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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
dovolte mi, abych Vás přivítal u dalšího vydání Milevského zpravodaje. Snažili jsme se do něj vměstnat
vše podstatné, co se v Milevsku přihodilo během května, a také Vás formou pozvánek a upoutávek nalákat
na akce, které nás čekají v průběhu června. Pěkné
počtení!
Naším největším současným trápením je uzavírka
ulice Čs. legií. Pevně doufám, že ve chvíli, kdy budete
zpravodaj číst, už bude otevřen úsek silnice od „zrcadel“ k náměstí. Potěšilo mne, že vedení kraje téměř
obratem akceptovalo můj návrh, aby, pokud už je
zapotřebí prodloužit uzavírku o dva týdny, byla přednostně vyasfaltována a uvedena do předběžného provozu alespoň spodní část ulice. Bude to sice znamenat
jisté zvýšení nákladů, ale o ty se rádi podělíme, protože uvolnění dopravy v centru města za to jistě stojí.
O přesných důvodech prodloužení uzavírky se dozvíte
uprostřed tohoto vydání. Mrzí mne, že nemůžeme
pomoci obyvatelům horní části ulice, kteří musí ještě
dva týdny uzavírku strpět.
Dlouho jsme Vás neinformovali o situaci s ukrajinskými
uprchlíky. Důvodem je fakt, že už po několik týdnů je
jejich počet poměrně stabilní. V současné chvíli jich
žije v milevském regionu (ORP) necelých 250, z toho
přímo v Milevsku 120, a téměř o nich nevíme. Na
2. základní školu v Komenského ulici už chodí přes
50 ukrajinských dětí. Můžeme být klidní, škola to
zatím zvládá, ale jednoduché to není.
Vážení čtenáři, v úterý 3. května jsme měli důvod

k radosti. Od ﬁrmy Hochtief jsme totiž po 14 měsících
smluvně převzali perfektně odvedené dílo v podobě
nástavby domova pro seniory v ulici 5. května. Celková
hodnota této investice přesáhne 50 milionů korun.
Vybudovali jsme ji za významného ﬁnančního přispění
Ministerstva práce a sociálních věcí i Jihočeského
kraje a, povězme si upřímně, vzhledem k dnešnímu
vývoji cen už bychom to asi nepostavili nikdy. Vzniklo
34 nových a tolik potřebných lůžek pro naše seniory,
moderní kuchyně, jídelna atd. Nyní budou jednotlivé
pokoje postupně osazovány nábytkem a ostatním
vybavením. Pochvalu si zaslouží všichni, kteří se na
realizaci nástavby podíleli. Největší poděkování
a obdiv však patří těm, kteří v tom rámusu a prachu
museli více než rok žít – našim současným klientům
domova pro seniory. A nesouhlasím s názorem, že tu
neděláme nic pro mladé – vždyť i tato investice jim
pomůže s péčí o jejich babičky a dědečky, nehledě na
to, že někteří z nich třeba uvolní svůj byt. Pro koho?
A třeba zrovna pro někoho mladého, nemyslíte?
Už celý jeden rok uplynul od památné reorganizace
městského úřadu. Tehdejší snížení počtu odborů,
přesun několika zaměstnanců, postupná obměna většiny vedoucích i volba nové tajemnice se ukazuje být
správným krokem. Neskromně musím říci, že mi tento
tah, i díky podpoře většiny radních, vyšel. Úřad funguje jak uvnitř, tak i směrem k Vám – občanům. A to
je pro budoucnost města jenom dobře.
Naše předškoláčky, školáky i studenty čeká poslední

měsíc tohoto školního roku. Popřejme jim, ať jej
úspěšně zvládnou. A Vám, milí přátelé, přeji pohodový
červen!
Ing. Ivan Radosta, starosta města

