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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
Problému tzv. smršťování měst jsme se v Milevsku
nezbavili ani v loňském roce. Počet našich obyvatel
se během něj snížil o zhruba 40 na současných 8185.
V posledních letech se sice pokles zpomalil, ale
bohužel nezastavil. Stále však jsme největším
neokresním městem v kraji, neboť i Třeboň (8150
obyvatel), Týn n. Vlt. (7887), Vimperk (7400) nebo
Dačice (7192) mají stejný problém. Jedinou výjimkou
je Sezimovo Ústí, kde obyvatel během roku 2020
přibylo (7176). Pokud jde o věkový průměr, v tomto
ohledu jsme nejstarším městem nad 5000 obyvatel
v ČR (46,7 let). Je to primát, který nás nemůže příliš
těšit, na druhou stranu to neznamená, že musíme
bezmocně fňukat nad tím, že se tu nedá žít. Naopak.
Důkazem toho je velký úspěch spolupráce dětí
z mateřské školky Kytička s klienty Domova pro
seniory. Jejich dlouhodobá a příkladná aktivita jim
vynesla skvělé 1. místo z několika stovek spolupracujících zařízení z celé ČR. Více se dočtete v příspěvku
Jany Novákové a Lenky Jakešové ze Sociálních služeb
Města Milevska.

Co je nového na úřadu? Vedoucím odboru regionálního rozvoje byl jmenován Jaroslav Bolek. Zvítězil ve
výběrovém řízení a nahradil Ing. Hanu Volfovou, která
odešla na mateřskou dovolenou. Tajemníka jsme na
první pokus nevybrali. Přihlásili se tři uchazeči
a v pátek 11. června se konalo výběrové řízení. Všichni
v něm obstáli, ale k zisku vysokého postu na úřadu
to přece jen nestačilo. Budeme tedy hledat dál.
V příštích měsících se dočkáme rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Blechova, Kpt. Nálepky, Št.
Dvořáka, Alšova, Na Hůrkách a Hůrecká cesta. Rozhodla o tom rada města, práci provede firma E.ON za
zhruba 3 miliony korun a my budeme mít radost nejen
ze 76 nových a úsporných světel, ale i z příjemné dotace téměř půl milionu, kterou jsme na ně dostali.
Dámy a pánové, první pololetí roku je za námi. Skončilo symbolicky – rozdáním vysvědčení našim dětem
a jejich úprkem na prázdniny. Udělejte to podobně
a odpočiňte si. Myslím, že to potřebujete stejně jako
ony. Přeji Vám krásné léto!
Ing. Ivan Radosta, starosta města

CHARITATIVNÍ SETKÁNÍ PŘI DNU VÍNA

konečně jsme se dočkali kýženého uvolnění opatření
proti covidu-19. A je to patrné i na tomto vydání Milevského zpravodaje, na jehož první straně se právě
nacházíte. Po dlouhých měsících už totiž obsahuje
také plnohodnotný kulturní program. Ovšem nejen
to, najdete v něm i celou řadu zajímavých příspěvků
a informací z posledních týdnů.
Patří mezi ně i článek o pořízení protipovodňového
monitorovacího a varovného systému města. Bylo
namontováno 118 nových moderních hlásičů, které
nahradí 55 stávajících, notně zastaralých. Nový systém přinese zkvalitnění ozvučení města, umožní zasílání hromadných SMS nebo emailů, poukazujících na
nebezpečí – např. znečištění ovzduší, narušení dodávky pitné vody nebo elektrické energie. S vedením
Jihočeského vodárenského svazu se nám podařilo
dohodnout, že k umístění antény kvůli lepšímu signálu
využijeme stožár na budově vodojemu. Celá investice
přijde na necelých 6 milionů korun, z toho 4 miliony
jsou z dotace. Někteří z vás navrhují, abychom z rozhlasu pouštěli na Vánoce hudbu. Zatím to nešlo díky
nízké kvalitě hlásičů, letos by to však mohlo vyjít.
Zkusíme to?

Partnerské město Hustopeče přiveze v sobotu
17. července do Milevska opět to nejlepší z jižní
Moravy. Přijďte ochutnat nápoje a mandlové
pochoutky, které jsou pro tuto oblast tradiční. Se
svou cimbálovkou v programu vystoupí Jožka Šmukař nebo showman Pietro Falcone. Večer bude patřit
kapele The BUGLES – Beatles revival. Program dne
obohatí Hustopečská chasa krojovými tanci, pro
malé návštěvníky bude připraven dětský koutek.
Ve stejný den proběhne v rámci motorkářského

setkání charitativní akce, jejímž cílem je vybrat
finanční prostředky pro Moniku Bartoňovou
z Petrovic, která trpí roztroušenou sklerózou.
Vybraná částka bude sloužit k nákupu pomůcek,
které jí usnadní chůzi a běžné denní činnosti.
Vybraná částka bude slavnostně předána v amfiteátru DK Milevsko při akci Den vína a mandlí z Hustopečí ve večerních hodinách. Přispět může úplně
každý. Příjezd motorek je plánován od 12 do
korl
13 hodin před DK Milevsko.

INFORMACE Z RADY MĚSTA
RRADA MĚSTA DNE 31. 5. 2021
• Schválila Smlouvu o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování
dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra městem
Milevskem, jako příjemcem a Státní tiskárnou cenin, státní podnik, jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele provozovat technické
zařízení včetně programového vybavení umístěné v prostorách příjemce za
účelem pořizování a zpracování dat pro e-pasy/eOP.
• Rozhodla uzavřít kupní smlouvu na prodej staré vyřazené rolby Derol 92P do
vlastnictví soukromé osoby za kupní cenu 42 350 Kč s DPH.
• Rozhodla uzavřít kupní smlouvu na prodej osobního automobilu Městské
policie Peugeot kombi, SPZ 5C1 0330 do vlastnictví soukromé osoby za nejvyšší
podanou nabídku 47 000 Kč.
• Schválila smlouvy na poskytnutí dotace z Jihočeského kraje v rámci programu
Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2021. Na projekt „Výměna vstupních dveří
kaple Navštívení Panny Marie v obci Rukáveč“ obdrželo město dotaci ve výši
50 000 Kč z celkových 79 376 Kč a na projekt „Obnova oken spořitelny č. p. 6“
obdrželo město dotaci ve výši 200 000 Kč z celkových 1 240 850 Kč.
ADA MĚSTA DNE 14. 6. 2021
• Schválila smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč z dotačního programu
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje na projekt „Nákup věcných prostředků pro JSDH Milevsko“. Konkrétně
tak budou pořízeny dvě kompozitní lahve k dýchacím přístrojům a motorová
pila.
• Schválila průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu „Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko –
Hůrka“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a následném podpisu smlouvy
o dílo s ﬁrmou E.ON Energie a. s. za nabídkovou cenu 2 495 621,38 Kč bez DPH.
Dojde tak k rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Blechova, Družstevní,
Kpt. Nálepky, Št. Dvořáka, Alšova, Na Hůrkách a Hůrecká cesta.
• Vzala na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor č. 101 v čp. 1 za účelem
zřízení komunitního centra (prostor pro poradenství z oblasti psychologie
a práva, besedy, vzájemné podpory a solidarity, vzdělávací programy pro
dospělé, aktivizaci místní komunity, aj.) podanou spolkem Centrum mladé
rodiny Milísek, z. s. z Milevska a schválila zveřejnit adresný záměr na pronájem.
Michal Horek, místostarosta města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

V Milevsku proběhla instalace nového protipovodňového,
monitorovacího, varovného a informačního systému.
Město dříve provozovalo starý bezdrátový místní informační systém jak v Milevsku, tak v místních částech.
Minulý varovný systém nepokrývá území celého města,
ale pouze jeho část. Předmětem realizace vrámci projektu
je řešení varovného a informačního systému pro město
Milevsko, zajišťující ozvučení celého města včetně povodňových oblastí pomocí venkovních digitálních obousměrných, rádiově řízených akustických jednotek pro včasné varování obyvatel. Jádrem systému je nové digitální
vysílací pracoviště, které je umístěné v budově městského
úřadu. Vysílací pracoviště je připojené na rozvod nízkého
napájení adále bude připojeno do JSVI (Jednotný systém
varování ainformování) pomocí samostatného přijímače
JSVI. Další JSVI přijímače pro místní části budou umístěné
v rádiovém převaděči. Celkem tedy budou použity tři kusy
JSVI přijímačů (1ks pro město Milevsko, 1ks pro místní
část Velká, 1ks pro místní části Dmýštice, Něžovice a Klisín).

Na trase Tábor – Milevsko – Orlík nad Vltavou – Blatná vede nová autobusová linka s přepravou jízdních kol. Společnost Jikord zřizuje za podpory programu Interreg Central
Europe letní autobusové linky umožňující přepravu jízdních kol v turistických oblastech
Toulavy. Linka je v provozu od 5. června do 26. září. Jízdní řád pro trasu vedoucí přes
Milevsko naleznete na www.jihoceskajizdenka.cz/web-data/images/tbl.jpg.
V souvislosti s realizací stavby „Dmýštice: TS, NN rekonstrukce,
etapa 4 a etapa 7“ je provedena částečná uzavírka silnice II/102
v místní části Dmýštice, která bude trvat do 23. července. Při částečné uzavírce je umožněn průjezd motoristům volným jízdním
pruhem, který bude široký min. 3 m. Provoz v místě stavby je řízen
světelnou signalizací.

