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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
rozmarná příroda si s námi pohrávala i v červenci,
jako by jí červnové zničující tornádo na Moravě bylo
málo. Bleskové povodně, bouřky, obrovské kroupy
a padající stromy se nevyhnuly ani milevskému regionu, i když naše město samotné bylo relativně ušetřeno
– na rozdíl od okolí Kovářova či Hrejkovic. K tomu
všemu se přidaly poměrně chladné dny a noci, takže
jsme se v prvním prázdninovém měsíci ani příliš nevykoupali. Musíme tedy pevně věřit, že to dopadne jako
v loňském roce a srpen nám vše blahosklonně vynahradí – pořádně se prohřejeme, už nebudeme muset
řešit katastrofy v podobě tornád, savých vírů nebo
supercel a zlepší se nám nálada. Ale tu byste si mohli
spravit už teď – přečtete-li si toto vydání Milevského
zpravodaje. Najdete v něm totiž řadu pěkných příspěvků a fotograﬁí o všem podstatném, co se na Milevsku během léta přihodilo. Kromě pravidelných informací z jednání zastupitelstva a rady města se např.
dozvíte, jak probíhá rekonstrukce plynu v ul. Blechova, zda se vyvedl už 3. ročník Dne vína a mandlí s partnerskými Hustopečemi nebo co nás čeká při letošním
posvícení. Nesmím opomenout článek o velkorysém
daru dvou mladých podnikatelů, který pomůže klientům Sociálních služeb Města Milevska.

Kombinace léto-prázdniny-nicnedělání pro Milevsko
a okolí určitě neplatí. K dlouhodobým investičním
akcím, jakými jsou podnikatelský park a přístavba
domova pro seniory, se v červenci přidaly a během
srpna postupně přidají další. Už v červenci se částečně
uzavřela Blechova ulice, kde se rekonstruuje plyn.
Na věžičce nad knihovnou u budovy čp. 1 byly provedeny udržovací práce včetně nátěrů, rozsáhlou opravou prošla barokní kaplička nad kostelem. Naproti
Penny Marketu v Blanické ulici začala avizovaná
výstavba nového obchodního centra, které by se mělo
za tři čtvrtě roku otevřít veřejnosti. Perné léto zažívají
i zaměstnanci Služeb Města Milevska: nové veřejné
osvětlení ve Dmýšticích a v Masarykově ulici a pak
rovnou na milevský hřbitov, kde na ně čeká masivní
rekonstrukce chodníků. Je toho opravdu hodně, a ne
všem z Vás se to zamlouvá, já vím. Vaše kritika se týká
především výstavby obchodního centra v jižní části
města – resp. proč jsme ji dopustili. Odpověď je jednoduchá. Investor si spočítal, že Milevsko má ještě
kapacitu na nové obchody, k tomuto účelu si koupil
pozemek od soukromého majitele a hodlá je postavit.
Pokud neporuší platnou legislativu, nemáme žádné
páky jej zastavit.

Dámy a pánové, máme velkou radost, jak aktivně
a pozitivně reagujete na nový pořad Nad postřehy
občanů, který můžete už od konce března každý týden
sledovat v milevském vysílání kabelové televize. Přinášíme v něm odpovědi na palčivé otázky a informace
o dění ve městě. Pokud nemáte „kabelovku“, můžete
pořad najít také na YouTube (www.milevsko-mesto.cz;
červená šipka vpravo nahoře).
Příště Vás Milevský zpravodaj potěší (alespoň
doufám!) až po posvícenských oslavách, které po roce
opět přesouváme do Bažantnice, a těsně před začátkem nového školního roku. Do té doby mějte radostný
srpen!
Ing. Ivan Radosta, starosta města

POSVÍCENÍ 2021
DK Milevsko připravuje na poslední srpnový víkend
Bartolomějské posvícení. Převážná většina programu se uskuteční v parku Bažantnice, zahajovací
a závěrečný koncert proběhne v areálu Milevského
kláštera. Připraveno bude i mnoho zajímavých akcí
v jiných částech města. A na co přesně se můžete
těšit? Podrobný program naleznete na straně 15
a 16.

INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 28. 6. 2021
• Souhlasila s převodem částky ve výši 40 tis. Kč z rezervního fondu do fondu
investičního příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Milevsko. Prostředky budou použity na dofinancování akce „Rekonstrukce a modernizace
plynové kotelny“.
• Schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu
SDO/OEKO/763/21 na realizaci akce Rozšíření Domova pro seniory - Milevsko
ve výši 10 mil. Kč.
• Vzala na vědomí cenovou nabídku na Pasporty: Četnosti sečení a zimní
údržby, Vpustí dešťové kanalizace a Městského mobiliáře, a rozhodla o uzavření objednávky s firmou Hrdlička spol. s r. o., Praha 5 Stodůlky za nabídkovou cenu celkem 220 000 Kč bez DPH.
• Rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodníky na hřbitově - fáze I“ s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o. za
nabídkovou cenu 1 330 725,73 Kč bez DPH.
• Vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace
na obnovu sítí v ulici Čs. legií od společnosti WAY project s. r. o., Jindřichův
Hradec a rozhodla uzavřít smlouvu s touto společností za nabídkovou cenu
celkem 899 400 Kč bez DPH.
RADA MĚSTA DNE 19. 7. 2021
• Vzala na vědomí zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
„Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička“, jehož zadavatelem a realizátorem
je Mateřská škola Kytička Milevsko.
• Souhlasila s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky
malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na akci „Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše – I. etapa“ a vyhlásila výběrové
řízení na tuto veřejnou zakázku.
• Vzala na vědomí ukončení zveřejněného adresného záměru pronajmout
nebytové prostory č. 101 v čp. 1 na nám. E. Beneše, s podlahovou plochou
36,80 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou šestiměsíční, s měsíčním
nájemným ve výši 3312 Kč a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu v předloženém
znění se spolkem Centrum mladé rodiny Milísek, z. s., Milevsko.
• Vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace
Rozšíření vodovodního a plynovodního řadu - Podnikatelský park Milevsko
od firmy BUILDING-INVESTMENT, s. r. o., Strakonice, za nabídkovou cenu
celkem 53 000 Kč bez DPH a schválila předložený návrh objednávky.
• Vzala na vědomí informace o projektu „Pumptrack Milevsko“ a rozhodla zadat
zpracování studie na realizaci firmě Dirty Parks, s. r. o. za nabídkovou cenu
15 000 Kč bez DPH.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 23. 6. 2021
• Vzalo na vědomí „Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Milevska za období od 1. 1. do 31. 12. 2020“. Projednalo
a schválilo „Závěrečný účet města Milevska za rok 2020“.
• Schválilo příspěvkové organizaci Sociální služby Města Milevska podání
žádosti o dotaci do programu iROP na rozvoj sociálních služeb - Výzva č. 101
Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností – nákup dvou
hybridních automobilů, rekonstrukci a vybavení dvou kanceláří pro zaměstnance pečovatelské služby, vč. vybavení počítačovou technikou. Dále schválilo
předfinancování ve výši 90 % způsobilých výdajů (1 800 000 Kč) z rozpočtu
města, s tím, že spoluúčast ve výši 10 % bude hrazena z investičního fondu
organizace Sociální služby Města Milevska.
• Rozhodlo zveřejnit záměr na budoucí prodej dvou částí pozemkové parcely
č. 1961/37 v lokalitě Kostelecká o výměře cca 20 m2, k. ú. Milevsko ve vlastnictví
města Milevska, se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko za minimální
cenu 790 Kč za 1 m2 bez DPH, tj. celkovou částku min. 15 800 Kč bez DPH, stanovenou dle znaleckého posudku za účelem možnosti výstavby dvou garáží.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 7. 7. 2021
• Schválilo poskytnutí ﬁnančního daru z rozpočtu města Milevska ve výši
100 000 Kč obci Mikulčice na jižní Moravě, která byla zasažena tornádem.
Finanční dar bude převeden na transparentní účet obce č. 299222440/0300.
Michal Horek, místostarosta města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.
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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Město Milevsko navštívila známá osobnost světového ﬁlmu. Americký komik, herec,
muzikant, scenárista a producent Adam Sandler natáčel nedaleko od Milevska sci-ﬁ ﬁlm
Kosmonaut z Čech a v Milevsku se zastavil na kávu.