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 22. června
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 25. 4. 2022
• Schválila poskytnutí ﬁnančního daru z rozpočtu města Milevska na rok 2022
ve výši 10 tis. Kč Centru mladé rodiny Milísek, z. s. za účelem nákupu venkovního
herního prvku pro děti.
• Schválila poskytnutí ﬁnančního daru na podporu rodičovství v Milevsku ve výši
3000 Kč pro 54 dětí narozených v roce 2021.
• Schválila poskytnutí ﬁnančních prostředků z dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2022“. Celkem bylo podpořeno 5 žadatelů ve výši
80 tis. Kč.
• Schválila poskytnutí individuální dotace spolku Klub přátel Milevského dětského
sboru, z. s. ve výši 25 000 Kč na projekt „Koncert k 50. výročí MDS a reprezentace
města Milevska na sborovém festivalu Alta Pusteria v Itálii“ a současně schválila
poskytnutí individuální dotace spolku Milevský smíšený sbor, z. s. ve výši
15 000 Kč na projekty „Výroční koncert a účast na sborovém festivalu Alta Pusteria“.
• Vzala na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Milevsko - Chodník ul. UBažantnice“ azrušila výběrové
řízení na tuto zakázku s ohledem na nárůst cen a průtahů ve vyřizování dotace.
• Vzala na vědomí a přijala nabídku na bezúplatný převod majetku od příspěvkové
organizace Sociální služby Města Milevska pro potřeby úřadu. Jedná se o užitkový automobil Peugeot Partner, datum první registrace 10. 3. 2009 v pořizovací
hodnotě 424 200 Kč.
• Souhlasila s realizací veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení a montáž
záložního ventilu a čerpadla - Kašna náměstí“ a rozhodla o zadání veřejné
zakázky malého rozsahu a uzavření objednávky s ﬁrmou BOMA Milevsko s. r. o. za
nabídkovou cenu 129 687,17 Kč bez DPH, tj. 156 915 Kč s DPH.
• Schválila předložený návrh na akci „Nátěr - renovace betonových bazénů ve
městě Milevsku“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s ﬁrmou Petr Škoda, s. r. o. za
nabídkovou cenu 567 820 Kč bez DPH, tj. 687 062,20 Kč s DPH.
• Schválila posunutí termínu předání díla veřejné zakázky „Zřízení nového kamerového bodu, umístění kamery na sloupu VO v ul. J. A. Komenského, napájení
kamery v ul. J. A. Komenského 928-931“ do 28. 10. 2022.
RADA MĚSTA DNE 9. 5. 2022
• Vzala na vědomí Žádost o ukončení nájemní smlouvy mezi ﬁrmou Spokr
s. r. o. a DK Milevsko ze dne 10. 10. 2015 dohodou ke dni 30. 6. 2022 a schválila
vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor, stavebně určených k provozování restaurace v DK.
• Souhlasila s čerpáním investičního fondu ve výši 55 000 Kč příspěvkovou organizací Sociální služby Města Milevska na nákup profesionální myčky nádobí
pro Domov pro seniory.
• Schválila poskytnutí individuální dotace spolku R TEAM z. s. ve výši 8000 Kč
na projekt „Plavecko-běžecký pohár města Milevska (IX. ročník).“
• Vzala na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 1. ZŠ T. G. Masaryka, Modernizace
sociálního zařízení u jídelny“ a vzala na vědomí uzavření smlouvy na tuto
zakázku s ﬁrmou ROBRO s. r. o. za nabídkovou cenu 769 572,67 Kč bez DPH,
tj. 931 182,93 Kč vč. DPH.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 4. 5. 2022
• Schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a poskytnutí
účelově určené neinvestiční dotace subjektům poskytujícím sociální a související
služby. Částku 360 000 Kč určenou na podporu poskytovatelům sociálních
služeb si rozdělilo celkem 22 žadatelů o dotaci.
• Schválilo „Plán ﬁnancování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až
2031“.
• Schválilo na volební období 2022–2026 počet členů Zastupitelstva města
Milevska na 21 členů.
Michal Horek, místostarosta města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Nová dlažba v amﬁteátru DK je hotova. První zatěžkávací zkouška proběhla při tradičním
pálení čarodějnic.