V místní části Dmýštice probíhá pokládka nízkého napětí společnosti E.ON a v rámci
toho zde město vybuduje nové veřejné osvětlení. Celkem bude instalováno 26 sloupů
veřejného osvětlení. Celá akce by měla být hotova do konce září.
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Tak už i ve Velké se dočkali. Nová pergola bude sloužit k sousedskému setkávání.

Rekonstrukce plotu na milevském hřbitově je hotová.

druhové skladby rostlin, snížení teplotních výkyvů velkých zelených ploch oproti
pravidelně a nízko sečeným „anglickým“ trávníkům. Vyšší trávník déle udrží ranní
rosu, pomáhá regulovat výkyvy teplot a brání ohřevu půdy. Sečením dochází
k poranění rostliny, která pro zacelení ran spotřebuje větší množství vody a je tak
náchylnější k uschnutí. Trávníky, jejichž četnost sečení během vegetace je nižší,
lépe snáší výkyvy teplot během letních měsíců a nevznikají holá udusaná místa,
která během prudkých dešťů nepřijímají téměř žádnou vodu a dochází pouze
k jejímu stečení po povrchu. Důležitou skutečností je také fakt, že vyšší trávy
a byliny, které stihnou vykvést, poskytují včelám, čmelákům a jinému hmyzu
potravu, která v intenzivně udržovaných plochách schází.
Náklady města za sečení travnatých ploch se v průměru pohybuje v částce
2 850 000 Kč. V této ceně jsou zahrnuty sečené plochy dle plánovaných sekcí,
park v Bažantnici a také plochy sečené dle potřeby na objednávku, mezi které
patří například trávník u rybníku Pytlák, cyklostezka Hajda nebo stezka na Vinici.
Plochy sečené nad rámec plánovaných sečí činí z celkové částky necelých
420 000 Kč.
Intenzita seče se liší dle místa dané lokality. Náměstí, kulturní domy nebo autobusové nádraží patří mezi nejintenzivněji sečené plochy (5–6krát/rok). Travnaté
plochy sečené v okolí bytových a panelových domů jsou sečeny 4krát/rok a okrajové
plochy ve městě jsou sečeny 2–3krát/rok jako například starý ovocný sad v Sažinově
ulici nebo okolí garáží.
Ing. Tereza Rašková, odbor životního prostředí

OBNOVA ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ BYTU

Na Píseckém předměstí proběhl nátěr výměníkové stanice. Zda to bude konečný stav
nebo přibude ještě něco navíc, to uvidíme v následujících měsících.

SEČENÍ TRAVNATÝCH PLOCH

Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí, upozorňuje žadatele o přidělení
bytu v domech s pečovatelskou službou města Milevska, že v průběhu července
každého kalendářního roku musí být podaná žádost o přidělení bytu v domech
s pečovatelskou službou města Milevska (dále jen „žádost“) písemně aktualizována.
Písemnou aktualizaci žádosti je možné učinit na odboru sociálních věcí Městského
úřadu Milevsko, Za Radnicí 95, 399 01 Milevsko, 2. patro budovy Froll – kancelář
č. 305, Pavlína Hajská, DiS., kde bude od 1. července připraven aktualizační dotazník. Ten je k dispozici rovněž na webových stránkách města Milevska www.milevsko-mesto.cz ve složce Sociální oblast (Domy s pečovatelskou službou). Aktualizace
žádosti je jednou z povinností žadatele o přidělení bytu v domech s pečovatelskou
službou. Pokud ji žadatel neprovede ani poté, co na ni bude odborem sociálních
věcí písemně upozorněn, bude jeho žádost v souladu s Pravidly přidělování bytů
pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech s pečovatelskou službou
města Milevska z pořadníku žadatelů vyřazena.
Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věcí

ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O ŘP

Každý rok probíhá na území města pravidelné sečení travnatých ploch, které
postupuje dle schválených sekcí plánu sečení. Intenzita sečení trávníku se liší
dle umístění a návštěvnosti dané lokality. Mezi nejintenzivněji sečenou část
Milevska patří centrum města, dále na ni navazuje okolí bytových a panelových
domů. Letošní dlouhá studená a mokrá zima zdržela jarní nástup vegetace přibližně
o 14 dní a následující vysoké teploty zapříčinily rychlý nástup růstu trav a bylin.
Navíc intenzivní deště během započetí sečení výrazně zpomalovaly práci. Příroda
si s pomalým nástupem vegetace velmi dobře poradila, a tak Služby Města Milevska
plynule přejdou z prvního cyklu sečení rovnou na druhý.
V předchozích suchých letech bylo prováděno v průměru čtyři až pět cyklů sečení
za rok. Pokud se ovšem budou opakovat střídavě deště s vyššími teplotami, tak
je velká pravděpodobnost, že bude nutné ještě jeden cyklus sečení do konce
sezóny přidat.
Četnost sečení ve městě reaguje na klimatické vlivy v zastavitelném území. Nižší
četnost sečení trávníků v okrajových částech města má za cíl zachování bohatší

Od června letošního roku je nově
možné žádat o výměnu řidičského
průkazu elektronicky. Online žádost
lze podávat už při blížícím se konci
vypršení platnosti průkazu, ne však
více než 90 dnů před vypršením.
Podmínkou pro podání žádosti je mít
přístup do Portálu občana (NIA ID,
Mobilní klíč eGovernment, bankovní
identita atd.) a mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více informací
na www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana. Využitím datové schránky je splněn jeden
z legislativních požadavků na jasné ztotožnění osoby, která žádost podává. Díky
datové schránce je však možné nejen ušetřit si cestu na úřad, ale také na poštu.
Zřízení schránky je navíc zdarma a lze o ni zažádat online (více na www.datoveschranky.info).
Portál občana vám zobrazí formulář žádosti, který bude předvyplněn údaji z Centrálního registru řidičů. Budete mít možnost vybrat si obecní úřad obce s rozšířenou
působností, na kterém si chcete vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí
předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější digitalizovaná fotograﬁe získaná
z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu získaný z posledního
řidičského průkazu.
Před závazným podáním žádosti musíte potvrdit správnost předvyplněných údajů
a to, že vaše aktuální podoba odpovídá zobrazené fotograﬁi. Pokud aktuální
podoba nebude odpovídat fotograﬁi zobrazené ve formuláři žádosti, musíte, tak
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

jako doposud, osobně navštívit příslušný úřad, kde vás v rámci osobního podání
žádosti vyfotí. Po potvrzení správnosti údajů bude žádost odeslána prostřednictvím
vaší datové schránky na podatelnu zvoleného úřadu. Po její kontrole a schválení
ze strany úředníka bude žádost odeslána do výroby dokladů.
Průkaz lze dle zákonné lhůty vyzvednout do 20 dnů od podání žádosti. Na Portálu
občana je také možné nastavit si notiﬁkace a dostávat tak všechna upozornění
prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Po kontrole a schválení ze strany úředníka
bude žadatel o schválení/zamítnutí žádosti upozorněn v Portálu občana a dle
nastavení také prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Jakmile bude doklad připravený
k předání na vybraném úřadu, budete opět notiﬁkován o možnosti vyzvednutí
řidičského průkazu.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Je možné vyzvednutím průkazu někoho pověřit?
Ano, nový doklad může vyzvednout kdokoli na základě ověřené plné moci.
Co dělat s neplatným řidičským průkazem?
Neplatný průkaz musí každý žadatel odevzdat při převzetí nového.
Je možné požádat elektronicky také o vydání řidičského průkazu například
z důvodu změny příjmení nebo ztráty?
Ne, možnost požádat elektronicky o vydání řidičského průkazu v ostatních případech je plánována v dalších etapách projektu, na kterých již Ministerstvo
dopravy pracuje. Nejprve byla snaha pokrýt ty případy, které představují nejčastější
důvody podání žádosti.
Je možné zažádat elektronicky o expresní výměnu, tj. do 5 pracovních dnů?
V této etapě to možné nebude, jelikož se jedná o úkon spojený s úhradou správního
poplatku. Tyto úkony budou řešeny v navazující etapě projektu.
Kam se obrátit v případě dalších dotazů?
V případě dotazů či problémů s odesláním žádosti se neváhejte obrátit na portalobcana@mvcr.cz. Dotazy ke stavu žádosti adresujte na ten obecní úřad obce
s rozšířenou působností, na který jste odeslali žádost. Pokud máte jiné dotazy
týkající se agend dopravy, neváhejte se obrátit na posta@mdcr.cz.
Odbor dopravy a živnostenský, Městský úřad Milevsko

V úterý 22. června proběhlo vítání nových občánků města Milevska, které na
nádvoří Milevského kláštera přivítala Mgr. Marie Jarošová. Jsou to zleva Nora
Karolína Mitísková, Linda Dostálová, Meda Zděnovcová, Jaroslav Kofroň, Jindřich
Kotrc, Anna Vošahlíková, Ella Vošahlíková, Cristian Tomáš Dužda, Tobiáš Pavlát,
Stela Fuková, Jan Chmelík, Tobiáš Suchan, Tereza Slámová, Natálie Bedlivá, Matyáš
Janda, Anna Hájková, Šimon Košťál a Julie Vlková. Kulturní program připravily
děti z MŠ Sluníčko Viktorie Čunátová, Šimon Šmelc a Nikola Mikšátková.