V Milevsku byl doplněn informační systém. Konkrétně se jedná především o značení,
které návštěvníka dovede ke křížové cestě. Tato cesta začíná nedaleko hřbitovního kostela
sv. Jiljí a má 14 zastavení, ze kterých jsou krásné výhledy na naše město.

Koncem června napáchala noční bouřka v Milevsku nemalé škody. Kromě popadaných
stromů byla poničena i střecha na budově Služeb Města Milevska.

Na jižním okraji města začala výstavba nové obchodní zóny. Celkem zde vznikne osm
obchodů a jeden supermarket. Předpokládaný termín dokončení stavby je na Velikonoce
2022.

KAVÁRNA HLEDÁ NÁJEMCE

V souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce plynovodu NTL na STL Milevsko, ul. Blechova“
v Milevsku bude provedena:
I. úplná uzavírka místní komunikace ul. Blechova v úseku od křižovatky s ul. Nádražní
po křižovatku s ul. Kpt. Nálepky v době od 12. července do 20. září 2021. Práce budou
prováděny po etapách. Objízdná trasa při uzavírce místní komunikace ul. Blechova je
obousměrně vedena po místní komunikaci ul. Kpt. Nálepky.
II. částečná uzavírka místní komunikace ul. Blechova v místě křižovatky s ul. Kpt. Nálepky
a s ul. Písecké předměstí v době od 11. do 31. srpna 2021. Práce budou prováděny po
polovinách komunikace, průjezd křižovatkou bude vždy umožněn v šířce minimálně
3 metry.

V blízkosti kostela sv. Bartoloměje probíhá rekonstrukce barokní kapličky sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století, která je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Předmětem obnovy je primárně oprava
vnějších a vnitřních omítek a rámů oken. Na akci byla získána dotace z programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva
kultury ve výši 109 tisíc korun.

Město Milevsko opakovaně zveřejňuje
záměr pronajmout nebytový prostor, resp.
prostor sloužící podnikání, s podlahovou
plochou 111,94 m2 v čp. 1401 Libušina
Milevsko, kdy zachování předchozího
dlouholetého provozu kavárny je v zájmu
nejen pronajímatele, ale i veřejnosti, včetně nájemců domu s pečovatelskou službou. Minimální měsíční nájemné ve výši
6884 Kč za celý prostor je stanoveno jako cena obvyklá v místě a čase dle znaleckého
posudku. Podrobnější informace obsahuje dokument zveřejněný na úřední desce
Městského úřadu Milevsko. Nabídky, připomínky, případně další podněty lze podávat nejpozději do 30. září 2021. Kontaktní osobou vyhlašovatele je Marcela
Heroutová, tel.: 382 504 231 a 727 986 735, e-mail: marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz.
Marcela Heroutová, Odbor investic a správy majetku

DAR STO TISÍC KORUN PRO DPS

Společnost CNC Doctors s. r. o., která působí na trhu v oblasti údržby kovoobráběcích CNC strojů, se rozhodla obdarovat Sociální služby Města Milevska. Ve středu
23. června převzala ředitelka Sociálních služeb Města Milevska od majitelů společnosti pana Luďka Fuky a Pavla Brčáka šek na 100 000 Kč.
Předání se účastnili klienti Domova pro seniory, celou událost prožili a osobně
dárcům poděkovali za velkorysý dar. Společně pak všichni shlédli několik videí,
dokumentujících pestré aktivity a společenské akce seniorů zdejšího domova.
Finanční částka bude použita právě na vybavení aktivizační místnosti, ve které
se budou klienti Domova pro seniory scházet k aktivitám, rukodělným činnostem,
tvoření, povídání a společenským hrám. Toto vyžití je pro seniory domova důležité
a dosud v zařízení chybí vhodné místo, kde by se uskutečňovalo.
Sociální služby Města Milevska tímto děkují společnosti CNC Doctors s. r. o. za
sponzorský dar a klienti se již těší na aktivity v novém prostoru.
Jana Nováková, Sociální služby Města Milevska

ZÁBAVNÁ HRA PRO DĚTI

Na historické budově čp. 1 byly provedeny udržovací práce střešní krytiny věže spočívající v mechanickém očištění šindelové krytiny ocelovými kartáči a aplikaci dvojnásobného nátěru fermeží. Na tuto obnovu byla získána dotace z programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva
kultury ve výši 90 tisíc korun.