Začala druhá etapa rekonstrukce chodníků na milevském hřbitově.

Po dvouleté odmlce způsobené epidemií Covid se uskutečnil další ročník Milevských branných závodů. Na prvním a druhém místě se umístili žáci ZŠ Chyšky, na třetím místě žáci
1. ZŠ Milevsko.
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VYJÁDŘENÍ MĚSTA K UZAVÍRCE KOMUNIKACE

Výstavba přístupové komunikace do Podnikatelského parku Milevsko je dokončena.
Město Milevsko obdrželo k vyjádření žádost od Jihočeského kraje o prodloužení
termínu dokončení akce rekonstrukce povrchu vozovky v ul. Čs. legií a s tím souvisejícím dopravním omezením z plánovaného termínu 28. května na 15. června.
Uvedeným důvodem v žádosti je nepředpokládaný stav podkladní vrstvy vozovky
v úseku „od zrcadel“ k Suchanovu rybníku. V rámci jednání se zástupci kraje a stavební ﬁrmou Colas bylo ze strany města argumentováno především malou aktivitou
v průběhu stavby. Následně došlo ke kompromisu, kdy bylo dohodnuto, že v řádném
termínu (28. květen) bude dokončena a zprovozněna část ulice od náměstí „ke
zrcadlům“ tak, aby byl alespoň částečně umožněn průjezd do centra města. Horní
část ulice Čs. legií bude dokončena v termínu do 15. června. V rámci této akce
přistoupilo město také k rekonstrukci části chodníků v ulici. Děkujeme za pochopení.
Vedení města

Na čtyřech místech města (Písecké předměstí, Vzor, ul. B. Němcové a Masarykova)
proběhla oprava komunikací tzv. tryskovou metodou.

INFORMACE PRO ŘIDIČE
V souvislosti s realizací stavby „Dmýštice: TS, NN rekonstrukce, etapa 1 a etapa
2“ je do 9. června provedena částečná uzavírka silnice II/102 v místní části Dmýštice. Při částečné uzavírce je umožněn průjezd motoristům volným jízdním pruhem,
který je široký min. 3 m. Provoz v místě stavby je řízen světelnou signalizací.
Odbor OISM

KDY NAVŠTÍVIT REGISTR VOZIDEL

Po letech užívání vykazují bazény na koupališti značné vady. Před zahájením sezóny tak
musí dojít k rozsáhlé a nákladné opravě. V rámci renovace nátěrů dojde také k malbě
plaveckých drah.

U příležitosti 30 let městské policie v Milevsku se v kanceláři starosty sešli všichni současní
strážníci k malému posezení, na kterém si převzali pamětní medaile. Zároveň byli oceněni
čelní představitelé státní policie a IZS.