KOUPALIŠTĚ JE OTEVŘENO

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
USADIL SE PŘED CUKRÁRNOU
V úterý 1. června ve 14 hodin byla přijata tel. stížnost obsluhy cukrárny ve Vzoru, že
se na zahrádce před provozovnou usadil opilý muž, který zde křičí na zákazníky, uráží
je a odmítá odejít. Hlídka na zahrádce provozovny nalezla značně opilého muže slovenské národnosti, který se zde choval dosti neurvale a urážel hosty. Jelikož nebyl
schopen ani po poskytnutí nezbytné součinnosti prokázat svou totožnost, byl hlídkou
strážníků předveden k jejímu zjištění na policii. Zde vyšlo najevo, že byl již několikrát
za buzení veřejného pohoršení řešen městskou policií v Praze. Z tohoto důvodu bylo
přistoupeno k uložení vyšší pokuty, kterou následně zaplatil.

DĚSIL LIDI

Po dlouhé přes půl roku trvající nucené odstávce kvůli šíření pandemie COVID-19
se konečně v průběhu května začalo rozvolňovat. Jako první na řadu přišla venkovní
sportoviště, a to hned 1. května tenisový areál v Bažantnici. Posléze následovala
za striktních opatřeních a omezeného počtu další venkovní sportoviště. Koncem
května již bylo možné využívat i vnitřní sportoviště v omezených počtech. Většina
sportovních svazů amatérských soutěží stejně ročník 2020/2021 ukončila a nedohrával se, což si myslíme, že bylo dobré řešení a nebyly přehnané tlaky na využívání
sportovišť a trénink mohl začít pozvolným přirozeným náběhem. Poslední se otevíral areál koupaliště v pátek 18. června, a to za dodržování opatřeních stanovených
Ministerstvem zdravotnictví. Nezvykle k 18. červenci budeme připravovat ledovou
plochu, kdy přijedou první letní soustředění a kempy, které máme nasmlouvané
na celý průběh letních prázdnin. Věříme, že se najdou také volné termíny pro
pořádání veřejných bruslení v průběhu prázdnin. Všichni si přejeme, aby se situace
s uzavřením sportovišť již neopakovala.
Ing. Pavel Stejskal
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Téhož dne se na městskou policii obrátilo několik obyvatelů Hůrek s tím, že v porostu
pod bývalou bikrosovou tratí se usadil nějaký divný muž, který tam občas nocuje
a lidé se do těchto míst bojí chodit. Na základě tohoto oznámení byla 2. června
v jednu hodinu v noci provedena kontrola místa, za účelem zjištění osoby, která se
zde zdržuje. Muže skrytého v hustém porostu na místě vypátral a vyštěkal služební
pes. Bylo zjištěno, že se jedná o dalšího Slováka, který zde nocuje, protože jej jeho
bývalá přítelkyně vyhodila z bytu a navíc připravila o peníze, takže nemá kam jít.
Prý zde pouze už jen čeká na výplatu od zaměstnavatele, aby se mohl vrátit zpět na
Slovensko. Poté byl z místa nocování vykázán aojeho výskytu byla informována cizinecká policie.

OPILEC NA KOLE
Ve středu 2. června ve 23:15 hodin si při kontrolní objížďce města hlídka strážníků
všimla zjevně opilého muže jedoucího centrem města na kole takovým stylem, za
který by se nestyděli ani artisté v cirkuse. Muž byl následně zastaven a požádán
o předložení dokladů a podání vysvětlení. Muž uvedl, že není opilý, že měl pouze
5 piv a 3 panáky a na kole jen popojíždí kousek na sídliště. Na místě byla u něj
provedena orientační dechová zkouška s výsledkem 1,32 promile alkoholu v dechu.
Po podání vysvětlení aprovedené dechové zkoušce se na místo pomyslného si sypání
popela na hlavu začal k hlídce chovat velice arogantně adával najevo, co je zač ajaké
má konexe. Následně byl poučen o tom, že jeho přestupek bude postoupen příslušnému správnímu orgánu ana kole už nyní nepojede, ale povede jej, což se mu značně
nelíbilo.

HLUČNÁ OSLAVA
V pátek 4. června ve 23:08 hodin si obyvatelé centra města tel. stěžovali na velký
hluk vycházející od sousedů, kteří bujaře slavili narozeniny. Po příjezdu hlídky na
místo se nedařilo na hlučnou společnost dozvonit ani dobouchat. Až po delší době
se strážníkům podařilo skrze balkonová okna pomocí světla baterky upoutat pozornost
a následně kontaktovat sešlost. Slavící se za hluk okamžitě omluvili a hudební
produkci ihned ztišili.

ABSOLUTNĚ BEZ ZÁBRAN
V pátek 11. června v 18:18 hodin si hlídka strážníků všimla muže, který se přímo
před okny služebny vsilně podnapilém stavu klátil se staženými kalhotami avykonával
na chodníku vedle studny velkou potřebu. Na místě byl hlídkou osloven a požádán
o podání vysvětlení. Poté mu byl zapůjčen kýbl, do kterého si napumpoval vodu
a znečistěný chodník umyl. Jelikož byl v silně podnapilém stavu, bylo mu sděleno,
že přestupek s ním hlídka vyřeší až vystřízliví. Muž se ale začal ohánět siláckými
gesty s tím, že nic řešit nebude, a proto byl přestupek znečišťování veřejného prostranství rovnou postoupen k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

USTLAL SI NA CHODNÍKU
V neděli 13. června v půl sedmé ráno byl procházejícím občanem nahlášen mladík,
který v ulici Gen. Svobody bezvládně leží na chodníku, nejde probudit, na žádné
podněty nereaguje, ale dýchá. Přivolané hlídce se po delší době podařilo mladíka
probudit. Mladý muž se bezprostředně po probrání začal chovat velice agresivně,
chtěl se prát astrážníky začal hrubě urážet. Poté co trochu nabral vědomí auvědomil
si ským jedná, se uklidnil azačal se chovat vmezích svého stavu slušně. Při zjišťování
jeho totožnosti vyšlo najevo, že je mu teprve 16 let, a proto u něj byla provedena
orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,61 promile alkoholu v dechu.
Vzhledem k jeho věku a stavu byl telefonicky vyrozuměn jeho otec, který přislíbil,
že si pro svého syna okamžitě přijede. Poté byl mladík dopraven na služebnu MP, kde
mu bylo poskytnuto ošetření rozbitých kolen. Následně si jej na služebně vyzvedl
otec, který byl poučen o tom, že tento skutek bude oznámen na OSPOD a za buzení
veřejného pohoršení bude synovi uložena pokuta.
Městská policie Milevsko

KAVÁRNA ZA OKNEM
Ve čtvrtek 1. července
bude otevřena nová
milevská kavárna Za
oknem, která vznikla na
místě bývalé kavárny
U soudu. Připravili jsme
pro čternáře zpravodaje
speciální rozhovor sKlárou Vrajíkovou, provozní
podniku.
Jak jste se k provozu
literární kavárny dostala?
Na kavárnu bylo vypsáno
výběrové řízení, kam
jsem se hodinu před uzavřením přihlásila. Před
komisí jsem odprezentovala, za pomoci pár konceptboardů, jakou vizi v kavárně mám. A to co se týče jak designu, tak sortimentu.
Jak obtížná byla cesta k otevření?
Jak byla obtížná cesta k otevření? Po pravdě to byla asi nejsložitější a nejdelší cesta,
kterou jsem kdy šla. Začalo to mým onemocněním koronou, následně velkými anepříjemnými, vleklými zdravotními komplikacemi. Bohužel nemám zastupitelnost, vše
si řeším sama, nemám nikoho, na koho můžu delegovat povinnosti. Pak přišel
podzimní lock down. A po Novém roce přišel další. A já zjistila, jak velký problém je
zorganizovat dokončení, kde jsem již byla závislá na různých řemeslných pracích
atd. Vše se podařilo až nyní. Ale já se domnívám, že vše má svůj správný čas.
Snila jste někdy dříve o provozu kavárny?
O provozu kavárny jsem začala přemýšlet před 20 lety, kdy mě moje sestřenice vzala
na Šumavě do jedné, ve které jsem se kdysi vzhlídla a byla jsem rozhodnuta, že bych
ji moc ráda měla. Takže se v kavárně Za oknem odráží spousta věcí, které jsem měla
v hlavě léta.

Od prvního rozhodnutí kdysi se změnilo hlavně to, že ijá sama ráda, opravdu jen amatérsky peču, a to je hlavní vize v kavárně. Chci vše řešit naší výrobou a opravdu z kvalitních surovin.
Kdo vymyslel název kavárna Za oknem?
Název jsem vymyslela jednoho dne, kdy jsem stála v interiéru, který byl obestavěný
nevybalenými gauči akopicemi kartonů, nic nebralo konce, byla jsem zoufalá zdané
situace, jak se vše složitě vyvíjí a stále tam na mě koukali kolemjdoucí. Stáli „za
oknem“ a dívali se dovnitř. A já stála „za oknem“ uvnitř a dívala se ven a přemýšlela,
jak to všechno dopadne. A název byl na světě. Samozřejmě všechno podpořilo to
samotné, krásné, velké, dominantní okno jako takové.
Co kavárna může návštěvníkům nabídnout?
Kavárna nabídne příjemné posezení. Vybavena je stoly, ale i gauči a křesly. Je zde
ipsací stůl. Bude možnost si během návštěvy půjčit knihu, časopis, noviny. Po kavárně
je mnoho malých knihovniček. Knihovna zde bude pořádat své akce, včemž já osobně
vidím velké pozitivum. I já sama bych po zaběhnutí ráda dělala vlastní workshopy
např. „Jak, že se to vlastně pečou ty slavné makronky?“, krasopis, vazba vánočních
věnců atd. Je zde fotokoutek, který se bude dekorovat k různým příležitostem
(Vánoce, Velikonoce atd.), aby si hosté mohli odnést pěknou vzpomínku.
Jaká bude nabídka nápojů a pokrmů?
V nabídce budou naše dorty, které zde nejsou běžně kdostání. Budeme také nabízet
1 klasický velký dort, který bude typický a lidé si ho budou moci objednat na akce
domů. Jedná se okavárnu, nikoli cukrárnu, atak se budeme snažit dělat dorty vymazlené. Připravujeme týdenní nabídku 2 slaných jídel a 1 sladkého. Otevřeno bude od
7h ráno, atak lidé budou moci iposnídat. Jako nápoje jsem zvolila především domácí
limonády, bez zbytečné chemie. Colu, Fantu, Sprite u nás nekoupíte. Budete si moc
koupit smoothie a fresh džus, a to i s sebou.
Plánujete konat nějaké kulturní a společenské akce?
Já osobně to úplně neplánuji. Ráda vždy obsloužím akce knihovny. Jak jsem výše
uvedla, vidím to zatím jen na naše malé workshopy pro potěšení. Samozřejmě jsem
tomuto tématu otevřena auvidíme po prvních 3 měsících, co vše můžeme dále nabídnou a do čeho se pouštět.
Jak bude probíhat spolupráce s městkou knihovnou?
Myslím, že tohle jsem popsala výše. Na spolupráci se těším aod začátku jsem do toho
šla, že tato spolupráce bude.
Jaká bude otevírací doba?
Přes týden od 7 do 18, v sobotu od 8 do 16 hodin. Neděle budeme mít zavřeno. Nyní
se bude 2 měsíce jednat o zkušební provoz a vše se nám vytříbí. Pracovní dobu
případně upravím. Těším se, až se sejdem „Za oknem“.
Děkujeme za rozhovor

FOTOOBJEKTIVEM

Od úterý 8. do neděle 13. června jste mohli na milevském vlakovém nádraží navštívit
zdarma Legiovlak. Jedná se o ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který
si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy
na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje již
od května 2015 celou Českou republiku, v letošním roce jeho cesta končí. Legiovlak
pomáhá veřejnosti, a především mládeži obnovovat povědomí o čs. legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu. Více informací a následující plánované zastávky najdete na www.csol.cz/legiovlak.
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Na neděli 30. května připravil Dům kultury Milevsko pohádku ke Dni dětí s názvem O křišťálovém srdci, kterou zahrálo pražské CziDivadlo. I přes chladné počasí dorazilo téměř
40 návštěvníků. Pohádkový příběh zavedl diváky ke dvoum sestrám a moudrému lesnímu
mužíčkovi Otakárkovi, který pomohl hodné sestře zvítězit nad vlastním strachem a té
zlé otevřít oči i srdce. Nakonec dobro zvítězilo nad zlem a všichni tak mohli spokojeně
odejít do svých domovů.

Malým výletem po Milevsku zakončily děti z Předškoláčku letošní školní rok. Nejdříve
navštívily Teraristiku Milevsko, pak se vydaly do cukrárny na zmrzlinový pohár, společně
si prohlédly svá tabla a nakonec před DK převzaly diplom.

MEZIGENERAČNĚ PATŘÍ MILEVSKU

Až do úterý 29. června byla v milevské Galerii M ke zhlédnutí výstava výtvarných prací
absolventky oboru učitelství pro základní umělecké školy Pedagogické fakulty Jihočeské
univerzity Lenky Lešňovské (na snímku), jež kromě malby a kresby představila např.
ztvárněné přírodní živly planety z betonu, skla a keramiky, série monotypů inspirovaných
vodními prameny či část velkoformátových, sedmibarevných linorytů z rozpracovaného
projektu „12 míst Milevska“.

Moderní gymnastky oddílu RG Proactive Milevskou již pilně trénují, dohání dny, kdy
nemohly navštěvovat sportoviště a připravují se na novou sezónu.

Na dobu, kdy děti nemohly naplno sportovat, připravila trenérka krasobruslení Barbara
Herink pro své svěřenkyně lockdownovou soutěž. Na snímku je její vítězka Elenka Pincová.
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Školní
rok
2020/2021 byl
pro klienty Sociálních služeb Města
Milevska a žáky
MŠ Kytička pestrý.
Každý měsíc měli
možnost spolu na
dálku komunikovat a pracovat,
a tak si vzájemně
přinášet radost
a dobrou náladu. Stali se totiž na 10 měsíců součástí projektu Pohádkový rok
neziskové organizace Mezi námi, o. p. s., ve kterém soutěžili s dalšími školkami
a sociálními zařízeními z celé republiky.
A že to byl rok bohatý! Děti posílaly pozdravy babičkám a dědečkům a ti zase
dětem. Vyměňovali si vzájemně vzkazy, výrobky, obrázky a videonahrávky inspirované pohádkovými tématy měsíce – Vodníkem, Dášeňkou, kocourem Mikešem,
malou čarodějnicí, makovou panenkou a motýlem Emanuelem a dalšími. Mateřská
škola dokonce vyráběla pro seniory Pohádkové noviny plné fotograﬁí dokumentujících dění ve školce. I když tato doba nebyla pro nikoho jednoduchá, z důvodu
různých opatření, a obě strany se nemohly setkávat osobně, přesto díky pohádkovému tvoření byly spolu. A tak uplynul krásný čas setkávání dvou generací,
jejichž věkový rozdíl činí v některých případech až 90 let.
Když na závěr školního roku vyhlásila organizace Mezi námi výsledky soutěže,
k překvapení všech Sociální služby Města Milevska a MŠ Kytička obsadily první
místo mezi 150 soutěžícími institucemi. Jako ocenění za dlouhodobou práci
a vynaloženou energii v mezigeneračních aktivitách udělila navíc nezisková organizace mateřské škole Kytička a Sociálním službám Města Milevska značku Mezigeneračně. Tuto značku mají dosud v jihočeském kraji oprávnění používat pouze
dva domovy pro seniory a jedna mateřská škola.
Slavnostní předání cen proběhlo na zahradě MŠ Kytička v pondělí 14. června. Děti
i senioři obdrželi diplomy a medaile za 1. místo v pohádkové soutěži Pohádkový
rok 2020/2021. A především si odnesli velký zážitek při společném bubnování,
které bylo jednou z odměn pro všechny zúčastněné a všechny opět spojilo bez
ohledu na věk. Značku Mezigeneračně předala paní ředitelka projektu Mezi námi
Kateřina Irglová společně s koordinátorkou paní Markétou Šatalíkovou. Předání
ocenění se zúčastnil i pan starosta města Milevska Ivan Radosta, paní ředitelka
Sociálních služeb Města Milevska Marie Jarošová, paní Marcela Brčková, ředitelka
MŠ Kytička a samozřejmě děti z oddělení Pampeliška, klienti Domova pro seniory
a paní učitelky z MŠ a aktivizační pracovnice domova – tedy všichni ti, kteří se na
pohádkovém tvoření společně podíleli.
Mateřská škola i sociální zařízení se již těší na další pokračování projektu v příštím
školním roce. Bude to v pořadí třetí rok jejich mezigeneračního setkávání.
Jana Nováková, Lenka Jakešová, SSMM

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

Soutěž Schovávaná s pohádkou, kterou pro všechny děti uspořádal
Dům kultury Milevsko, zná své vítěze! Ze 111 odevzdaných kuponů
jsme vylosovali 10 z vás, kteří získali odměnu. Jsou jimi Šimon Čáslava,
Šarlota Jaciková, Aneta Kofroňová, Tereza Hronová, Matyáš Mrzena,
Josef Kubíček, Jakub Kozák, Šimon Němec, Laura Branžovská a Marie
Kovandová. Výhercům gratulujeme a děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Zároveň děkujeme ﬁrmě Hátle interiéry za krásné hrnečky věnované do soutěže.
mk

MUZEUM VYDALO NOVOU KNIHU
Milevské muzeum se kromě svého hlavního poslání, dokumentace dějin
Milevska a přilehlého regionu, věnuje
i vydávání knih s historickou tematikou. Dosud vyšlo 17 publikací, z čehož
plyne, že muzeum je největším knižním
vydavatelem v Milevsku.
V nedávných dnech spatřila světlo světa
další nová publikace, věnovaná tentokrát trochu tajemnému tématu. Jedná
se o nové doplněné vydání knihy známého etnografa Čeňka Zíbrta s názvem
Myslivecké pověry a kouzla za starých časů v Čechách. Čeněk Zíbrt,
rodák z Kostelce nad Vltavou, profesor Karlovy univerzity a ředitel
knihovny Národního muzea v Praze, vydal tuto knížku roku 1889 v Písku
jako svou knižní prvotinu. Náklad tehdy nebyl velký a do dnešních dnů
se těchto výtisků dochovalo už jen málo. Tuto Zíbrtovu knihu nemají
ani mnohá muzea aspecializované knihovny. Proto se pracovníci Milevského muzea rozhodli připravit nové vydání, ovšem doplněné aupravené.
Na vydání „Mysliveckých kouzel“ se podílela celá řada lidí. Knihovnice
Milevského muzea Helena Pohořálková přepsala celou původní knihu
do elektronické podoby, Vladimír Šindelář vyhledal dobové barokní
rytiny a připravil k nim popisky, archivář Mgr. Jiří Pešta přeložil z barokní němčiny a latiny do češtiny některé obsáhlejší texty poznámek, jež
Zíbrt uváděl v původních jazycích. Muzejní fotograf Lukáš Panec
připojil snímky loveckých předmětů z muzejních sbírek. V knize nechybí
ani slovníček starých loveckých výrazů, který sestavil emeritní schwarzenberský lesní zaměstnanec pan Václav Vlček z Čimelic. O graﬁckou
stránku knihy se postaral Bc. Richard Truhlář a studio Milesoft Design.
Dobrou práci odvedla i tiskárna Protisk v Č. Budějovicích.
Vznikla tak zajímavá publikace, kterou si jistě se zájmem přečtou
nejen myslivci, ale i všichni milovníci lesa a historie. Kniha je v měkké
vazbě, se stylovou loveckou obálkou, ve formátu 230 x 165 mm a má
100 stran. Publikace obsahuje téměř 200 návodů na různá témata:
co udělat, aby každý myslivcův výstřel zasáhl cíl, co udělat, když vám
někdo očaruje pušku, aby s ní nebylo možno zasáhnout zvěř, jak zastřelit nepřítomného, jak se ochránit kouzelnými prostředky proti kulce
z pušky, jak přilákat ptactvo do pasti, jak ulovit lišky nebo vlky pomocí
kouzel a mnoho dalšího.
Knížku o starých mysliveckých kouzlech je možno zakoupit za 150 Kč
v pokladně Milevského muzea nebo ji můžeme zájemcům poslat poštou.
hp

ROZVOZ JÍDLA PO MILEVSKU
ZDARMA!!!
Tel.: 770 17 17 17
OBJEDNÁVEJTE ON-LINE
www.JIDLOGO.cz
chuť na Váš stůl
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KULTURA – ČERVENEC 2021
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

NIGHTLIFE: NA TAHU

čtvrtek 1. 7., sobota 3. 7.
20:00
Německo – Komedie – Co všechno se může stát během
jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky
a nadějně začalo?
DABING
111 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

DIVOKÝ SPIRIT

pátek 2. 7., sobota 3. 7., neděle 4. 7.
17:30
USA – Animovaný, dobrodružný, komedie – Holka
jménem Lucky hledala tak dlouho spřízněnou duši,
až našla koně.
DABING
89 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ

pátek 2. 7.
20:00
USA – Horor, thriller, mysteriózní – Film je mrazivým
příběhem plným hrůzy, smrti a neznámého zla, které
šokuje i zkušené výzkumníky paranormálních jevů
Eda a Lorraine Warrenovi. Jeden z nejnapínavějších
případů jejich skutečné kariéry začal bojem o duši
malého chlapce a pokračoval způsobem, kterým si
ani jeden z nich nedovedl představit – historicky
první obhajobou v americké historii, kde se vrah
odvolával na posednutí ďáblem.
TITULKY
112 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

MATKY

neděle 4. 7.
20:00
ČR – Komedie, romantický – Hereckými hvězdami
obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je být
v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně
ženou, partnerkou a kamarádkou.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

BLACK WIDOW

čtvrtek 8. 7., pátek 9. 7.
20:00
USA – Akční, dobrodružný, sci-fi – Scarlett Johansson
alias Black Widow se po dekádě v Marvel Cinematic
Universe konečně dočkala svého prvního sólového
dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké
doposud poznala.
DABING
134 min.
3D, do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

LUCA

pátek 9. 7., sobota 10. 7., neděle 11. 7.
17:30
USA – Animovaný, rodinný, dobrodružný - Snímek
studií Disney a Pixar Luca, odehrávající se v malebném
městečku italské riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který zažívá nezapomenutelné letní prázdniny
plné zmrzliny, těstovin a vyjížděk na mopedu.
DABING
100 min.
vstupné: plné 120 Kč, děti 100 Kč

UBAL A ZMIZ

sobota 10. 7., neděle 11. 7.
20:00
ČR – Komedie, krimi – Každej dokonalej plán se může
podělat. Na pěti různých místech Prahy začíná komedie, jejíž děj se odehrává v průběhu jednoho dne
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a jedné šílené noci. Tři kamarádi, Mireček (Matouš
Ruml), Vilém (Janek Gregor) a Dužan (Duy Anh Tran),
si přivydělávají pěstováním a prodejem kvalitní trávy.
A dostanou nabídku, která se neodmítá.
ČESKÉ ZNĚNÍ
99 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

CRUELLA

čtvrtek 15. 7.
20:00
USA – Komedie – Držitelka Oscara Emma Stoneová
září ve zcela novém celovečerním filmu od společnosti
Disney. Film se odehrává v době londýnské punckrockové revoluce 70. let a sleduje vzpurné počátky
nechvalně proslulé módní darebačky, Cruelly de Vil.
DABING
134 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

RAYA A DRAK

pátek 16. 7., sobota 17. 7., neděle 18. 7. 17:30
USA – Animovaný, dobrodružný, rodinný – Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci
v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané
Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých
lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 let později,
jsou tato monstra zpět a osamělá.
DABING
107 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

BOŽE, TY SEŠ HAJZL

pátek 16. 7.
20:00
Německo, Belgie – Komedie, drama – Co dělat, když
zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete
jako chudinka brečet v koutě a čekat na zázrak, anebo
to nejlepší z vašeho plánovaného života vměstnáte
do těch posledních dní?
DABING
98 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE

sobota 17. 7.
20:00
USA – Kriminální, horor, mysteriózní – Začíná se psát
nová kapitola z děsivé knihy Saw. Zločinný strůjce
pokřivené spravedlnosti roztáčí spirálu nečekané
pomsty.
TITULKY
93 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

CHYBY

neděle 18. 7.
20:00
ČR – Romance - Nejnovější film režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor, MOST!, Kobry a Užovky)
podle scénáře Romana Vojkůvky je vztahovou romancí
mapující vztah dvou zamilovaných.
ČESKÉ ZNĚNÍ
99 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

čtvrtek 22. 7., pátek 23. 7., sobota 24. 7., neděle
25. 7.
20:00
ČR – Dobrodružný, rodinný - „Jsem Gump a byl jsem
toulavej pes…“ Dobrodružný příběh skutečných psích
hrdinů a lidí kolem nich. V lidských rolích se představí
Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel
Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Anna Šulc
a další.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné: 140 Kč

CROODSOVI: NOVÝ VĚK

pátek 23. 7., sobota 24. 7., neděle 25. 7. 17:30
USA – Animovaný, komedie – Nejslavnější pravěká
rodina se vrací! V pokračování úspěšné animované
komedie Croodsovi zjistí, že hrdinové doby kamenné
to fakt nemají jednoduché.
DABING
95 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

čtvrtek 29. 7., pátek 30. 7., sobota 31. 7., neděle
1. 8.
20:00
ČR – Komedie – V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky
a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají,
že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se
vyřešit svou krizi provokativní hrou s téměř nesplnitelnými úkoly. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap?
ČESKÉ ZNĚNÍ
117 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

TOM & JERY

pátek 30. 7., sobota 31. 7., neděle 1. 8. 17:30
USA – Animovaný, komedie, dobrodružný – Když se
Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu,
kde právě probíhá svatba století, její zoufalá organizátorka si najme Toma, aby jí pomohl se myšáka
zbavit. Hon kocoura a myši vzápětí skoro zničí nejen
její kariéru a chystanou svatbu, ale i celý hotel.
DABING
101 min.
vstupné: 120 Kč

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

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2021

do čtvrtka 5. 8.
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s tanečními mistry Alenou a Jaroslavem Bolkovými připravují podzimní taneční lekce. Zájemci o výuku se mohou hlásit
v kanceláři DK Milevsko do 5. srpna. Zápis je taktéž
možný online přes webovou stránku www.milevskem.cz. Výuka bude zahájena v pátek 3. září v domě
kultury. V ceně kurzovného je deset lekcí, prodloužená a závěrečný ples věneček, video a fotoreportáž,
výuka stolování s rautem a přípitkem. Všem zájemcům doporučujeme se zapisovat v páru, aby každý
účastník mohl naplno využít možností tanečních
lekcí. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte
na email info@milevskem.cz nebo na telefonním
čísle 383 809 201.
kurzovné: 2000 Kč

LÉTO S NADHLEDEM

do čtvrtka 30. 9.
Dům kultury Milevsko si pro vás na léto připravil cestovatelskou fotosoutěž. Stačí navštívit 4 z 10 námi
vybraných rozhleden v našem blízkém okolí, vyfotit
se u nich a snímky nám poslat na e-mail
soutez@milevskem.cz. Více informací najdete na
www.milevskem.cz.

LETNÍ KINO – HURÁ DO DŽUNGLE

úterý 6. 7.
21:00
Jedno poklidné ráno se život zvířat v africké džungli
obrátí vzhůru nohama. Nejlepší kamarádi, opičák
Munki a slonice Chobotka zjistí, že z ničeho nic získali
schopnost mluvit lidskou řečí.
amfiteátr
vstupné: zdarma

MŮŽEM I S MUŽEM – DIVADELNÍ HRA

neděle 11. 7.
19:30
Hrají: Vanda Hybnerová, Kateřina Kaira Hrachovcová,
Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková
amfiteátr
vstupné: 420 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA

úterý 13. 7.
učebna 2

13:00-16:00

LETNÍ KINO – 3BOBULE

úterý 13. 7.
21:00
Po mnoha sklizních... Honza a Klára se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však
odcizily a momentálně žijí odděleně.
amfiteátr
vstupné: zdarma

CHARITATIVNÍ SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ

sobota 17. 7.
příjezd 12:00-13:00
Charitativní setkání motorkářů, jehož cílem je vybrat
finanční prostředky pro Moniku Bartoňovou z Petrovic, která trpí roztroušenou sklerózou. Přispět může
každý. Současně s charitativní sbírkou probíhá akce
Den vína a mandlí z Hustopečí, kde bude ve večerních
hodinách vybraná částka předána.
parkoviště před DK
vstupné: zdarma

DEN VÍNA A MANDLÍ Z HUSTOPEČÍ

sobota 17. 7.
13:00-22:00
Partnerské město Hustopeče přiveze do Milevska
opět to nejlepší z jižní Moravy. Se svou cimbálovkou
v programu vystoupí Jožka Šmukař nebo showman
Pietro Falcone. Večer bude patřit kapele The BUGLES –
Beatles revival. Program dne obohatí Hustopečská
chasa krojovými tanci, pro malé návštěvníky bude
připraven dětský koutek. Vstup do amfiteátru z ulice
Kpt. Nálepky.
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – FANTOM

čtvrtek 29. 7.
amfiteátr
vstupné: zdarma

18:00

Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem na tel. Čísle
723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ

LOLLIPOPZ – KONCERT

pátek 30. 7.
17:00
Pro 80 zájemců je připraven speciální VIP lístek,
v jehož ceně je i autogramiáda a jedinečné setkání
se členkami Lollipopz.
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč, VIP 500 Kč
na místě 290 Kč, VIP 550 Kč

čtvrtek 8. a středa 28. 7.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr.Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem na tel. čísle 723 407 029.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MILÍSEK - I. BĚH

pondělí 12. až pátek 16.7.
Pro děti od 5 do 8 let. Cena je vč. obědů. Přihlášky
na www.centrummilisek.cz
cena: 1890 Kč

PŘIPRAVUJEME:
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR – ORLÍK MARINA

PŘIPRAVUJEME:
4TET VENKU – KONCERT

neděle 15. 8.
Milevský klášter – 1. nádvoří
vstupné: 490 Kč

20:30

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

čtvrtek 26. až neděle 29. 8.

MICHAL K SNÍDANI

neděle 19. 9.
17:00
Michal, který je dětem dobře známý z pořadu Čs. televize Kouzelná školka, tentokráte plně rozvíjí hru
s barevnými samolepicími páskami.
velký sál
vstupné: 200 a 220 Kč

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ – DIVADELNÍ HRA

neděle 26. 9.
19:00
Fraška s množstvím komediálních situací a překvapivým koncem.
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/Pavel Nečas, Filip
Tomsa, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Betka
Stanková, Veronika Jeníková/Olga „Háta" Želenská
a další

GALERIE
M
velký
sál + balkon
vstupné: 400 a 450 Kč

neděle 22. až sobota 28. 8.
Marina Orlík je rekreační areál přímo uprostřed nádherné krajiny Orlické přehrady. V areálu se nachází
i bazén s vyhřívanou vodou. Ubytování v bungalovech
pro 4 osoby s terasou a soc. zařízením, plná penze,
pitný režim. Přihlášky na www.centrummilisek.cz
cena: 4290 Kč

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
TURNAJ V ŠIPKÁCH

úterý 13. 7.

VAŘENÍ – ZELENINOVÝ SALÁT

úterý 20. 7.

TANEČNÍ ODPOLEDNE

pátek 23. 7.

TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU

úterý 27. 7.

LETNÍ MALOVÁNÍ PRO RADOST DĚTEM
NEMOCNÝM CYSTICKOU FIBRÓZOU

pátek 30. 7.

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

OPĚT JSME TU…

sobota 3. až sobota 31. 7.
Výstava Prácheňské umělecké besedy. Uvidíte obrazy,
fotografie, mozaiky, keramiku a textilní tvorbu. Vernisáž je plánována na pátek 2. července od 18 hodin
(pro aktuální informace sledujte www.milevskem.cz).
vstupné: 10 Kč

KVALIFIKAČNÍ TURNAJ
NA MISTROVSTVÍ ČR

LETNÍ KINO – ADDAMSOVA RODINA

úterý 20. 7.
21:00
Tentokrát se členové této vtipné a výstřední rodinky
představí v animované podobě. Malí i velcí diváci se
mohou těšit na skvělou zábavu, protože Addamsovi
se budou snažit mermomocí dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení.
amfiteátr
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO – BOURÁK

úterý 27. 7.
21:00
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.
amfiteátr
vstupné: zdarma

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

MEDIAČNÍ SLUŽBA

každé úterý
08:00-16:00
Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvisejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu
zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?
Využijte bezplatnou pomoc mediátora PhDr. Jaromíra
Matouška. Nutno objednat se předem na tel. čísle
723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ

středy 7., 14. a 21. 7.

08:00-16:00

KDY: v sobotu 10. července od 9:30 hodin
KDE: Latinská škola Milevského kláštera
(U bažantnice 556, Milevsko)
STARTOVNÉ: do18 let 30 Kč, dospělí 50 Kč
PŘIHLÁŠKY: jozef.leskovsky@seznam.cz
nebo na webu catan.cz
www.catan.cz
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – BÁSNÍK MILEVSKÉHO KRAJE
V letošním roce uplynulo 100 let od narození
milevského
rodáka, spisovatele
a básníka, Jindry Černohorského. Jindřich František Černohorský se narodil
15. března 1911
v Milevsku čp. 8/9.
V tomto domě na
náměstí E. Beneše
byl už v 17. století
pivní šenk. Koncem
19. století zakoupil
majitel domu kupec
Bohuš Strnad i sousední dům čp. 9. Po
stavebních úpravách
začaly být oba domy
označovány jako
jeden společný dům
s čp. 8/9. Výčep vína
a kořalky zůstal
v tomto kupeckém
domě
zachován
Titulní strana sbírky Slepec a včela.
do konce roku 1907.
Právě někdy poté se sem přestěhoval Antonín Černohorský se svou mladou manželkou Marií, dcerou milevského tkalce Františka Beneše. Antonín byl synem příbramského horníka a v domě čp. 8/9 vedl holičskou živnost.
Jindřich Černohorský po ukončení Obecné školy v Milevsku nastoupil na písecké
gymnázium. V době gymnaziálních studií započal jeho zájem o literární činnost.
Se svým kamarádem Karlem Cvejnem patřili k zakladatelům studentského časopisu
Gymnasion, na jehož stránkách začali
tvořit poezii pod vlivem avantgardních
směrů, zvláště poetismu. Jejich spolupráce vyvrcholila v první polovině 30. let,
kdy vydali dvě básnické sbírky. V roce
1932 vyšly obsáhlejší Odjezdy a o rok
později sbírka Slepec a včela. Ve sbírce
Odjezdy převážila nad sociální tématikou
milostná tématika, kdežto Slepec a včela
obsahuje čistě sociální tématiku – strádání a utrpení chudých, touhu po novém,
lepším životě a činorodé práci.
Po maturitě Černohorský začal studovat
na právnické fakultě Karlovy univerzity
v Praze. V roce 1935 se stal doktorem
práv a po absolvování základní vojenské
služby nastoupil v rodném Milevsku
na místo advokátního koncipienta.
V básnické tvorbě se Černohorskému stala zdrojem inspirace právě krajina okolo
Milevska a Písku. Ve 30. letech vyšly soubory básní Píseň o světle domova (části
Milevská rapsodie, Náš domov a Písecké
pásmo) a Básnická trilogie (části Dítě
a džbán, Krajina po dešti a Bodlák
a svět).
Od roku 1938 byl Černohorský zaměstnán jako tajemník Okresního národního výboru v Písku. Od roku 1951 až
do odchodu do důchodu v roce 1971 pracoval jako úředník ONV. Během druhé
světové války se ústředním zájmem jeho Rodný dům v Milevsku.
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básnické tvorby stalo vylíčení okupačních hrůz – Mlčící země
(1939) a Píseň o mlčící zemi (1945), kde zaznívá odpor
a nenávist proti okupantům, ale objevují se tu i pocity hrdosti
na statečnost národa i víra v realitu svobody.
Jihočeské nakladatelství roku 1977 vydalo útlý výbor z jeho
básní, pocházejících z let 1940 – 1976, nazvaný U nás na jihu
a v roce 1984 sbírku Větrník naděje, která obsahuje mimo
jiné báseň Milevská krajina:

Jindra Černohorský
Prameny milevské krajiny
medoví meduňkou,
bodlákem píchají,
do kůry stromů srdce vryjí.
Hladinou rybníků
bok po boku čírce
kačírek pluje,
na modrý písek
bělásci se slétnou
křídla ochladit.
Černohorského povolání po válce jej táhlo spíše k publicistické práci. Různé příspěvky mu vycházely v Jihočeské pravdě, Světě socialismu, Levé frontě či ve Tvorbě.
Začal se věnovat hlavně současnosti a nedávné minulosti. K tématice války se
vrací v publikacích: Neumlčení, reportáže 1941 – 1942, Slovenské povstání,
Mezi dvěma řekami: reportáž o práci a osudech ilegální skupiny Oslov za okupace.
Zabýval se také historií dělnického hnutí. Z této doby pochází životopisná monograﬁe píseckého komunisty a odboráře s názvem Alois Pertlíček, dále Několik
kapitol z historie, života a bojů KSČ na Písecku a Z dějin dělnického hnutí a KSČ
na Milevsku. Jako poslední vyšla Černohorskému v roce 1986 sbírka básní Souhvězdí
ryb, zemřel 26. ledna 1988 v Písku.
Mgr. Petra Kratochvílová,
Milevské muzeum

VŠESOKOLSKÉ SLETY
V červnu jsme zavzpomínali na sletové akademie v milevské sportovní hale. Dnes
si připomeneme slavné Všesokolské slety, které se pravidelně konají v prvních
červencových dnech v Praze a využívají volné sváteční dny 5. a 6. července.
Historických Všesokolských sletů se uskutečnilo celkem jedenáct. Ten úplně první
se konal v roce 1882 pod vedením prvního náčelníka Sokola Miroslava Tyrše na
Střeleckém ostrově v Praze jako oslava dvaceti let trvání Sokola. Cvičilo na něm
720 mužů, do té doby nevídaný počet cvičenců. Další slety se konaly v nepravidelných intervalech (1891, 1895, 1901, 1907, 1912, 1920, 1926, 1932, 1938
a 1948) i na různých místech: Královská obora, Letenská pláň a Strahov. S rostoucím
počtem sokolských jednot a jejich členů se samozřejmě zvyšoval i počet cvičenců,
diváků i sletových dní. V roce 1948, kdy počet členů Sokola překročil milion v téměř
3,5 tisíci jednot, si na Velkém strahovském stadionu zacvičilo téměř 600 tisíc cvičenců pod dohledem dvou milionů diváků. Slet se konal ve třech po sobě jdoucích
víkendech – slet žactva, slet dorostu a jako vyvrcholení slet členstva.
Všesokolské slety, konané po obnovení Sokola, byly již podstatně skromnější –
stejně jako počet jednot a jejich členů: v současnosti je v tisícovce jednot zaregistrováno 160 tisíc členů. Ale vraťme se ke sletům. Ty se nyní konají v pravidelných
šestiletých intervalech; první a v pořadí XII. slet se uskutečnil již v roce 1994 na
Velkém strahovském stadionu. Další dva slety (2000 a 2006) se konaly opět na
Strahově, ale na menším stadionu Evžena Rošického, a poslední slety (2012
a 2018) se přesunuly na stadion pražské Slavie do Edenu – do Synot Tip Arény.
Připomeňme, že i Česká televize věnovala posledním sletům velkou pozornost
a přenášela v přímém přenosu program obou sletových dní.
Milevští sokolové se velice aktivně zapojovali do nácviku skladeb všech pěti novodobých sletů. Počet milevšťáků při Všesokolském sletu v Praze vždy převyšoval
stovku a byl nejvyšší ze všech jednot v Jeronýmově a později i v Jihočeské župě.
Do nácviku se pravidelně zapojovaly všechny kategorie cvičenců – od nejmenších
špuntů v kategorii Rodiče a děti přes předškolní, mladší a starší žactvo, dorost
a dospělé až po seniory. Ti nejmenší většinou do Prahy nejezdili, ale při posledním
sletu si v Edenu zacvičili i oni. A stejně jako všichni ostatní účastníci byli atmosférou
této velkolepé sportovní události nadšeni. Po skončení sletu bylo možné zaslechnout postesknutí: „Škoda, že další slet je až za šest let. Tam už si tuhle naši krásnou
skladbu pro mladší žákyně nebudeme moct zacvičit!“
Dobrá zpráva na konec: další, v pořadí již XVII. všesokolský slet na rok 2024 se
již začíná připravovat. Věřme, že jeho konání nezhatí pandemie koronaviru, která
tak silně ovlivnila nejen sportovní život posledního téměř půldruhého roku.
Zuzana Sekalová

Slet 2018 – rodiče a děti (cvičitelka Helena Pokorná).

Slet 2018 – mladší žactvo (cvičitelé Marie Samohýlová, Pavel Bolek).

Slet 2018 – mladší žákyně (cvičitelka Lenka Řezbová).

Slet 2006 – starší žactvo (cvičitelé Martin Pokorný, Jana Beránková).

Slet 2012 – ženy (cvičitelka Marie Hejhalová).
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MŠ SLUNÍČKO
DEN DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

1. ZŠ MILEVSKO
NÁVŠTĚVA TKANIČKY

V úterý 1. června jsme
s dětmi v Mateřské škole
Sluníčko slavili Den dětí.
Na zahradě jsme společně připravili různé sportovní disciplíny, včetně
hledání pokladu, a i díky
sluníčku, které na nás
konečně vykouklo v plné
síle, jsme si zábavné
dopoledne užili. Na závěr děti dostaly medaile a sladkou odměnu.
Kolektiv MŠ Sluníčko

Tkanička navštívila 1. B. Ale nebyla
to tkanička ze šněrovací boty,
nýbrž netradiční domácí mazlíček
–užovka červená. Maminka
prvňačky Samanty představila
tohoto hada dětem a ti si s mírnými
obavami mohly nechat Tkaničkou
ovinout část těla. Přesvědčily se,
že had není vůbec slizký, ale
naopak příjemný a hebký. Všichni poutavě poslouchali povídání o tomto zvláštním
členu rodiny.
Mgr. Miroslava Koutníková

NAŠE ZAHRADA
V naší mateřské škole
Sluníčko jsme se
nemohli dočkat jarního
počasí, protože pobyt
venku je jedna z našich
priorit. Ovšem s nástupem léta a teplého
počasí jsme si prostory
zahrady užili naplno.
Členitý areál poskytuje
dostatek místa k odpočinku ve stínu, k pohybovým aktivitám i poznávání nejrůznějších rostlin i stromů.
Zpěv ptáků je pro nás odměnou za zimní měsíce, kdy s dětmi pravidelně doplňujeme
krmítka umístěná v zahradě. Ani pandemická omezení nejsou pro nás překážkou.
Jednotlivá oddělení mohou užívat zahradu s dostatečnými odstupy.
Všem dětem přejeme krásné prožití prázdnin a už teď se těšíme na zbarvenou
zahradu na podzim.
Kolektiv MŠ Sluníčko

MŠ KYTIČKA
ZNAČKA „MEZIGENERAČNĚ“
Pondělí 14. června bylo
významným dnem pro
Mateřskou školu Kytička a zároveň pro
Sociální služby Města
Milevska. Obecně prospěšná společnost
Mezi námi, zaštiťující
dlouhodobou spolupráci mateřských škol
a domovů pro seniory,
propůjčila oběma partnerským zařízením značku „MEZIGENERAČNĚ“. Značku,
která znamená prestiž a výjimečnost a je důkazem, že právě tady to mezigeneračně žije.
Ačkoli děti a „naše“ seniory dělí věkový rozdíl i více než 80 let života, mají
mnoho společného. Právě děti a senioři žijí nejvíc přítomností a váží si pozornosti
svých blízkých, která na obou stranách leckdy chybí. Při aktivním sdílení času
si děti a senioři předávají radost, energii i nové zkušenosti. Učí se úctě a ohleduplnosti.
Za tím vším stojí ale i vnitřní motivace a nadšení pedagogů a aktivizačních pracovníků v DPS, kteří spolupracují s koordinátorem „Mezi námi“ při plánování,
realizaci a hodnocení mezigeneračních aktivit a dělají svou práci rádi a leckdy
nad rámec svých pracovních povinností.
Na podzim nás čeká pilotní projekt Nadace Ninin sen, Lega a Mezi námi, o. p. s.,
kterého se účastní úzký výběr deseti partnerských zařízení mateřských škol a zařízení pro seniory. Moc se těšíme, je to důkaz toho, že to, co děláme, děláme dobře.
Bc. Marcela Brčková, DiS.

12 | Milevský zpravodaj | červenec 2021

DEN DĚTÍ
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. Tento den má
upozornit světovou veřejnost na
práva a potřeby dětí. I v naší škole
si žáci napříč ročníky Den dětí užili.
Prvňáčci luštili hádanky a rébusy,
druháci se podívali do knihovny,
kde si zahráli divadlo a pozadu
nezůstala ani družina, kde si děti
mohly vyzkoušet netradiční disciplíny, např. skok v pytli, slalomový běh mezi
stromy, hod kroužkem na cíl, skákání panáka, běh s míčkem na pálce a hod matičkou
na cíl do vody. Žáci 2. B a 3. C pojali Den dětí neobvyklou aktivitou – namalovali
si tričko podle vlastní fantazie a vytvořili si originální výtvor. Výtvory byly opravdu
jedinečné.
Mgr. Miroslava Koutníková

LEGIOVLAK V MILEVSKU
Milevské nádraží bylo druhou
letošní zastávkou Legiovlaku. Díky
projektu Československé obce
legionářské se žáci šesti tříd 1. ZŠ
TGM Milevsko měli možnost seznámit s věrnou replikou legionářského vlaku z období let 1918–1920,
kdy na Transsibiřské magistrále
v Rusku probíhaly válečné operace
čs. legií.
Žáci se zaujetím poslouchali výklad
průvodce v replice legionářského
stejnokroje, prohlédli si expozice v jednotlivých vagónech, pročetli informace
na instalovaných panelech. Dotazy, které žáci měli, jim průvodce ochotně zodpověděl. Děvčata obdivovala krom jiného vybavení štábního vagónu, chlapce
nejvíce zaujal obrněný vůz. V prodejním voze si děti mohly zakoupit upomínkové
předměty.
Mgr. Alena Dolejšková

2. ZŠ MILEVSKO
WORKSHOP DO HOSPODÁŘSKÉHO DVORA
Třídy 1. B a 2. B 2. navštívily v červnu Hospodářský dvůr v Bohuslavicích u Telče. Na děti čekal nevšední
zážitek. Prohlédly si a nakrmily
domácí zvířata. Dozvěděly se, jak
o zvířata pečovat. Kromě koní,
oslů, koz, slepic a hus, viděly
i lamu. Velkým zážitkem bylo svezení na poníkovi po jízdárně. Připravily si těsto na palačinky, které jim kuchař usmažil. Samy si je pak nazdobily
a snědly.
Za tento krásný den velice děkujeme Jihočeské hospodářské komoře, která celou
akci ﬁnancovala.
Mgr. Dana Kotrbová

GYMNÁZIUM MILEVSKO
LETOŠNÍ ÚSPĚŠNÍ MATURANTI

hlasujícího, který bude muset vyjádřit souhlas s všeobecnými podmínkami ankety
a vepsat náhodně generovaný kód.
V anketě bude vylosováno 14 hlasujících, kteří budou za svůj hlas odměněni hodnotnou cenou od cestovní kanceláře ATIS. Nezbytnou podmínkou pro zaslání ceny
je následné poskytnutí poštovní adresy výherce vyhlašovateli po oznámení výhry
hlasujícímu.
Vítězná informační centra v každém z krajů budou slavnostně vyhlášena a oceněna
v rámci společenského večera říjnového členského fóra A. T. I. C. ČR, informačním
centrům na 2. a 3. místě v kraji bude udělen diplom.
Vyhlašovatel ankety si vyhrazuje právo anketu kdykoli změnit, pozastavit či zrušit.
Ankety se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky
starší 15 let. Z účasti v anketě jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora i zpracovatele a dále osoby jim blízké ve smyslu § 116 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku. Účastí v anketě se hlasující, tj. účastníci ankety, zavazují
dodržovat všeobecná pravidla ankety. Hlasující, který uvedl nepravdivé údaje
nebo učiní nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast v anketě, odpovídá
za veškeré škody, které tímto jeho jednáním vzniknou, a je povinen odškodnit
a bránit organizátora před případnými následky.
Asociace turistických informačních center ČR

SOUTĚŽ S DÉČKEM V INFOCENTRU
V červnovém vydání zpravodaje jsme se dozvěděli, že
Turistické informační centrum Milevsko se stane součástí prázdninové soutěže s ČT Déčko, která bude probíhat od 1. července do 30. srpna. A nyní vá rádi prozradíme, jak to bude dál a co se vlastně na Déčku děje.
Ajajajaj! Na Déčku se zbláznilo počasí! Princezna Prga
brzy přišla na kloub tomu, co se stalo: Stromděd Počas,
který od nepaměti košatěl hustým listovím, je najednou
dočista holý. Přírodní moudrost vepsaná do jeho listů se rozletěla do všech stran.
Část listí to zaneslo až k nám na Zemi, a tak budou na Déčku potřebovat pomoc –
tvoji pomoc. Pomůžeš listí posbírat a vrátit zpět na Déčko, aby příroda přestala
bláznit a počasí se vrátilo do starých dobrých kolejí?
Od začátku prázdnin se více dozvíš i v našem Turistickém informačním centru.
Více informací na www.zastavnecas.cz.
Lenka Košatková, DiS.

GYMNASTKY ZKOUŠÍ NOVOU DISCIPLÍNU

Ve čtvrtek 10. června proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům 4. A a sexty milevského gymnázia. Nestandardně v letošním roce probíhala
jak příprava na závěrečné zkoušky, tak i maturitní zkouška samotná. Tu všichni
úspěšně zvládli. Ze všech tradičních událostí spojených s absolvováním posledního
ročníku studia tak mohli maturanti prožít alespoň ten závěrečný slavnostní okamžik.
Probíhal netradičně na nádvoří milevského kláštera. Maturitní vysvědčení předaly
studentům třídní učitelky Mgr. Lenka Dvořáková a Mgr. Svatava Pokorná za účasti
starosty města Ing. Ivana Radosty a ředitele školy Mgr. Petra Bardy.
Mgr. Jana Plavcová

OBLÍBENÉ TIC ROKU 2021
Asociace turistických informačních center České republiky (A. T. I. C. ČR) vyhlašuje
anketu o nejoblíbenější turistické informační centrum letošního roku. Anketa
probíhá v období od 21. června do 31. srpna formou hlasování na stránkách
www.kampocesku.cz, kde ji partnersky zajišťuje Vydavatelství KAM po
Česku, s. r. o. Informace o anketě budou zveřejněny také na webu asociace
www.aticcr.cz s přímým linkem do hlasování.
Hlas bude možné poslat jednomu z více než 460 certiﬁkovaných turistických informačních center (dále jen TIC), tedy takovému, které máte v oblibě, které vám
pomohlo, příjemně překvapilo na cestách atp.
Hlasování v anketě je možné z jedné IP adresy pouze jedenkrát pro jedno TIC v každém z krajů ČR. Vícečetné hlasování bude eliminováno použitím e-mailové adresy

Moderní gymnastky milevského
Sokola se po covidové situaci
mohly vrátit k pravidelným tréninkům v polovině dubna. Protože bylo jasné, že do konce jarní sezony už žádné soutěže
v tělocvičnách neproběhnou,
využily možnosti virtuálních
soutěží. Nahlédly pod pokličku
novějšího sportovního odvětví
gymnastiky – skupinové estetické gymnastiky (Aesthetic
Group Gymnastic) a rovnýma
nohama skočily na základě
pověření sportovního svazu do
soutěží na mezinárodní úrovni.
Na konci května se zapojily do
soutěže v kanadském Torontu,
22. května pak sledovaly soutěžní klání, které pořádal gymnastický klub GC Janika v Estonsku. Milevšťandy tak měly možnost změřit síly
s družstvem z Nového Zélandu, Dánska a Itálie. Na výkony soupeřek nestačily,
ale takové ambice Milevšťandy ani neměly. Za velký úspěch holky považují to, že
po půlroční absenci tréninků byly schopné během jednoho měsíce secvičit sestavu,
kterou předsednictvo českého svazu estetické skupinové gymnastiky vyhodnotilo
jako konkurenceschopnou, a že byly pověřeny k reprezentaci České republiky na
mezinárodních soutěžích. Holky z Milevska tak znají i u protinožců.
Mgr. Jana Plavcová
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do středy 14. července na telefonní číslo
775 733 552 nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na
koncert české vokální skupiny 4TET, který se uskuteční v neděli 15. srpna od 20:30
hodin v areálu milevského kláštera. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé
jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Pštrosi v areálu ﬁrmy Arrbo
Výherci: Ilona Hronková a Marie Kostínková z Milevska, Jan Švec z Prahy

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021
„Zpátky do pravěku“
Staňte se součástí naší tlupy a vydejte se s námi do pravěku!Budeme lovit
mamuty, malovat na skály, uspořádáme pralympiádu a ještě mnohem víc...

NABÍZÍME POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V TERMÍNECH:
26.–30. července „vodní týden“
2.–6. srpna „hasičský týden“
Cena: 1 700 Kč
Od pondělí do pátku (8.00–16.00) pro děti od 5 do 12 let. Zázemí v milevské sokolovně.
Obědy v jídelně Lidovka, pitný režim po celý den. Táborové a sportovní hry v tělocvičně
i na hřišti, koupání a spousta zábavy. 1x celodenní výlet.

Přihlášky a informace
Email: info@zabka-milevsko.cz • tel. 776 029 585 • www.zabka-milevsko.cz

UPOZORNĚNÍ
pro odběratele teplé užitkové vody z CZT!

Ve dnech 25.–30. července 2021
bude z důvodu plánované odstávky ve výtopně ZVVZ ENERGO, s.r.o.

PŘERUŠENA DODÁVKA TEPLÉ VODY.
K přerušení dodávky TUV dojde v neděli 25. 7. 2021 ve večerních hodinách.
Dodávka bude obnovena v pátek 30. 7. 2021 ve večerních hodinách.
Za komplikace a nepohodlí, způsobené odstávkou teplé vody, se omlouváme.

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU A EKOLIKVIDACE,

pobočka Milevsko, Sažinova 302,
tel. 777 271 504,
info@fast-kovosrot.cz,
www.fast-kovosrot.cz
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