Jak můžete strávit příjemný den s dětmi a přitom poznat
blíže naše město? Vyzvedněte si zdarma v infocentru
na náměstí E. Beneše krásnou ilustrovanou brožurku
„Město Milevsko se šlechticem Jiříkem“. Infocentrum
bude vaším startem a zároveň i cílem v cestě za dobrodružstvím! Brožurka je určena především pro rodiny
s dětmi a poskytuje informace o možnostech trávení
volného času v regionu. Dále obsahuje speciální trasu
městem s plněním různých úkolů, po jejichž splnění
čeká na děti v informačním centru malý dáreček. Navíc
je plná omalovánek, křížovek, hádanek, doplňovaček apod. Celou brožurkou
děti doprovází Jiřík z Milevska, zakladatel města. Děti si budou hrát, zapisovat
si, malovat, hledat, pozorovat a tím město poznávat. Díky brožurce vám Jiřík
ukáže spoustu zajímavých míst a cestou se dozvíte plno nových informací nejen
o městě. Navíc to bude zábava, doufáme, že vás to bude bavit a domů si odnesete
mnoho nezapomenutelných zážitků! Určitě neváhejte a navštivte naše infocentrum a hurá za poznáním! Těšíme se na vás.
TIC Milevsko
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STŘÍPKY Z MINULOSTI - „SLOVAN“ Z MUZEJNÍ KNIHOVNY
Ve fondech knihovny Milevského muzea je
uloženo nejen sedm tisíc knih odborné literatury, ale i celá řada periodik. Jsou zde kompletní vydání časopisů Listy milevského kraje,
Zájmy milevského kraje, Milevský kraj (to
všechno z let třicátých), mnoho čísel Zpravodaje okresního hospodářského spolku
v Milevsku (to byl nejstarší milevský časopis,
začal vycházet roku 1886), z mladší doby jsou
zde celé ročníky podnikových novin Jiskra
nebo třeba Zpravodajů Klubu pracujících ze
60.–80. let minulého století a také kompletní
vydání Milevských novin za uplynulých třicet
let.
Portrét Karla Havlíčka. Kresba tužkou,
Uvedená periodika jsou historickým svědec- kolem roku 1850.
tvím někdejšího života na Milevsku. Leč
v našich muzejních sbírkách se vyskytují i některé další tiskoviny, které svým
významem přesahují milevský region. Jedním z nich jsou i dvě čísla časopisu
Slovan, vydávaného v Kutné Hoře počátkem padesátých let 19. století Karlem
Havlíčkem Borovským.
Papír tohoto periodika je
už velmi chatrný a jeho
výbava oproti dnešním
bohatě ilustrovaným
magazínům chudičká, ale
zatímco dnešní barevné
časopisy jsou už za pár
dnů jen přestárlou hromádkou papíru, která
nikoho nezajímá, Havlíčkův časopis Slovan je až
dodnes smutným mementem lidských osudů a dění
v české společnosti
během nelehké doby po
revoluci 1848. Týká se to
v první řadě samotného
Karla Havlíčka, jehož
dvousté výročí narození si
v letošním roce připomínáme. Dne 29. července
navíc uplynulo už 165 let
od jeho smrti.
Karel Havlíček, jenž se
podepisoval
Titulní stránka jednoho z čísel Havlíčkova časopisu Slovan, později
podle místa svého narosrpen 1850.
zení „Borovský“, se narodil 31. října 1821 v obci Borová u Přibyslavi do rodiny kupce Matěje Havlíčka
a Joseﬁny, rodným příjmením Sládkové. Už roku 1830 se však rodina Matěje Havlíčka přestěhovala do tehdejšího Německého (dnes Havlíčkova) Brodu. Tady Karel
vystudoval gymnázium a pak přešel do Prahy studovat ﬁlosoﬁi. Posléze vstoupil
do kněžského semináře, ale zde vydržel jen necelý rok. Nelíbily se mu konzervativní
poměry v církvi, a už v září 1841 byl vyloučen ze semináře nejen kvůli slabému
prospěchu, ale i pro své žertíky a ironické epigramy.
Pod vlivem Jana Kollára byl Havlíček velkým zastáncem rusoﬁlství a slovanské
vzájemnosti. Odešel proto do carského Ruska, kde působil jako vychovatel v rodině
zámožného profesora. Už roku 1844 se však vrátil domů do Čech, nyní s přesvědčením, že slovanská vzájemnost je naprosto nereálná. Na doporučení Františka
Palackého pak získal místo jako redaktor Pražských novin.
Právě někdy v té době se na scéně objevuje Havlíčkova první vážná známost,
Fanny Weidenhoffrová, jejíž zámožní rodiče měli v Německém Brodě obchod se
střižním zbožím. Oba mladí lidé se dokonce zasnoubili a po odchodu Havlíčka do
Prahy roku 1845 si psali krásné milostné dopisy, ke sňatku však posléze nedošlo.
Havlíčkovou „femme fatale“ (osudovou ženou) se nakonec stala Julie Sýkorová,
dcera hraběcího nadlesního. Seznámili se v módním salónu, který patřil rodině
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jednoho Havlíčkova přítele, Julie zde pracovala. Dne 4. března 1848 se pak v Praze
konala svatba. Manželství však bylo už záhy poznamenáno těžkou nemocí Julie
Havlíčkové. Mladá žena onemocněla tuberkulózou a v dubnu 1854 zemřela. Jejich
jediné dítě, dcera Zdeňka, se stala stejně jako její rodiče obětí tuberkulózy, jíž
podlehla roku 1872 v pouhých 24 letech.
Karel Havlíček si v revolučním roce 1848 založil vlastní Národní noviny, jež byly
velmi populární. Šlo vlastně o první česky psaný deník u nás. Havlíček se v tomto
rušném období stal i členem Národního výboru a poslancem rakouského ústavodárného Říšského sněmu. Po porážce povstání však byly Národní noviny posléze
v lednu 1850 zakázány pražským vojenským velitelstvím. Havlíček hledal tedy
možnost, jak pokračovat v novinářské činnosti mimo Prahu, a tak se nakonec
usadil v Kutné Hoře, kde začal vydávat časopis Slovan, vycházející dvakrát týdně.
Ani tady však pozornosti úřadů neunikl a pod jejich tlakem musel nakonec v srpnu
1851 vydávání časopisu ukončit. Se svou rodinou se vrátil do Německého Brodu,
kde žil spíš v ústraní a politicky se příliš neangažoval. Rakouské úřady však na
něho nezapomněly. Počátkem prosince 1851 navrhl policejní ministr Bach císaři
Františku Josefovi, aby byl Havlíček, jakožto proslulý kritik vlády, internován
v Salzburgu. Císař však nakonec změnil místo internace na zapadlý tyrolský Brixen.
V noci 16. prosince 1851 nastoupil Karel Havlíček za policejní asistence náročnou
cestu kočárem přes zasněžené Alpy do Tyrol.
Zde bydlel zpočátku v hotelu U slona, později si pak pronajal malý domek se zahradou. V roce 1852 za ním směla přijet i jeho žena s malou dcerkou. Rodina tedy
byla opět pohromadě, ale jejich korespondence byla úředně kontrolována a nad
vším vládl všudypřítomný policejní dozor.
V roce 1854 se Havlíčkova žena s dcerkou vrátila zpět do Prahy. Rodiče si totiž
přáli, aby malá Zdeňka chodila do českých škol, navíc její matka trpěla čím dál
víc tuberkulózou. Karel Havlíček nemohl v tu chvíli vědět, že svou ženu vidí naposled. Protože možnost návratu domů do Čech byla v nedohlednu, Havlíček nakonec
rezignoval a na jaře 1855 podepsal slib, že už nebude pokračovat ve veřejné činnosti. Teprve poté mu bylo umožněno odcestovat za rodinou. Domu přijel 15.
května 1855, a teprve zde se dozvěděl, že jeho žena Julie před měsícem podlehla
tuberkulóze. Tato zákeřná nemoc však byla záhy poté zjištěna i u něho samotného
a také u dcery Zdeňky. Karel Havlíček měl stále zakázán pobyt v Praze, a tak zde
u svých příbuzných ponechal dcerku a sám žil v Německém Brodě, který podle
úředního nařízení nesměl opouštět bez dovolení.
Až teprve, když byla u Havlíčka zjištěna tuberkulóza, úřady mu povolily pobyt
v Praze. To však už bylo příliš pozdě. Dne 18. června 1856 dostal Karel Havlíček
chrlení krve, jež se snažil léčit u lázeňských pramenů ve Šternberku u Smečna na
Kladensku. Koncem července byl nakonec převezen do Prahy, kde v bytě svého
švagra Františka Jaroše dne 29. července 1856 ve věku pouhých 34 let zemřel.
Jeho pohřeb na Olšanské hřbitovy se stal velkou manifestací české veřejnosti.
Zúčastnili se ho například František Palacký, František Ladislav Rieger, Karel
Jaromír Erben či Božena
Němcová, která na
Havlíčkovu rakev položila trnovou korunu,
symbol mučednictví.
Její manžel Josef Němec
se ujal spolupořadatelství pohřbu, za což byl
později odsouzen na
osm dnů vězení.
Havlíčkovo loučení před cestou do Brixenu, prosinec 1851. Karel Havlíček Borovský
se velkou měrou podílel
na vzniku české žurnalistiky a bývá pokládán za jejího zakladatele. Už méně se
ví, že se roku 1846 v Litoměřicích zasloužil o vytvoření náhrobku básníka Karla
Hynka Máchy, a že to byl právě on, kdo v roce 1848 prosadil přejmenování Koňského
trhu na Václavské náměstí a Dobytčího trhu na Karlovo náměstí.
Osudy této pozoruhodné osobnosti, která se významně zapsala do dějin české
literatury, připomínají v naší muzejní knihovně ony dva útlé časopisy Slovan.
Jejich zažloutlé stránky i přes propast skoro dvou století vypovídají o snahách
české společnosti za časů rakouské monarchie. Dýchne na nás také idylická atmosféra časů dávno minulých a někdy si trochu se závistí povzdechneme nad klidným
tempem tehdejšího života.
Vladimír Šindelář, Milevské muzeum

DEN DĚTÍ V NZDM FANOUŠ

V pondělí 28. června se v NZDM Fanouš opožděně uskutečnil Den dětí. Akce zaznamenala velkou účast, dostavilo se k nám 20 dětí. Díky slunečnému počasí se celá
akce konala venku. Účastníci se mohli těšit z nového vybavení, a sice lavičky, pinpongového stolu a míčů. Den byl plný soutěží a her. Nejprve si děti otestovaly
svou zručnost při závodu, ve kterém měly za úkol naplnit kelímek vodou pouze
s pomocí polévkové lžíce, následně si vyzkoušely hod míčem na cíl a poté si
poměřily síly v pinpongovém turnaji. Na závěr se konala zábava se slizem. Během
celého dne bylo k dispozici občerstvení (pití, ovoce, koláčky) a došlo i na opékání
buřtů. O doprovodný program se postarala naše bývalá klientka Marcela, která
nám zahrála na ﬂétnu. Akci si nenechal ujít místostarosta města Michal Horek,
který si s dětmi zahrál stolní tenis. Děti byly obdarovány drobnými dary a sladkostmi. Z celého dne byla pořízena bohatá fotodokumentace, kterou nám ochotně
zajistil dobrovolník nadšený do focení. Snímky jsou přístupné na webu Farní
charity Milevsko. Děkujeme všem zúčastněným a těm, kteří se na přípravě tohoto
dne podíleli a jakýmkoliv způsobem pomohli.
Kateřina Filipi

DŮM KULTURY ÚSPĚŠNÝM ŽADATELEM
Dům kultury Milevsko, příspěvková organizace, získal v letošním roce podporu z grantových programů
Jihočeského kraje ve výši 175 tis. Kč. Během léta
a nejpozději do konce října dojde k jejich realizaci,
a tímto bychom vám je rádi představili:

POMOC PRO JIŽNÍ MORAVU
Události související s tornádem, které se prohnalo přes jižní
Moravu, sledoval každý z nás. Živel nejvíc zničil obce Lužice
a Mikulčice na Hodonínsku, Moravskou Novou Ves a Hrušky
na Břeclavsku, značné škody napáchal i v hodonínské části
Pánov. V této osadě se tornádo zastavilo. Osadu tornádo
takřka zničilo a vyžádalo si i dvě oběti. Ani našim klientům
a zaměstnancům příběh obyvatel nezůstal lhostejný, rozhodli se pomoci formou
ﬁnančního daru. Od klientů Sociálních služeb Města Milevska je nesmírně krásné,
že z toho mála, co sami mají, přispěli dobrovolnou ﬁnanční částkou dle jejich
možností. Do sbírky se zapojili klienti Domů s pečovatelskou službou, jmenovitě
z DPS Milevsko 1510, Milevsko 1401, Bernartice, Sepekov, Kovářov, Jistebnice
a Nadějkov a také klienti Domova pro seniory a Odlehčovací služby Milevsko.
Částkou 1 700 korun přispěl i Klub důchodců, který vede paní Jiřina Pokorná. Ty
částku odeslaly na charitní účet Diakonie Brno.
Společně se zaměstnanci Sociálních služeb Města Milevska se podařila nashromáždit částka v celkové výši 45 000 Kč, ta byla vložena na transparentní účet obce
Hodonín – sbírka pro Pánov.
Nejsou to jen peníze, které do postižené obce posíláme, ale i soucit a pozitivní
myšlenky na znovu obnovení osady. Chtěly bychom poděkovat všem, kteří přispěli
a tím pomohli.
Sociální služby Města Milevska

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA V DK
Od září se v Domě kultury v Milevsku opět rozběhnou
kurzy německého jazyka pro dospělé – začátečníky, mírně
i velmi pokročilé. V kurzu pokročilých je možné soustředit
se buď na konverzaci nebo na doplnění mezer v gramatice.
Kurzy povede zkušená lektorka Jitka Chabrová. Informační schůzka se uskuteční v pondělí 6. září od 17 hodin
v učebně č. 1 v prvním patře DK Milevsko. Prosíme, aby se na schůzku dostavili i
současní studenti, protože se bude domlouvat den i čas, kdy bude kurz probíhat tak,
aby to všem vyhovovalo. Zároveň proběhne rozdělení do skupin. Děkujeme.
mk

Venkovní kiosek s turistickými informacemi
Realizací tohoto projektu bude zakoupení a instalace venkovního turistického
kiosku v blízkosti nově zrekonstruovaného vlakového nádraží v Milevsku. Informační kiosek bude nahrazovat původní starou vývěsní tabuli, bude přístupný
24 hodin denně a návštěvníkům města, turistům, ale i veřejnosti, bude nabízet
aktuální informace o pestré nabídce cestovního ruchu ve městě a regionu, kulturních a společenských akcích, nabídce ubytování a stravování. Bude připojen
i na internet a umožní tak například vyhledávání vlakových či autobusových spojů
apod.

Milevské kulturní léto 2021
Jeden z úspěšných projektů, který je pravidelně podporován z grantového programu Jihočeského kraje. Jeho cílem je důraz na zachování tradičních kulturních
akcí v oblasti neprofesionálního umění, případně další rozšíření kulturní nabídky
v podobě podpory realizace nových atraktivních projektů rozličných kulturních
žánrů či rozvíjení projektů stávajících.

Hudební sklepy v Milevsku 2021
Hudební sklepy v Milevsku jsou celoroční festival, jehož duchovním otcem je písničkář Václav Koubek, který představuje v klubech po celé České republice známá
i méně známá jména i talenty folkové scény. Hudební sklepy v Milevsku vstupují
v roce 2021 již do 19. ročníku. Koncerty se konají v krásném komorním prostředí
milevské Galerie M přímo v centru města Milevska.

Muzeum milevských maškar se propaguje
Díky tomuto projektu byly vyrobeny velkoplošné bannery, které jsou postupně
umisťovány na frekventovaných místech v pronájmu či vlastnictví žadatele. Dále
probíhá propagace formou inzerce v mediích či propagace facebookového proﬁlu
žadatele či v Google vyhledávači.

Účelně osvětlené a vybavené prostory Galerie M v Milevsku
Realizací tohoto projektu bude především instalace nového moderního osvětlení
v Galerii M. Nynější osvětlení těchto prostor už je dosti zastaralé a nedostačující.
Historické prostory galerie si zaslouží, aby osvětlení bylo moderní, efektivní
a díky tomu byl umocněn i zážitek z návštěvy těchto prostor.
Děkujeme tímto Jihočeskému kraji za poskytnutí podpory.
Lenka Košatková, DiS.
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KULTURA A SPORT – SRPEN 2021
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
čtvrtek 5. 8., pátek 6. 8.
20:00
USA - Akční, dobrodružný, fantasy - Režisér James
Gunn uvádí akční dobrodružství superhrdinů Warner
Bros. Pictures.
TITULKY
132 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
pátek 6. 8., sobota 7. 8., neděle 8. 8.
17:30
USA - Rodinný, dobrodružný, komedie - Ve filmu se
vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr.
Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina.
DABING
93 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
sobota 7. 8.
20:00
ČR - Komedie - Co vše je ochoten udělat youtuber,
když chce, aby ho lidé brali vážně? Připravit velkou
akci a natočit o ní film.
ČESKÉ ZNĚNÍ
103 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
neděle 8. 8.
20:00
ČR - Dokument - Film mapuje klíčové okamžiky života
Jana Wericha.
ČESKÉ ZNĚNÍ
105 min.
vstupné: 110 Kč

FREE GUY
čtvrtek 12. 8., pátek 13. 8.
20:00
USA - Akční, dobrodružný - Ryan Reynolds hraje
bankovního úředníka, který zjistí, že je ve skutečnosti nehratelnou postavou ve videohře.
DABING, 3D
115 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
sobota 14. 8., neděle 15. 8.
20:00
ČR - Komedie - V nové české komedii podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika Landsmana
se v hlavních rolích představí Jiří Mádl a Tereza Ramba.
ČESKÉ ZNĚNÍ
97 min.
vstupné: 130 Kč

ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ
čtvrtek 19. 8.
20:00
USA - Akční, mysteriózní, thriller - Nic netušící skupina šesti lidí se ocitne uzamčená v další sérii únikových místností.
TITULKY
88 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
pátek 20. 8., sobota 21. 8., neděle 22. 8. 17:30
USA - Animovaný, komedie - Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí na plátna
kin ve svém prvním filmovém dobrodružství.
DABING
88 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč
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VYŠEHRAD: SERYJÁL
pátek 20. 8.
20:00
ČR - Komedie - Tvůrci projektu si váží všech fanoušků
původního onlinového seriálu, a tak se rozhodli jim
zkrátit čas při čekání na jeho filmové pokračování.
ČESKÉ ZNĚNÍ
83 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

Začátky projekcí vždy po setmění (v srpnu obvykle
ve 20:30 hodin). V případě deště se projekce přesouvá
na následující den nebo se nekoná. Projekce se uskuteční za dodržení epidemiologických podmínek. Změna programu vyhrazena.
amfiteátr
vstupné: zdarma

VEČÍREK

MILEVSKÉ LÉTO – LÁSKA & NÁHODNÝ VÝBĚR

sobota 21. 8., neděle 22. 8.
20:00
ČR - Komedie - Na večírku se postupně scházejí bývalí
spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo
v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek,
jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné: 130 Kč

čtvrtek 5. 8.
amfiteátr
vstupné: zdarma

18:00

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 10. 8.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

CANDYMAN

LETNÍ KINO - PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

čtvrtek 26. 8.
20:00
USA, Kanada - Horor - Pokračování hororu „Candyman" z roku 1992 nás zavede do Chicaga, kde legenda
opět povstane.
TITULKY
91 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

úterý 10. 8.
20:30
Nadporučík Izidor Vlk a nadporučík Herkules Drátek
se ucházejí o místo velitele kriminální služby.
amfiteátr
vstupné: zdarma

VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE
pátek 27. 8.
20:00
USA - Sci-fi, thriller - V roce 2063 Zemi sužují nemoci
a sucho. Šanci na záchranu lidstva vidí vědci v kolonizaci jedné vzdálené planety.
TITULKY
108 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

ZÁTOPEK
sobota 28. 8., neděle 29. 8.
20:00
ČR - Drama, životopisný - Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších světových atletů
všech dob.
ČESKÉ ZNĚNÍ
130 min.
vstupné: 130 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 stanečními mistry
Alenou a Jaroslavem Bolkovými připravují podzimní
taneční lekce. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na e-mail info@milevskem.cz nebo na telefonním čísle 383 809 201.
kurzovné: 2000 Kč

LÉTO S NADHLEDEM
do čtvrtka 30. 9.
Cestovatelská fotosoutěž s DK Milevsko. Více na
www.milevskem.cz.