Navštívit registr vozidel je nutné vždy při
změně vlastníka i provozovatele vozidla
(prodej, dědictví či darování automobilu). Žádost o zápis změny vlastníka vozu
musí být ze zákona podána v termínu do
10 pracovních dnů od převodu vlastnického práva k vozu (např. po podepsání
kupní smlouvy, nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení, apod).
Změny v registru vozidel vykonávají úřady
obcí s rozšířenou působností.
Dle § 83 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, hrozí fyzické osobě za přestupek spojený s nepožádáním změny
zápisu silničního vozidla pokuta až do výše 50 000 Kč. Jedná se o pokutu, která
je uložena jak kupujícímu, tak i prodávajícímu.
Udělením „Plné moci“ kupujícímu (novému vlastníkovi vozidla) ztrácí původní
vlastník přehled a jistotu o uskutečnění řádného převodu vozidla v zákonem dané
lhůtě. V tomto případě jednoznačně doporučujeme společnou návštěvu registru
vozidel a vyplnění žádosti o změnu oběma stranami převodu.
V případě spáchání přestupku v dopravě vychází příslušný správní orgán při svém
rozhodování z tzv. „objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla“. Zákon č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je v tomto ohledu striktní
a jednoznačně v § 2 písm. b) stanovuje, že osobou provozovatele je pouze ta
osoba, která je uvedena jako provozovatel v centrálním registru vozidel (u nepřevedeného vozidla tedy stále původní vlastník). Při prodeji vozidla proto nikdy
nespoléhejte na tvrzení a sliby kupujícího a u veškerých úkonů přepisu buďte
vždy osobně, vyhnete se tak případným nepříjemnostem a sankcím!
Zuzana Šimáková, DiS., odbor dopravy
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PŘEDSTAVUJEME ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
• a dalších činností dle jejich povahy a charakteru nebo jemu svěřených vedením
města
Úsek obecného stavebního úřadu
Na úseku stavebního úřadu zabezpečuje komplexní výkon státní správy v rozsahu
působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve smyslu zvláštních
právních předpisů, vydává zejména:
a) závazná stanoviska pro speciální stavební úřady
b) vydává územní rozhodnutí, územní souhlasy
c) stavební povolení a ohlášení stavby
d) územní opatření o stavební uzávěře
e) souhlasy s dělením anebo scelováním pozemků
f) povoluje užívání stavby, vydává kolaudační souhlasy, povoluje zkušební
provoz stavby, změnu v užívání stavby
g) povoluje a nařizuje odstranění staveb
h) projednává přestupky na úseku stavebního řádu
i) vykonává stavební dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů vyplývající
ze stavebního zákona
Personální obsazení odboru:
Jaroslav Bolek, vedoucí odboru
tel.: 382 504 223, mobil: 721 029 641, e-mail: jaroslav.bolek@milevsko-mesto.cz
Bc. Martin Hroch, stavební úřad, zástupce vedoucího
tel.: 382 504 227, mobil: 606 347 258, e-mail: martin.hroch@milevsko-mesto.cz
Ing. Jaroslav Bláha, silniční správní úřad, speciální stavební úřad, zástupce
vedoucího
tel.: 382 504 240, mobil: 602 440 218, e-mail: jaroslav.blaha@milevskomesto.cz
Ing. Michal Kovařík, silniční správní úřad, speciální stavební úřad
tel.: 382 504 240, mobil: 722 445 978, e-mail: michal.kovarik@milevskomesto.cz
Ing. Veronika Hřebejková, stavební úřad
tel.: 382 504 228, mobil: 775 108 922, e-mail: veronika.hrebejkova@milevsko-mesto.cz
Jaroslava Novotná, Dipl. tech., stavební úřad
tel.: 382 504 226, mobil: 702 152 607, e-mail: jaroslava.novotna@milevskomesto.cz
Ing. Jan Kovář, stavební úřad
tel.: 382 504 225, mobil: 722 465 871, e-mail: jan.kovar@milevsko-mesto.cz
Ing. Lenka Džermanská, státní památková péče, kultura, propagace, sport
tel.: 382 504 116, mobil: 601 122 537, e-mail: lenka.dzermanska@milevskomesto.cz
Ing. Lucie Farová, úřad územního plánování
tel.: 382 504 224, mobil: 722 960 442, e-mail: lucie.farova@milevsko-mesto.cz
Petr Gono, úřad územního plánování
tel.: 382 504 221, mobil: 721 029 739, e-mail: petr.gono@milevsko-mesto.cz
Ing. arch. Simona Vondráčková, městský architekt - externí pracovnice
e-mail: simona.vondrackova@milevsko-mesto.cz
Odbor regionálního rozvoje vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném městu a městskému úřadu, včetně působnosti pověřeného obecního
úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku:
• stavebního úřadu
• speciálního stavebního úřadu na úseku dopravy
• úřadu územního plánování
• vyvlastňovacího úřadu
• památkové péče
• a dalších činností v souladu s platnou legislativou
Odbor regionálního rozvoje vykonává samostatnou působnost na úseku:
• památkové péče
• kultury a sportu
• zajištění činností, komise pro místní části, kulturní komise a sportovní komise
po stránce administrativní, organizační a technické, pomoc v jejich činnosti
a zajištění činnosti tajemníků těchto komisí
• rozhodování o přidělení čísel popisných a evidenčních
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Stavební úřad je oprávněn ve veřejném zájmu:
a) provádět kontrolní prohlídky stavby
b) nařizovat neodkladné odstranění stavby
c) nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě
d) nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku
e) nařizovat provedení udržovacích prací
f) nařizovat vyklizení stavby
g) ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
Úsek speciálního stavebního, silničního správního a dopravního úřadu
Na úseku speciálního stavebního, silničního správního a dopravního úřadu
zabezpečuje komplexní výkon státní správy v rozsahu působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností ve smyslu zvláštních právních předpisů
(tj. zejména na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích ve městě Milevsku a jeho místních částech a účelových komunikacích ve správním obvodu
ORP Milevsko), a to:
a) ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací
b) vydání stavebního nebo společného povolení stavby
c) změna stavby před dokončením
d) vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby
e) vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí
f) vyjádření
g) závazná stanoviska
h) připojení nemovitosti sjezdem na komunikaci
i) zřízení křižovatky
j) povolení zvláštního užívání komunikace (tzv. „zábory“), a to včetně vyhrazených parkovacích míst pro držitele průkazu ZTP/P
k) stanovení dopravního značení (místní nebo přechodná úprava provozu na
poz. kom.)
l) povolení uzavírky
m) vydání průkazu řidiče taxislužby
n) zařazení vozidla do evidence taxi
o) schválení jízdního řádu MHD Milevsko
p) vydání průkazu lékaře ve službě
q) vydání průkazu poskytovatele domácí zdravotní péče
r) v součinnosti s vlastníkem pozemní komunikace odstranění vraku z PK
s) vykonává státní dozor ve věci pozemních komunikací
Úsek územního plánování
Na úseku územního plánování v působnosti úřadu územního plánování zabezpečuje komplexní výkon státní správy v rozsahu působnosti obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, tedy pro 26 obcí (77 katastrálních území), ve
smyslu zvláštních právních předpisů, zejména:
a) pořizuje územní a regulační plány či jejich změny pro obce ve správním území
obce s rozšířenou působností (ORP) Milevsko
b) pořizuje územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Milevsko

c) vymezuje zastavěné území
d) pořizuje a aktualizuje územně analytické podklady
e) provádí konzultační, metodickou a poradenskou činnost v oblasti územně
plánovacích činností
f) vykonává dozor na úseku územního plánování
g) je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování – vydává závazná stanoviska ke stavbám umisťovaným v
celém správním území ORP
Úsek památkové péče
Na úseku památkové péče zabezpečuje komplexní výkon státní správy v rozsahu
působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve smyslu zvláštních
právních předpisů, zejména zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů:
a) vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, organizuje výkon
státní památkové péče v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče
b) vydává závazná stanoviska:
1) k údržbám, opravám, rekonstrukcím nebo jiným úpravám kulturních památek nebo jejich prostředí, případně ke každému dokončenému stupni dokumentace
2) ke stavebním změnám, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na nemovitostech ve vesnických památkových zónách a v ochranných pásmech
nemovitých kulturních památek
3) k předložení dokumentací v územním nebo stavebním řízení pro území,
na němž se uplatňuje zájem státní památkové péče
4) k restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou dílem
výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi
5) k obnově movitých kulturních památek
c) vykonává státní stavební dohled při obnově, stavebních změnách a údržbě
kulturních památek z hlediska památkové péče
g) spolupracuje s vlastníky kulturních památek při předkládání jejich žádostí
o finanční prostředky poskytované ze státních programů
h) vede evidenci nemovitých a movitých kulturních památek v příslušném územním obvodu, projednává přestupky na úseku památkové péče
i) zajišťuje záležitosti programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Na úseku památkové péče zabezpečuje výkon samosprávy ve smyslu zvláštních
právních předpisů, zejména:
a) zajišťuje péči o kulturní památky ve vlastnictví města
b) eviduje kulturní památky ve vlastnictví města, zajišťuje jejich ochranu,
údržbu a obnovu
Úsek kultury
Na úseku kultury zabezpečuje výkon samosprávy ve smyslu zvláštních právních
předpisu, zejména:
a) podílí se na přípravě materiálů při zajišťování činnosti milevských městských
organizací v oblasti kultury
b) zabezpečuje a koordinuje realizaci dotačního programu města v oblasti
kultury
c) zajišťuje po stránce administrativní, organizační a technické činnost Kulturní
komise, zřízené Radou města Milevska, pomáhá jí v činnosti a zajišťuje činnost
tajemníka této komise
d) za ORR je osobou zodpovědnou za kontrolu příjmů a výdajů města v oblasti
kultury
Úsek sportu
Na úseku sportu zabezpečuje výkon samosprávy ve smyslu zvláštních právních
předpisů, zejména:
a) podílí se na přípravě materiálů při zajišťování činnosti milevských městských
organizací v oblasti sportu
b) zabezpečuje a koordinuje realizaci dotačních programů města v oblasti sportu
c) za ORR je osobou zodpovědnou za kontrolu příjmů a výdajů města v oblasti
sportu

V MĚSÍCI DUBNU 2022 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM
ZPRAVODAJI:
80 let

90 let

Marie Kolaříková
Karel Neufus
Jiří Lesák
Marie Vlková
Věra Oulehlová
Jaroslav Kabele

Jiří Hrubý

92 let
Marie Knotová, Velká

93 let
Jaroslav Čech
Josef Třeštík

85 let

94 let

Jaroslava Jelínková
Ludmila Třísková
Růžena Lerchová
Jaroslava Řezáčová

Růžena Borovková

95 let
Helena Ševčíková

Dne 21. dubna 2022 oslavili manželé František a Jana Hrychovi z Milevska
diamantovou svatbu. K tomuto krásnému výročí srdečně gratulujeme.

VÝMĚNA SEDADEL V KINĚ
Každý, kdo v posledních letech naše
kino navštívil, nám dá zcela jistě za
pravdu, že stávající sedadla již nejsou
úplně ve formě. Na návrh vedení DK
Milevsko schválilo Zastupitelstvo města Milevska v letošním rozpočtu DK
potřebnou ﬁnanční částku na realizaci
výměny sedadel v kinosále. V návaznosti na poptávkové řízení nabídla
nejvýhodnější cenu ﬁrma Hoko-VH
s. r. o. z Vlčnova. V období druhé poloviny července a v srpnu bude provoz
kina uzavřen a v této době proběhne výměna všech 154 sedadel a podlahové
krytiny kinosálu.
Mgr. Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko

DK MILEVSKO A GRANTY PRO LETOŠNÍ ROK

Dům kultury Milevsko uspěl v letošním roce se svými žádostmi, které podal v rámci
třech grantových programů vyhlášených Jihočeským krajem a jedním vyhlášeným
Vinařským fondem v celkové výši 230 000 Kč. Jedná se o Grantový program „Podpora
cestovního ruchu“, díky němuž DK Milevsko získá ﬁnanční prostředky na realizaci
zajímavého projektu s názvem Milevsko zábavně. Jde o projekt podpory turistického
ruchu, díky němuž účastníci poznávají město a okolí zábavně - formou hry za
pomocí QR kódů a chytrého telefonu. