.30/D 10.30

www.zvvz.cz/seniorklub

TROCNOV, BUŠKŮV HAMR, BOROVANY
úterý 12. 7.

Prohlídka nové expozice v Trocnově a starého hamru, kláštera v Borovanech (i bývalého
rekreačního střediska ZVVZ). Odjezd v 7.00
hodin.

LETNÍ ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
V ZAHRADNICTVÍ TRÁVNÍČEK
úterý 26. 7.

Instruktáž Ing. Trávníčka na téma letního řezu
ovocných stromů, prohlídka zahradnictví. Po-

červenec
kračování předchozí přednášky a instruktáže
Zimní řez ovocných dřevin. Z důvodu omezeného počtu účastníků je nutno se přihlásit
u pana Vávry, tel. 737 779 537 večer nebo
email: vavra1.zdenek@seznam.cz.Sraz je v Zahradnictví Trávníček v Milevsku, v 16.00 hod.

Klub českých turistů
www.kctmilevsko.pisecko.info

VELKÝ VANDR
pátek 1. až neděle 3. 7.

2016

SLOVENSKO
(ZÁPADNÍ TATRY, NÍZKÉ TATRY)
sobota 6. až 13. 8.

Tradiční týdenní turistická dovolená. Zajištěné
ubytování v Liptovském Mikuláši, polopenze.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

Výklad z karet, astrologie… Jen na objednání,
tel. 723 089 215.

Martina Sehylová – zpěv, Jaroslav Tůma – historické klávesové nástroje.

DĚTSKÝ TÁBOR NA KOLECH
LIPNO KOVÁŘOV 2016
neděle 31. 7. až sobota 6. 8

kostel sv. Bartoloměje na náměstí
KONCERT BRATŘÍ EBENŮ
neděle 31. 7.
první nádvoří kláštera

Ubytování domek, 2 – 4 lůžkové pokoje - hotel Fontána. Společná návštěva Olympijského
parku RIO LIPNO 2016. Skvělá příroda s cyklotrasami.
cena: 4500 Kč

OSLAVY U PŘÍLEŽITOSTI 800 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI
sobota 2. 7.
10.00

SDH Chyšky
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
sobota 9. 7.

OS Diacel
Sdružení rodičů s diabetem a celiakií
www.diacel.cz | tel.: 605 888 980

ŠTĚDRONÍN 2016
sobota 2. až sobota 16.
21.00

Pořádá: SDH Chyšky, hraje skupina PARADOXY

KD Chyšky

Letní ozdravně edukační dia tábor pro děti
s diabetem a celiakií z celé ČR.

Připravujeme na srpen:
9. TURNAJ V PÉTANQUE

Milevský kláštEr

Centrum Milísek

Klášterní 556 | tel.: 382 521 458

Sažinova 763 | tel.: 723 449 409

Kamenáč music art pub

www.centrummilisek.cz

www.kamenac.net

www.milevskoklaster.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY
„ZAPOMÍNKY“ TEREZY ŘÍČANOVÉ
A JEJÍ „ČERNÁ PANÍ“
pondělí 4. 7.
17.00
Přiměřeně děsivé divadlo nejen pro děti.

barokní prelatura
„ZAPOMÍNKY“ - VÝSTAVA OBRAZŮ
A ILUSTRACÍ TEREZY ŘÍČANOVÉ
od úterý 5. 7.
10.00-17.00
Výstava potrvá do neděle 31. července.
barokní prelatura

DUKE SPECIAL
úterý 5. 7.

19.30

Koncert irského zpěváka a pianisty s pseudonymem DUKE SPECIAL (zpěvák již úspěšně
vystupoval i v Královském národním divadle
v Londýně).

druhé nádvoří kláštera
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VÝROČNÍ KONCERT „150 LET KOSTELA
SV. BARTOLOMĚJE“
čtvrtek 21. 7.
19.00

OBEC HREJKOVICE

Třídenní pěší putování Mirošovice, Hrusice,
Benešov, Bystřice, Votice, Jistebnice, Milevsko.
Odjezd z nádraží ČD 6.17 hod.
vede: Zuzana Sekalová
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LETNÍ SETKÁNÍ S JÓGOU P. KOCHOVÉ
sobota 2. a 30. 7.
10.00
Přihlášky předem na tel. 724 762 297.
cena: 250 Kč (počet míst omezen)

DĚTSKÝ TÁBOR ORLÍK VYSTRKOV 2016
neděle 10. až sobota 16. 7.

Pobytový dětský tábor pro děti od 6 do 14 let,
ubytování ve vilách s plnou penzí, bohatý program plný nových zážitků.
cena: 4300 Kč

PŘÍMĚSTSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR
po 11. až so 16. 7.
08.00–16.00

Prázdninové dobrodružství pro děti od 6
do 12 let, celodenní výlet na DT Orlík Vystrkov, společná noc s táborovým ohněm a večerním programem.
cena: 1600 Kč

LETNÍ ZAHRADNÍ ŠKOLIČKA
pondělí 18. 7.
07.30-16.00

Diacel & přátelé.

BRIGITA A ŠTĚPÁN
sobota 2. 7.

20.00

Brigita potkala Štěpána, Štěpán potkal Brigitu
před 5 lety na Konzervatoři Jaroslava Ježka.
Zkoušíme, tvoříme vlastní písničky a koncertujeme spolu už 2 roky, během nichž jsme
měli možnost potkat řadu zajímavých lidí, kteří nás podporují v naší hudební cestě. Začínali
jsme vlastní interpretací převzatých písniček
např.: Zuzany Navarové, Vlasty Redla, Damiena Rice a dalších.

DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKů
pátek 8. 7.

20.00

Milevská kapela hrající rockové covery ale
i pár vlastních kusů po půlroční pauze na opět
podiu.

FONKIENZ feat. EMSA Bow Wave
sobota 9. 7.
20.00

Prázdninové dobrodružství pro nejmenší dětičky. Možnost volby frekvence docházky.

Kapela z Karlových Varů hrající funk přijede
s programem skladeb bývalé rapové kapely
Bow Wave s jejich někdejším frotmanem MC
Emsou.

Studio DUŠE (Kateřina Procházková). Kineziologie, Bachova květová terapie, rodinné konstelace. Jen na objednání, tel. 723 156 675.

ŘAPEK A ONDRA KŘÍŽ
pátek 29. 7.

OSOBNÍ PORADENSTVÍ A TERAPIE
čtvrtek 21. 7.
09.00–16.00

OSOBNÍ KONZULTACE S EVOU HOŘEJŠÍ
pátek 22. 7.
10.00–17.00

20.00

Dva vynikající muzikanti, klávesy - Ondra Kříž
& Jirka Řapek - kytara, hrající ve svých úpravách známé rockové, soulové i popové skladby.
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vyhrazeno pro školy
Dobrodružství s technikou 2016

Přes 200 exponátů od 47 jihočeských firem,
odborných škol i zájmových organizací si mohli na vlastní kůži vyzkoušet a prožít žáci 2. ZŠ
Milevsko - návštěvníci letošního DOBRODRUŽSTVÍ S TECHNIKOU.
Jednalo se o výjimečnou interaktivní výstavu,
která se uskutečnila na českobudějovickém
výstavišti v pavilónu T dne 16. 6. 2016 od 10
do 18 hodin.
Pavilón T byl co se technických zážitků
týče doslova k prasknutí. Nechyběli roboti,
RC modely, drony, elektromobily a motokáry,
3D tiskárny, vědecké pokusy, měření, simulátory a experimenty, laserové střelnice, svářečky, modely kolejiště, inkubátoru, leteckého
motoru i makety křídla s přístroji, děti si vyzkoušeli zapojit elektrický obvod, vyměnit jistič, připojit kabeláž nebo i krimpovací kleště.
Organizátoři nezapomněli ani na malé

návštěvníky, pro ty byl připravený například
policejní vůz, hasičský stánek, velké lego kostky z Hopsária, dokonce i dětský koutek.
Dobrodružství s technikou organizuje Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů o.p.s. již
druhým rokem. Touto ojedinělou interaktivní
výstavou chceme formou hry probouzet v dětech touhu po vědě a technice, napomoci tak
popularizaci technických oborů a zároveň také
ukázat, že v technickém vzdělání je budoucnost i stabilita trhu práce.
Této zajímavé akce se mohli žáci zúčastnit díky
dlouhodobé spolupráci s JHK – oblastní hospodářskou komorou v Milevsku a za fin. podpory největšího zaměstnavatele v Milevsku
firmě ZVVZ a.s.
Marcela Kužníková
ředitelka oblastní hospodářské komory Milevsko

Coolinaření s Albertem
v Chefparade
28. května 2016 se v Praze konal 4. ročník kuchařské soutěže Coolinaření s Albertem, kterého
se zúčastnilo rekordních 530 týmů, z toho 56
týmů bylo z mateřských škol. Náš tým Pampelišky byl mezi devíti postupujícími MŠ do celostátního finále. Mateřská škola Kytička se letos
zúčastnila úplně poprvé, proto byl již postup
do finále velkým úspěchem. Tým tvořený Míšou, Anetkou a Nelinkou se svého úkolu zhostil
opravdu se ctí, děti suverénně připravily lákavou
svačinu z ovoce a zeleniny a naprosto bezchybně zodpověděly otázky kvízu o zdravé výživě.
Vítězi se sice nestali, ale výkony byly opravdu
vyrovnané a zvítězit může pouze jeden tým. Děti
dokázaly porotě, svým učitelkám i rodičům, že
samostatnost, kreativita, znalosti a dovednosti
jsou jejich silnými stránkami! Děkujeme rodičům
našich kuchtíků, že své děti do Prahy dopravili
a umožnili jim i jejich učitelkám prožít báječný
den!
Marcela Brčková

Soutěž Lidice pro 21. století
Dne 15. června 2016 jsem se zúčastnila slavnostního vyhlášení soutěže Lidice pro 21. století, ve které jsem se umístila mezi jednadvaceti
oceněnými finalisty. Celkem soutěžilo 2148 dětí
z Česka, Slovenska i Ruska. Jako doprovod jsem
si vzala dva své spolužáky. Vyhlášení se konalo
v kině Hutník v Kladně. Vystoupili zde Postoloprtské mažoretky a Žatečtí trubači. Nejlepší
soutěžní práce předčítala čtveřice pozvaných
herců Josef Somr, Máša Málková, Dana Černá
a Marcel Vašinka. Poté finalisté převzali své
ceny, které obsahovaly několik knih s tematikou

2. světové války. Na závěr v kině vystoupila
dvojice Bohuš Matuš a Monika Sommerová. Ti

Moderní hodina chemie na 2. ZŠ Milevsko
Blížící se závěr školního roku si žáci oživili
při hodině chemie. Absolventky Vysoké školy
chemicko - technologické z Prahy již tradičně prezentují žákům efektivní pokusy, které
běžně na základní škole nelze demonstrovat.
Při hodině moderní chemie žáci prakticky
zjišťovali vlastnosti střelného prachu. Pomocí
metanolu připravili barevný semafor, suchý

led využili jako hasicí přístroj. Z kapalného
dusíku vyrobili gumové střepy, i živý karafiát
se změnil na téměř skleněný.
Na závěr hodiny nemohla chybět sladká tečka. Žáci si vyrobili pomocí kapalného dusíku
zmrzlinu různých příchutí. Všichni si to velice
užili.
Ing. Helena Pištěková, 2. ZŠ Milevsko

zazpívali několik písní například z muzikálu
Fantom opery, Bídníci a Drákula. Po skončení
vyhlášení jsme měli možnost navštívit Památník
Lidice nebo zdejší muzeum. Také jsme si mohli
promluvit s lidickými pamětníky - „Lidickými
dětmi“. Přestože se tento den týkal temné události a mnohdy jsme měli stísněné pocity, byl vydařený. Všichni bychom si měli ale uvědomit, jak
je důležité vážit si toho, co máme, protože nikdy
nevíme, kdy o to můžeme přijít.
Eliška Jedličková,
1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
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Vítězku představí Pavel Callta

V pátek 27. května se uskutečnil v DK Milevsko
5. ročník pěvecké soutěže Oběžná dráha. Finálovému večeru předcházely dvě dopolední generální vystoupení, které přišly podpořit děti
z milevských a regionálních škol: I. ZŠ Milevsko,
II. ZŠ Milevsko, Gymnázium Milevsko, ZŠ Chyšky, MŠ Sluníčko, ZŠ Jistebnice a SOŠ a SOU Milevsko. 15 zpěváků z různých měst v samotném
finále pak soutěžilo nejen o tři nejlepší umístění, certifikáty, věcné ceny, ale také o vystoupení na podzimním turné zpěváka Pavla Callty.

Porota ve složení Petr Vondráček, Tereza Anna
Mašková, Štěpán Klouček a Andrea Holeksa ve
velmi pěvecky kvalitní a vyrovnané soutěži rozhodla takto:
1. místo: Klára Hromádková, 15 let, Brno
2. místo: Nela Duchačová, 10 let, Praha
3. místo: Patrik Hradecký, 15 let, Domažlice
Cenu za outfit získala Viktorie Tandlerová,
12 let, Plzeň.
Studio Lavadero Jaromíra Kašpara, které soutěž
pořádá, moc děkuje všem, kteří se svou účastí
a podporou podíleli na skvělé atmosféře a průběhu Oběžné dráhy 2016.
Poděkování patří zejména výše uvedeným
školám a jejich vedení, mediálním partnerům
a sponzorům: Radio Kiss Jižní Čechy, Divadlo
Kalich, DK Milevsko, Talentida.com, Jihočeské
týdeníky, Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna
Insurance Group, Kytary.cz, ZVVZ a.s., Ekoklima a.s., FAST Kovošrot s.r.o., Voňavý obchůdek
Violka, město Milevsko a Jihočeský kraj.
Jaromír Kašpar

O nejhezčí balkon či zahradu
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s Květinářstvím Romantik paní Kolingrové připravil čtvrtý
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 třemi 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, a tím
posledním je možnost fotografie osobně přinést
do kanceláře DK.

K fotografiím nezapomeňte připojit své jméno
a příjmení, telefonní kontakt, stručný název
snímku a prohlášení, že výše jmenovaný je autorem fotografií. Snímky se přijímají od 13. června
do 2. září 2016. Vyhlášení vítězů a předání cen
proběhne v září, ale my se už teď na vaše fotografie těšíme. 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.

Duke special v Milevsku

Duke Special (www.dukespecial.com), severoirský hudebník z Belfastu, koncertoval
v Milevsku s Chipem Baileym již v roce 2012
v rámci Dvojkoncertu s Markétou Irglovou.
Duke Special je výjimečnou hudební osobností, světový tisk o něm píše, že patří k tomu nejlepšímu, co irská/britská hudební scéna může
dnes nabídnout.
Duke Special jako klavírista a zpěvák dovede
vykouzlit jemné milostné balady v duchu tradičního písničkářství typu Elton John stejně
jako skladby inspirované vaudevillovým divadlem a kabaretem 19. století. Je mistrem
improvizace, dokáže si zahrát s kýmkoliv

a vždycky je to výjimečné.
„Přivézt Duka Special na česká pódia není
vůbec snadné“, říká Marek Irgl, který české
koncerty zajišťuje a dodává: „Česká republika
je kromě Spojeného Království, Irska a USA
jedinou zemí, kde vystupuje pravidelně. Poté,
co byl letos zařazen do prestižního severoirského projektu „Artist Residence at the Lyric
Theatre“, výrazně omezil veškeré zahraniční
vystupování a soustředí se především na celoroční divadelní práci - muzikálovou adaptaci
slavného románu Marka Twaina - Huckleberry
Finn. Letošní milevský letní koncert bude výjimečný nejen z tohoto důvodu, ale i proto,
že kromě nepřehlédnutelného perkusionisty
Chipa Baileyho s sebou Duke Special tentokrát
přiveze i slavného britského saxofonistu a klarinetistu jménem Ben Castle. Společně tato
trojice dokáže vykouzlit nezaměnitelnou a strhující atmosféru plnou úžasných hudebních
momentů, ale také nespoutaného kabaretního
komediantství.“
Josef Veverka
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Beseda o včelách
a včelaření v Kytičce

Ve čtvrtek 16. června zavítal za dětmi do Mateřské školy Kytička předseda ZO Českého svazu
včelařů pan Richard Šimko. Svým poutavým výkladem, vyprávěním a hlavně názornými ukázkami si děti okamžitě získal. Přednášku na téma
včel, včelařství a včelích produktů oživil např.
proskleným úlem se živými včelami, který vzbudil u dětí obrovský zájem.
Marcela Brčková

Sportovně střelecký
klub Milevsko
Na střelnici v Milevsku se 14. května konal závod Vojenská puška. Přinášíme výsledky závodu
v jednotlivých kategoriích.
Kategorie: A - vojenská puška a jejich repliky
od ráže 7,62 mm
1. místo: Taubr Pavel (SPS Písek) 100-79-179
2. místo: Hořejší Josef ml. (SK Opařany)
96-81-177
3. místo: Jáchym Jiří (SPS Písek)
96-80-176
Kategorie: B - OPEN - vojenská puška OPEN
od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým
zápalem
1. místo: Kafka Antonín (SPS Písek) 99-81-180
2. místo: Taubr Pavel (SPS Písek)
96-80-176
3. místo: Baxa Tomáš (SK Šťáhlavy) 95-77-172
Více na webu: ssk-milevsko.webnode.cz
fotografie ze soutěže: Ondřej Krejčí

Ocenění v kategorii A.

Ocenění v kategorii open.
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Putovní výstava: Cesta mateřstvím s úctou, respektem a láskou
Všichni, koho toto téma zajímá, jsou srdečně
zváni 7. července od 15 hodin do Kamenáč Music Art Pub v Milevsku na jedinečnou výstavu
dvaceti velkoformátových fotografií na plátnech s besedou, jenž k nám doputuje z Třebíče.
Restaurace bude v ten den baby friendly - terasa s dětským koutkem a nekuřácká zahrádka.

Na místě bude lektorka hypnoporodu, laktační
poradkyně, lektorka vázání dětí do šátku a bezplenkové metody...
V každém městě, tak i v Milevsku proběhne u zahájení výstavy beseda. Zaměříme se na zodpovědné, vědomé rozhodování rodičů a celkově
na filozofii kontaktního rodičovství.

Povídat si budeme o těhotenství a přípravě
na porod, přirozeném porodu a rutinních zásazích do porodního procesu, bondingu a samopřisátí, dlouhodobém kojení, ergonomickém
nošení a společném spaní...
Adéla Gürtnerová

Milevská sportovní všestrannost opět válcovala konkurenci
a vedli si skvěle. V náročném
víkendovém čase museli zabojovat o pěkné umístění ve
sportovní gymnastice, v atletických disciplínách, ve šplhu
a na konec v plavání. Součet
získaných bodů v jednotlivých
sportovních disciplínách stanovil celkové pořadí v sokolské
všestrannosti.
O čtrnáct dní později vyjela
Vrcholem každé sezony je pro členy sokolské trojice staršího žactva a jedné dorostenky na cesportovní všestrannosti účast na celorepubli- lorepublikový Přebor ČOS st. žactva, dorostu,
kových Přeborech ČOS. Přebory mladšího žac- mužů a žen do Prahy. O body ve sportovní gymtva se letos konaly netradičně v Prostějově. nastice bojovali Pavla Molíková, Štěpán PokorOd pátku 27. května do neděle 29. května repre- ný, Karolína Řezáčová a Bára Sulanová (horní
zentovala Sokol Milevsko skupina milevských snímek). Skupina starších závodníků z našeho
cvičenců ve složení Veronika Matějková, Ondřej města se jako každý rok neztratila a společně
Honzík, Petr Molík, Martina Koňáková a Kate- s ostatními píseckými sokoly si s konkurencí
řina Müllerová (spodní snímek). Všichni kromě skvěle poradila.
Ondřeje byli mladšími účastníky ve své kategorii Z 8 možných Přeborníků ČOS pro rok 2016 jsou
4 z Jihočeské župy.
Přeborníkem
ČOS
se stala Pavla Molíková za Žákyně III, Štěpán Pokorný za Žáky
Hledáme slečnu či paní
IV, a písečtí Jan Suk
za Dorostence a Marna výpomoc do restaurace
tin Matura za kategorii
Muži. Jihočeská župa
v lokalitě
tak opět po roce slavila

BRIGÁDA V RESTAURACI

Kostelec nad Vltavou

Nejde o pravidelnou práci,
ale o nárazové páteční nebo sobotní akce,
proto je to vhodná pracovní příležitost
i pro studenty.
Požadujeme spolehlivost, příjemné
vystupování a dobré komunikační
schopnosti.
Nabízíme zajímavý výdělek od
1.000 Kč za večer.
Písemnou nabídku,
životopis a foto
zašlete e-mailem:

alifea@alifea.cz

svůj triumf.
V jednotlivých disciplínách se milevští závodníci umístili takto: (sportovní gymnastika,
atletika, šplh, plavání):
Veronika Matějková – 24./19./11./12. místo
Martina Koňáková – 8./15./9./17.-19. místo
Kateřina Müllerová – 20./19./12./ 6. místo
Pavla Molíková – 3./1./1./10. místo
Bára Sulanová – 13./2./2./ 9. místo
Karolína Řezáčová – 13./17./-/10. místo
Ondřej Honzík – 8.- 9./2./3.-4./6. místo
Petr Molík – 8. /2./2./8. místo
Štěpán Pokorný – 13./1./1./6. místo
Sportovní všestrannost celkové pořadí:
Veronika Matějková (Žákyně I)
– 16. místo z 43 závodnic
Martina Koňáková (Žákyně II)
– 11. místo z 41 závodnic
Kateřina Müllerová (Žákyně II)
– 16. místo z 41 závodnic
Pavla Molíková (Žákyně III)
– 1. místo z 45 závodnic
Bára Sulanová (Žákyně III)
– 3. místo z 45 závodnic
Karolína Řezáčová (Dorostenky)
– 13. místo z 24 závodnic
Ondřej Honzík (Žáci I) – 5. místo z 24 závodníků
Petr Molík (Žáci II) – 4. místo z 29 závodníků
Štěpán Pokorný (Žáci IV)
– 1. místo z 17 závodníků
Petra Molíková
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Centrum Arkáda - pobočka Milevsko

Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko
Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:

Po celé léto

„v zahradě DK “
- Speciality na grilu
- Velkopopovický Kozel
- Bernard světlý a tmavý
- Každodenní akce na drinky
Krásné a pohodové léto v Amfiteátru DK vám přeje
Ladislav Bendula s personálem

• krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy ad.)
• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
– dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
Mgr. Miroslava Pravdová
• informace o programu Pět P.
775 588 532, pravdova@arkada-pisek.cz
Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
382 521 300, milevsko@arkada-pisek.cz

Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

www.arkadacentrum.cz

UPOZORNĚNÍ
! pro odběratele teplé vody z CZT !
ve dnech 18. – 22. července 2016
bude z důvodu plánované odstávky

PŘERUŠENA DODÁVKA TEPLÉ VODY
Dodávka bude obnovena v pátek 22. července 2016 v odpoledních hodinách.
Za komplikace a nepohodlí způsobené odstávkou teplé vody se omlouváme.
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Terénní pečovatelská služba

Farní charita Milevsko, IČ: 63263416
Potřebujete pomoc s nákupem nebo přivést oběd? • Uvítáte pomoc při vaření, oblékání či doprovod k lékaři? • Pomohlo by Vám, kdyby Vám někdo
doma uklidil? • Nezvládáte dostatečně a bezpečně svoji hygienu? • Potýkáte se s něčím, s čím by Vám mohla pečovatelská služba pomoci?
Pomáháme nejen seniorům, ale i dlouhodobě nemocným či zdravotně postiženým, kteří uvítají pomoc druhé osoby ve svých domácnostech.
Službu poskytujeme sedm dní v týdnu od 7 do 20 hodin – dle individuálního plánu a potřeb uživatele. Pomáháme v Milevsku i okolních obcích.
Kontakt:
Farní charita Milevsko, U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko
e-mail: charita.mil@centrum.cz | Mobil: 734 435 162 (ředitelka)

Často využívané služby:
Pomoc s hygienou
Pomoc s úklidem domácnosti
Dovoz oběda a donáška nákupů
Dovoz a doprovod k lékaři, dohled nad uživatelem při užívání léků
Pochůzky (pošta, kostel, úřad…)
Bezplatné základní sociální poradenství,
komplexní bio-psycho-sociální pomoc
V případě zájmu zprostředkujeme kontakt s duchovním

Mgr. Marie Šindelářová – sociální pracovnice – mobil: 737 250 146
Jaroslava Šiková – asistent soc. prac. – mobil: 775 028 636
Farní charita Milevsko je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb
dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006.
www.fchm.cz

Sociální služby města Milevska

zajišťují především pro seniory a zdravotně postižené občany Města Milevska a dalších obcí Pečovatelskou službu.
Zajišťujeme tyto úkony:
• dovoz nebo donášku oběda – zajištění stravy, výběr ze tří druhů jídel
• pomoc a podporu při podání jídla a pití
• pomoc při přípravě jídla a pití
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pravidelné kontroly a dohledy
• zajištění a donášku nákupů
• pochůzky a vyřizování úředních záležitostí
• běžný úklid a údržba domácnosti
• praní a žehlení prádla
• doprovod k lékaři, na úřady a instituce
• další úkony na základě dohody
Poskytování péče DPS Libušina 1401 a terénu:
pracovní dny
06.30 – 19.00
volné dny		
06.30 – 12.00 16.30 – 18.00
Zajištění pečovatelské služby je možné i v jiném čase
podle požadavku klienta a kapacity služby.

Poskytování péče v DPS 1510:
nepřetržitě 24 hodin

Nabízíme odborné sociální služby zajišťované stabilním a profesionálním týmem zaměstnanců.

Podporujeme klienty, aby mohli s podporou pečovatelské služby zůstat
i při snížené soběstačnosti ve svém domově.
Informace získáte na webu: www.socsluzbymilevsko.cz
DPS Libušina 1401, Milevsko - Kancelář vedoucí pečovatelské služby:
382 522 394
DPS 5. května 1510, Milevsko - Kancelář sociálních pracovnic:
382 505 249
							 382 505 250

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ DO SOUTĚŽE

Jihočeská hospodářská komora v Milevsku pod záštitou starosty města Milevska vyhlašuje soutěž ve dvou kategoriích:

Významná společnost roku
(pro právnické osoby)

Významný živnostník roku
(pro fyzické osoby)

Předmětem soutěže je získání titulu a právo užívat tento titul po dobu jednoho roku od jeho udělení.

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Významná společnost a významný živnostník roku
Soutěž se vypisuje pro podnikatelské subjekty bez omezení počtu zaměstnanců či
předmětu podnikání, se sídlem nebo provozovnou na území oblasti Milevska. Z účasti v soutěži je vyloučena fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být
ukončeno a subjekty s daňovými nedoplatky vůči územním finančním orgánům státu.
Hodnocení navržených subjektů bude posuzováno dle následujících kritérií:
• přínos pro region
• kvalita výrobků a služeb
• dynamický rozvoj firmy
• ovlivnění životního prostředí
• etika podnikání - závazky vůči státu, věřitelům

Významná společnost roku (pro právnické osoby)

Významný živnostník roku (pro fyzické osoby)

Pozn. Vyplněné hlasovací lístky můžete odevzdat v Infocentru Milevsko,
Husovo nám., Milevsko a nebo na podatelně MěÚ Milevsko, nám. E. Beneše.
Hlasování bude ukončeno 30. 11. 2016
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde
byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou
odpověď pošlou SMS do 13. července na telefonní číslo 775 733
552, získají volnou vstupenku na
film pro děti Doba ledová: Mamutí drcnutí, který se bude promítat v Milevském kině v neděli

17. července. K odpovědi nezapomeňte připojit celé své jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého
čísla: kresby na zdi u zubní ordinace MUDr. Pecháčka
Výherci: Pavlína Krlínová, Olga
Vačlenová, Kateřina Šafránková,
všechny z Milevska

1. Pivní setkání
Bernartice
9. července 2016

(prostor vedle Sokolovny)

Prezentace 6 minipivovarů
V průběhu dne hudební
program a přednáška
o pivu, večer taneční
zábava.
BERNFEST
5. až 6. srpna 2016
www.bernfest.cz
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