LETNÍ KINO – LICHOŽROUTI
úterý 3. 8.
20:30
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi
a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek
vždy zůstane jen jedna – lichá.

MILEVSKÉ LÉTO - FUSKY DUS & UTÍKEJ
čtvrtek 12. 8.
amfiteátr
vstupné: zdarma

18:00

4TET VENKU - KONCERT
neděle 15. 8.
20:30
Vokální seskupení 4TET své verze koncertů rozlišuje
označením římskými číslicemi. To však neplatí pro
tuto speciální verzi s názvem VENKU, která je, jak již
název napovídá, určena pro koncerty pořádané pod
širým nebem.
Milevský klášter - 1. nádvoří
vstupné: 490 Kč

LETNÍ KINO – BAJKEŘI
úterý 17. 8.
20:30
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí.
Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením
Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet.
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – MONNA & RIGHTNOW
čtvrtek 19. 8.
amfiteátr
vstupné: zdarma

18:00

LETNÍ KINO – ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
úterý 24. 8.
20:30
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní
život. Otázka je, jak...
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – QÝCHODU & J. Z. L. F.
čtvrtek 26. 8.
amfiteátr
vstupné: zdarma

18:00

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ
– MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

MALÝ ZAHRADNÍK – SÁZENÍ ROSTLIN

PRÁVNÍK V PORADNĚ

úterý 24. 8.

středa 11. a 25. 8.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan Röhrich,
nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

čtvrtek 26. až neděle 29. 8.

TANEČNÍ SKUPINA EFK DANCE FAMILY
– NÁBOR
úterý 31. 8.
16:00
Další termíny náborů jsou 1. a 5. září, vždy od 16
hodin.
taneční sál

PŘIPRAVUJEME:
12. POHÁDKOVÝ LES
sobota 4. 9.
start od areálu koupaliště

13:00-16:00

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

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

VÝSTAVA NEŠKODNÁ ZÁVISLOST
úterý 3. až sobota 28. 8.
Výstava obrazů Josefa Záruby a Bohuslava Sýby.
vstupné: 10 Kč

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
PEČENÍ PERNÍKU
úterý 3. 8.

ÚPRAVA DVORKU
úterý 10. 8.

PÉTANQUE
úterý 17. 8.

MILEVSKÉ
velký
sál + balkonMUZEUM
vstupné: 400 a 450 Kč

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

LIDÉ SV. FLORIÁNA
do úterý 31. 8.
Milevské muzeum aSbor dobrovolných hasičů vMilevsku
vás srdečně zvou na výstavu ke 150. výročí vzniku sboru.
Kromě aktuální výstavy pro vás máme připravenou stálou expozici Muzeum pro celou rodinu (pro pány: sál
zbraní, pro dámy: světnička naší babičky, pro děti: loutkový salónek). Muzeum je oprázdninách otevřené denně vč. pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

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

MEDIAČNÍ SLUŽBA
úterý 3., 10., 17., 24. a 31. 8.
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 telefonu 723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 4., 11. a 25. 8.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

MILEVSKÝ KLÁŠTER
U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VARHAN
pátek 13. 8.
17:00
Dovolujeme si Vás pozvat na speciální komentovanou
prohlídku varhan s ukázkami nejznámějších varhanních skladeb, které uslyšíte vpodání průvodkyně kláštera Petry Kalinové. Na prohlídku, která trvá 50 minut,
je nutná rezervace na e-mailu prohlidky@klastermilevsko.cz nebo na telefonu 736 209 344.
Klášterní bazilika Navštívení Panny Marie
vstupné: 100 Kč.

KAMENÁČ music art pub
www.kamenac.net

KALLE
pátek 27. 8.
20:00
Koncert české alternativní hudební skupiny, která
v roce 2014 vyhrála žánrovou cenu Anděl, udělovanou
Akademií populární hudby. Její jméno pochází ze
severštiny, přestože to ani nebylo původním cílem,
ale název se skupině zalíbil. Nástrojové obsazení:
Veronika Buriánková (vokály, texty, bicí, klávesy)
a David Zeman (kytara, vokály, bicí, klávesy, syntetizátor).

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA DNEM VÍNA A MANDLÍ
Již třetí Den vína a mandlí z Hustopečí, který proběhl v sobotu 17. července, se
mimořádně vydařil. Více než tisícovka návštěvníků ochutnala speciality našeho
partnerského města, poslechla si dobrou muziku v podání Pietra Falcone, Jožky
Šmukaře a Beatles revival The Bugles, vyšlo krásné počasí a ještě se podařilo
vybrat 29 126 Kč pro Moniku Bartoňovou, která bojuje s nevyléčitelnou nemocí.
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V SOŠ a SOU Milevsko za pět minut dvanáct oslavili 70. narozeniny formou parádní
Zahradní slavnosti, na které se sešli zaměstnanci a přátelé školy.

Krasobruslařky se den před vysvědčením loučily s netradiční sezonou. „Doufejme, že
doba online tréninků je za námi. Nic nenahradí čas strávený na ledové ploše.“ říká
trenérka Barbara Herink. V čase, kdy nebyl v Milevsku led, krasobruslařky využívaly ledové
plochy v Příbrami. V červenci si od bruslení daly pauzu a nyní se už těší na srpnové
tréninky konané na domácím ledě.

Více než třicet návštěvníků si v pátek 2. července našlo cestu do Galerie M, kde se konalo
slavnostní zahájení výstavy s názvem Opět jsme tu…, na níž se představilo 15 členek a
členů Prácheňské umělecké besedy. A jak název napovídá, do Milevska se vrátili po šesti
letech a přivezli obrazy, keramiku a keramické obrazy, fotograﬁe a textilní tvorbu.

Prázdniny jsou tu! A s nimi i devátý ročník příměstských táborů pořádaných Plaveckou
školou Žabka. Na prvním „tvůrčím týdnu“ si děti čas mezi tvořením a sportováním zpestřily
například návštěvou místní teraristiky či prohlídkou Muzea milevských maškar.

Jesličky a mikrojesle Milevsko, jesličky Přeštěnice a příměstský tábor Milísek se ve čtvrtek
15. července hromadně vydali na výlet autobusem do Hrejkovic. Počasí nám přálo, moc
jsme si užili místní hřiště a nakonec nás čekala sladká tečka v Kávové Osvětě.

Centrum mladé rodiny Milísek v letošním roce zorganizovalo dva letní dětské tábory. LDT
Monínec proběhl v termínu od 11. do 17. července a hlavním tématem tábora byla show
Tvoje tvář má známý hlas. Druhý z táborů LDT Orlík Marina uzavře prázdniny, začíná 22.
srpna.

V amﬁteátru Domu kultury Milevsko proběhlo v červenci hned několik koncertů známých
kapel. Prvním z nich byl Pekař, následován známou českou klubovou kapelou Sto zvířat
(na snímku). V srpnu se milovníci hudby mohou těšit na tradiční čtvrteční koncerty,
tzv. Milevské léto.
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1. ZŠ MILEVSKO
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

GYMNÁZIUM MILEVSKO
ZÁVĚR ROKU VE SPORTOVNÍM DUCHU

Závěr školního roku se v kvintě milevského gymnázia nesl ve sportovním duchu.
V pondělí 28. června proběhl první ze 2 sportovních dnů. Na jednotlivých stanovištích v terénu si žáci mohli vyzkoušet netradiční disciplíny - střelbu ze vzduchovky,
jízdu v kajaku a jízdu na paddleboardu. Došlo i na volejbal a badminton. Druhý
den pak vyrazili vlakem do Tábora a po vodě sjeli do Dobronic u Bechyně. Pro
většinu bylo splouvání Lužnice v kanoích premiérou, a tak nebyla nouze o zážitky.
Sportovní dny v závěru školního roku kvintánům alespoň zčásti nahradily tradiční
týdenní sportovně-turistický kurz, který kvůli covid situaci neproběhl.
Mgr. Jana Plavcová

Ve středu 30. června se uskutečnilo slavnostní předávání vysvědčení absolventům
naší školy. Počasí nám přálo, a tak si 57 žáků 9. ročníku mohlo užít slavnostní
atmosféru ve venkovní učebně. Za přítomnosti svých rodičů, sourozenců, pana
starosty, místostarosty a pedagogů si připomněli uplynulé roky a převzali závěrečné
vysvědčení. Přejeme mnoho úspěchů na jejich další cestě životem.
PaedDr. Martin Hrych - ředitel školy
Mgr. Marie Jelenová - zástupce ředitele

ZUŠ MILEVSKO
VÝTVARNÍCI A GRAFICI OPĚT ÚSPĚŠNÍ
I v době distanční výuky měly děti možnost se zúčastnit hned několika soutěží.
Nejprve jsme zaslali soutěžní práce na mezinárodní soutěž v Exlibris do Hlohovce
na Slovensku. Zde ve velké konkurenci získala ocenění Anna Skalická se svou
Sovou. Ceny budou vyhlášené na podzim, kdy si Anna pojede osobně převzít
ocenění na Slovensko.
Další soutěží, které se naši žáci zúčastnili, byla soutěž vyhlášená MMD v Týně nad
Vltavou s názvem „Můj přítel tužka a rydlo 2021“. Rozhodně jsme se jako škola
neztratili a naši žáci získali krásná umístění ve své kategorii. Dorota Pecková
získala 1. místo s tušovou kresbou s názvem Splynutí s přírodou, za druhou práci
Jelen na louce získala ještě pochvalu, Vojtěch Teska obsadil 3. místo s tušovou
kresbou na téma Pýcha, Zloba, Upřímnost. Michal Komárek s barevným linorytem
Liška obsadil 2. místo. Matyáš Vachta zpracoval stejnou technikou motiv Okřídlený
lučištník a získal 3. místo, Johanka Linhartová a Martin Komárek mají čestné
uznání za své soutěžní linoryty Motýl a Coronavirus.
Všem mladým výtvarníkům blahopřejeme a přejeme další úspěchy.
Vyučující výtvarného oboru
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ZAJÍMAVÉ TIPY NA VÝLETY
Dům kultury Milevsko, provozovatel Turistického informačního centra, vám přináší
pár tipů, jak strávit volný čas a za pomoci automobilu, veřejné dopravy, pěší či
cykloturistiky objevit v okolí Milevska řadu pěkných míst. Tentokrát přinášíme
tipy na zajímavá místa v širším okolí města, která jsou v dosahu cca 30 km. Namasírujte svaly na nohou, podle počasí vytáhněte svého automobilového mazlíčka
nebo kola, vezměte děti, vnoučata a hurá do přírody za novými zážitky.

Při cestě k ní se zastavme na vyhlídce, odkud je nádherný pohled na zámek Orlík.
Zde si můžeme pořídit pěkné fotograﬁe na celý zámek, který se tyčí na skalnatém
ostrohu nad přehradou.

Za krásnými pohledy z rozhledny Kuníček na Petrovicku
Rozhledna Kuníček se nachází v krásné přírodě na dohled od Petrovic. Věž s rozhlednou je atypická ocelová příhradová konstrukce s vnitřním tubusem z ocelové
roury, vetknutá do železobetonové spodní stavby ve tvaru dvou souosých železobetonových válců obezděných kamennou přizdívkou z lomového kamene. Celková výška stavby je 60,02 m. První vyhlídková plošina je ve výšce 9,6 m, druhá
je ve výšce 36,6 m. Věž vznikla jako sdružená investice operátorů mobilních sítí
T-Mobile Czech Republic a. s., Eurotel Praha, spol. s. r. o. a Český Mobil a. s.
K rozhledně se dostaneme po hlavní silnici směrem na Kovářov, dále přes Dmýštice,
Vepice, Vladyčín a Krchov. Odtud je to už jen kousek k rozhledně Kuníček. Před
samotným kopcem, na kterém stojí rozhledna, se nachází ještě barokní kaple
svaté Anny. Nad ní je malé parkoviště, kde můžeme zaparkovat. A potom už
půjdeme krátkou procházkou přes kopec a lesík k samotné rozhledně. Při lepším
počasí je možné vyjet kopec na kole. Výstup k rozhledně určitě stojí za to, výhledy
na oblast Petrovicka a jeho nejbližšího okolí vás odmění.
Cestu lze absolvovat i v kratší verzi, a to pokud pojedeme z Milevska přímo do
Petrovic, zde pak sledujeme ukazatele k rozhledně Kuníček.
Bližší informace ohledně otevírací doby rozhledny najdete na www.kunicek.cz.

Zřícenina hradu Borotín - pravá hradní romantika
Zřícenina hradu Borotín se tyčí na vyvýšenině, obklopena ze tří stran vodami
Zámeckého rybníka a rybníka Babince. Zřícenina je považována za jednu z nejromantičtějších v Čechách. K dávným obyvatelům mohutného hradu se váže řada
pověstí a tajuplných vyprávění.
První zmínky o hradu pocházejí z roku 1356. V roce 1434 byl Borotín obléhán
vojsky Prokopa Holého, dobyt však nebyl. Počátkem 17. století (1623) vypálila
hrad císařská vojska a jako konﬁskát se dostal do majetku Lobkoviců, kteří jej
připojili k jistebnickému panství. Ti však vypálený hrad již neobnovili a ponechali
jej svému osudu. V první polovině 19. století byla část hradu zbořena a kámen
zde získaný byl použit ke stavebním účelům. V osmdesátých letech 20. století byl
hrad konzervován. Z hradu se zachoval zbytek válcové věže a přilehlého gotického
paláce. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.
A kudy na zříceninu? Z Milevska se vydáme do Sepekova, na Hodušínské křižovatce
zabočíme doleva, pokračujeme do Jistebnice. Odtud dále okolo vesnic Orlov
a Smrkov k Libenickému rybníku, na velké křižovatce se dáme doprava na Sychrov.
Pokračujeme pořád rovně až dorazíme do Borotína, pak už sledujeme ukazatele.

Zámek Orlík, zámecký park a hrobka
Kdo by neznal krásný zámek nedaleko města Milevska, který se nachází na skalním
ostrohu nad Vltavou, jejíž údolí je zde zaplaveno vodou Orlické přehrady a jeho
zámecký areál je chráněn jako kulturní památka.
A jak se k Orlíku dostaneme? Z Milevska se vydáme směrem na Hrejkovice po hlavní
silnici, pokračujeme až ke Žďákovskému mostu. Zde můžeme zastavit na malém
parkovišti u mostu a dojít se podívat na hladinu Orlické přehrady. Výhledy stojí
určitě za to, a to za každého počasí. Pokračujeme přes most a dostaneme se do
Orlíka nad Vltavou, na první křižovatce zahneme doprava a projedeme přes malé
náměstí. Můžeme zaparkovat už zde nebo dojet až k zámku na placené parkoviště.
Pokud necháme auto v blízkosti náměstí, pokračujeme z něj pěšky rovně kolem
restaurace u Cvrků, pak z kopečka dolů kolem kapličky sv. Vojtěcha až na hlavní
parkoviště. Nedaleko parkoviště se nachází Akvárium Orlík nad Vltavou, více na
www.akvariumorlik.cz.
Z hlavního parkoviště můžeme podniknout několik pěších tras. První zajímavá
trasa je menší okruh po lesních cestičkách, na kterých jsou krásné vyhlídky na
přehradní nádrž Orlík nebo vyhlídka na Žďákovský most. Dále se můžeme vydat
na prohlídku zámeckého parku, dojít do přístaviště, kde v létě vyrážejí parníky
na prohlídkové plavby okolo zámku nebo na hrad Zvíkov a zpět. Za krásnou procházku určitě stojí trasa po červené značce směrem ke Schwarzenberské hrobce.

Čertovo břemeno – v zimě běžky, v létě golf
Když se řekne Čertovo břemeno, někdo si představí v létě golfové jamky, jiný
v zimě běžecké stopy, krásnou přírodu, osady Cunkov, Ounuz, Aleninu Lhotu
a mnoho dalšího. Správně se tato oblast nazývá mikroregion Společenství obcí
Čertovo břemeno. Mikroregion vznikl svazkem dvanácti obcí a název dostal podle
skalního útvaru Čertovo břemeno, opředeného několika pověstmi.
Jak se k němu dostaneme? Z Milevska se dáme směrem na Tábor a na křižovatce
u obce Hodušín odbočíme doleva na Jistebnici. Přes ni se dostaneme až do Aleniny
Lhoty. Kousek odtud je parkoviště. Z něho můžeme podnikat, dle ročního období,
buď pěší, cyklovýlety nebo si jít zahrát golf.
Nedaleko Čertova břemene je také areál Monínec, kde je velké vyžití v každém
ročním období. A chcete vidět na vlastní oči starou poštovnu ze Sněžky? Máte
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možnost, ta se nachází právě zde. Stará poštovna je roubenka ze Sněžky původně
z poloviny 19. století, která to měla už párkrát nahnuté. Tomáš Trnka ji ale spolu
s přáteli rozložil do posledního hřebíku a přenesl nejdříve na Javorovou skálu
a nyní na samý vrchol areálu Monínec. Uvnitř se dozvíme víc o její historii a demontáži i o celé oblasti Toulava. Na Starou poštovnu se bez obav vydejme i s menšími
dětmi. Zaparkujeme u Hotelu Monínec a skrz les to po zelené značce vyšlápneme
přímo k cíli. Není to žádná štreka, jen asi půl kilometru, tak určitě nepospíchejte
k autu a pokračujte do již zmíněné osady Ounuz. Malebná vesnička plná roubenek
s doškovými střechami vás okouzlí a možná vám bude připadat povědomá, objevila
se totiž v pohádce Pyšná princezna. A pozor, cestou se můžeme stavit i za bizony,
takže to bude výlet se vší parádou.
Územím mikroregionu prochází také mezinárodní zelená stezka Greenways Praha –
Vídeň. Zelené stezky Greenways Čertovo břemeno jsou složeny z cykloturistických
tras, zimních běžkařských stop, pěších turistických tras, naučných stezek atd. Je
zde dostatek přírodních a architektonických zajímavostí. Tato oblast určitě stojí
za návštěvu.

závěrem se sakristií na jižní straně a předsíňkou před západním průčelím. Východně
od kostela je situovaný obdélný hřbitov s márnicí na jihu. Jsou zde přeneseny
ostatky z původního dnes zatopeného hřbitova v Červené nad Vltavou, který se
nacházel v blízkosti kostela sv. Bartoloměje. Od středověku je sv. Jan hojně navštěvovaným poutním místem, odkud se návštěvníkům nabízí jedinečný výhled do
kraje. I z tohoto důvodu je vyhledávaným místem mimo jiné pro svatební či křestní
obřady.
Po procházce, odreagování se a s vyčištěnou myslí se vydáme zpět do Hrejkovic,
kde se můžeme občerstvit u výdejního okénka čerstvou kávou a domácím zákuskem.

Solenická podkova a rozhledna Milada
Vyhlídka ze skal Na Vraném na podkovu řeky Vltavy patří k jednomu z nejkrásnějších
výhledů u nás. Vyhlídka se nachází u Solenic a nabízí pohled nejen na krátký tok
řek, ale i na krajinu plnou barev, skal a zelených luk.
K místu se nejlépe dostaneme od parkoviště v obci Zduchovice. Poté se vydáme
pěšky (cesta k vyhlídce je cca 2 km) po zelené značce, až na louku nad vesnicí,
zde odbočíme vlevo do lesa. Dorazíme na širší cestu, vydáme se po ní vpravo.
V zúžení cesty ukazuje značení doleva. Po zhruba 100 metrech chůze po vrstevnici
následuje doprava strmý sestup k vyhlídce. Odměnou za procházku bude nádherný
a neopakovatelný výhled.
Při zpáteční cestě stojí za zastávku rozhledna Milada. Rozhledna má devět
pater a jméno získala po mamince Radomila Kessla, který je autorem a provozovatelem věže. Téměř 30 m vysoká věž stojí v místech, kde v minulém století stávaly
dřevěné rampy pro rogalisty a kde se také tyčí ocelový stožár patřící Ministerstvu
vnitra. Nádherný kruhový výhled se rozprostírá ze dvou zastřešených vyhlídkových
plošin, z nichž ta vyšší je ve výšce 27 metrů. Za dobré viditelnosti jsou vidět
vrcholky Šumavy s Boubínem, Poledníkem a Libínem. Krásně je odtud také vidět
vyhlídka Solenická podkova.
Na rozhlednu dojedeme z obce Přední Chlum, která se rozkládá na vysokém kopci
nad Orlíkem. Po přejezdu hráze vystoupáme prudký kopec ve směru na Milešov
a po dvou kilometrech zatočíme doleva. Úzká asfaltová silnice vás nejprve
mírným, později příkrým stoupáním dovede po 2 200 metrech až do malé osady. Za
posledními chalupami těsně před parkovištěm odbočíme kolem hradby doleva
a po kamenité vozové cestě se strmým stoupáním se pěšky dostaneme až k rozhledně (cca 300 metrů).

Sobědražský prales a procházky v jeho okolí
Sobědražský prales je přírodní památka chráněná z důvodu výskytu přestárlého
dubového porostu. Rozkládá se v lesích vlastněných Janem Schwarzenbergem,
které leží v katastrálním území Velká u Milevska.
K procházkám v Sobědražském pralese se dostaneme několika způsoby, my doporučujeme dojet z Milevska do Hrejkovic, na konec vsi k bytovce, tam odbočíme
vlevo. Po pěkné asfaltové cestě pokračujeme směrem k lesu a dále lesní cestou
až k Chaloupkám (krásné odpočívadlo, které se skládá ze dvou přístřešků připomínajících chaloupky), projdeme rozcestí, na dalším se držíme vlevo a pokračujeme
přes Sobědražský prales. Zde vede několik vyšlapaných tras, záleží, kterou si
zvolíme projít.
Jedna z tras nás může zavést až k malé osadě sv. Jan. Roku 1567 zde byl na místě
původní kaple z předhusitských dob vystavěn na náklady místního občana Jana
Kotrby pozdně gotický kostel sv. Jana Křtitele (Narození sv. Jana Křtitele) a Panny
Marie. Roku 1777 byl za přispění orlického úředníka Františka Kuky obnoven a do
dnešní podoby upraven roku 1839. Jedná se o jednolodní stavbu s pětibokým
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Dům kultury Milevsko, provozovatel Turistického informačního centra v Milevsku

ZÁVĚREČNÝ TRÉNINK GYMNASTEK

V pondělí 28. června se moderní gymnastky milevského Sokola rozloučily s cvičebním rokem, který bohužel moc cvičební nebyl. Přesto
děvčata stihla v průběhu května a června připravit krátká vystoupení
pro rodiče. V červenci měly gymnastky volno, aby nabraly síly na letní
soustředění, které proběhne tradičně v prvním srpnovém týdnu. Na
snímku jsou dívky z mladší závodní skupiny s trenérkou Pavlou Molíkovou, která je stále aktivní sportovkyní, ale své zkušenosti už také
předává mladším.
Mgr. Jana Plavcová

ORIGINÁLNÍ KERAMIKA V TIC

ROZVOZ JÍDLA PO MILEVSKU
ZDARMA!!!
Tel.: 770 17 17 17
OBJEDNÁVEJTE ON-LINE
www.JIDLOGO.cz
chuť na Váš stůl

V Turistickém informačním centru Milevsko, které sídlí na náměstí E.
Beneše, jsou k zakoupení nové krásné originální hrnečky s motivy
města. Jedná se o hrnky porcelánové - typ Sisi, výroba ČR (Dubí
u Teplic). Vše bylo vyrobeno přímo pro nás. Výrobky pochází z místní
dekorační dílny EMIR DEKOR Božejovice. Náplní této dílny je graﬁcká
práce s malířskými motivy z jejich archivu a jejich aplikace na čistý
nakoupený materiál. V nejbližší době budeme mít v nabídce od stejné
dílny též keramické zvonečky a náprstky. Přijďte a udělejte originálním
dárkem radost svým blízkým. Těšíme se na Vás!
Dům kultury Milevsko,
provozovatel Turistického informačního centra v Milevsku
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INFORMACE O PROVOZU
ZUBNÍ ORDINACE
společnosti LUBOMÍR PECHÁČEK s. r. o.

Zubní lékař ošetřuje objednané pacienty každé pondělí dopoledne.
Objednat se lze telefonicky PO, ST, PÁ 8–11, jinak prosím nechte
na záznamníku vzkaz s Vaším jménem a krátkým sdělením k důvodu Vašeho
telefonátu a rádi Vám zavoláme zpět.
Objednat se lze emailem: zubar@pechacek.eu
Pro naše pacienty stále hledáme zubního lékaře tak, abychom byli schopni obnovit provoz v plném rozsahu.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu.
Helena Pecháčková – jednatel společnosti – a kolektiv sester

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

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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Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní
výherci, kteří správnou odpověď pošlou do úterý 17. srpna na telefonní
číslo 775 733 552 nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na Bartolomějské posvícení – Milevské městské slavnosti. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: rybník Pytlák
Výherci: Marie Smrčinová, Aneta Samcová a Martina Černá, všechny
z Milevska
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ČTVRTEK 26. SRPNA
Program bude zahájen ve čtvrtek 26. srpna od
18 hodin slavnostním koncertem, který proběhne
v klášterní bazilice v Milevsku. Nese název Pozor
klasika a těšit se můžete na populární skladby klasické hudby v podání jedinečných sólistů. Účinkovat
bude orchestr Virtuosi di Písek, Milevský smíšený
sbor pod vedením Anděly Maršálkové, exkluzivní host zpěvačka Minyoung Park
z Jižní Koree. Koncertem provede houslista Oldřich Vlček. Zvučná jména jsou
jistou zárukou kvality a nezapomenutelného zážitku.

PÁTEK 27. SRPNA
Pátek bude ve znamení rockové hudby. Těšit se
můžete na západočeskou kapelu několika generací
Odysseu, milevskou oblíbenou skupinu Fantom,
ostřílené mazáky z kapely Paradoxy nebo bandu
mladých talentů Fusky Dus. Program bude zahájen
v 18:30 hodin. Nejen pro milovníky motorek bude
ke zhlédnutí motoshow Míry Lisého.

SOBOTA 28. SRPNA
Sobotní den bude patřit především rodinám
a dětem. Pro nejmenší návštěvníky bude připravena
dětská scéna, na které budou celé odpoledne bavit
nejen dětské publikum populární youtubeři a inﬂuenceři z TV Twixx. Těšit se můžete na zajímavé hry,
přednášky, autogramiádu nebo i soutěž o merch
produkty a ceny. Program scény doplní vystoupení
tanečních a sportovních skupin – představí se gymnastky Proactive Milevsko a Jungle Fiction a tanečníci EFK a NRG crew. Svůj ukázkový stánek zde bude
mít i Dům dětí a mládeže, Milevské noviny, moderní
gymnastky nebo ﬂorbalový klub Došwich. Nebude
chybět ani skákací hrad a nafukovací překážky společnosti Elektrowin.
Hlavní hvězdou celých slavností bude chlapecká taneční, pěvecká a striptérská
skupina z Prahy 5 Smíchova – kapela MIG 21, která se objeví na hlavní scéně
v 19 hodin. Dále se představí i Jakub Děkan & Band, MY4 v čele se zpěvákem
Pavlem Hořejšem, kvartet Vipytá čtyřka, domácí Ticho de pre cupé Band, zoopanková legenda Peshata nebo seskupení tří songwriterů Brixtn.

NEDĚLE 29. SRPNA
Milevské slavnosti budou pokračovat i v neděli
29. srpna, kdy se v kostele na náměstí E. Beneše od
10:30 hodin bude konat mše svatá za město Milevsko. V prostorách parku Bažantnice bude v neděli
dopoledne probíhat program v režii Myslivecké jednoty Písek. Ten zahájí v 10 hodin kapela Hastrmani,
která bude hrát po celé dopoledne. Dále proběhne slavnostní zahájení, vystoupení
trubačů Okresního mysliveckého spolku Písek nebo kynologické ukázky výcviku
loveckých a služebních psů.

Od 13 hodin bude hrát oblíbená kapela Kovačka, dále se představí kapela Bohemia
nebo jihočeská hasičská dechovka, jedna z nejstarších v Čechách a na Moravě,
Božejáci. Chybět nebude ani Soutěž o posvícenský koláč, kterou sponzoruje
Jednota SD Milevsko.
Závěr na hlavním pódiu bude patřit Milevským novinám, které videoprezentací
a společnou písní oslaví 30 let od svého založení.
V podvečer na nádvoří milevského kláštera celé slavnosti zakončí koncert ﬁlmové
hudby 50členného symfonického orchestru Bolech.

DOPROVODNÉ AKCE
Program Bartolomějského posvícení doplní
také řada doprovodných akcí. Přímo v areálu
parku Bažantnice bude připravena akce
„Vyskoč nejvýš, recykluj“ od kolektivního
systému Elektrowin, během které si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu o recyklaci,
vyzkoušet si samoobslužné hrátky s kvízovými otázkami nebo zdolat nafukovací skákací atrakci.
Během sobotního odpoledne si na své přijdou i milovníci sportu. Ukázku zde bude mít sportovní ﬂorbalový oddíl Došwich
a oddíl moderní gymnastiky a aerobiku Proactive Milevsko. Účastníci si budou
moci sporty vyzkoušet na vlastní kůži a možná si odnést i malou odměnu. Se svými
volnočasovými aktivitami se představí milevský Dům dětí a mládeže a zajímavé
soutěže pro děti chystá i stánek Milevských novin.
Během posvícení je možné také navštívit několik výstav. V Galerii M máte možnost
zhlédnout výstavu obrazů Josefa Záruby a Bohuslava Sýby s názvem Neškodná
závislost. Milevské muzeum přichystalo výstavu Lidé sv. Floriána, která je připravena ke 150. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Milevsku. Unikátní
expozici věnovanou největšímu masopustu v ČR budete moci navštívit v Muzeu
milevských maškar. Další je již 19. ročník Okresní výstavy zvířat, kterou můžete
navštívit ve Výstavním areálu ČSCH Milevsko v sobotu 28. a v neděli 29. srpna.
Dětem je určen Posvícenský turnaj v deskových hrách, který připravilo dětské
oddělení městské knihovny na středu 25. srpna od 9 do 11 hodin. Ve vestibulu
knihovny si také můžete prohlédnout výstavu fotograﬁí členů Senior klubu ZVVZ.
V pátek ve 20 hodin zahraje v klubu Kamenáč art music pub česká alternativní
hudební skupina Kalle.
V areálu střelnice proběhne v sobotu 28. srpna od 9 do 13 hodin Den otevřených
dveří s možností si zastřílet.
Vstupné na Bartolomějské posvícení lze zakoupit v DK Milevsko, Infocentru Milevsko, Milevském kině nebo on-line na www.milevskem.cz. Předprodej bude ukončen
ve středu 25. srpna. Děti do 12 let a ZTP mají vstup zdarma.
Věříme, že pro každého návštěvníka slavností je v pestré nabídce něco zajímavého,
že nám bude přát počasí a společně si užijeme pohodovou atmosféru celých oslav.

Více informací:
Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, Milevsko
tel.: 383 809 200
info@milevskem.cz
www.milevskeslavnosti.cz
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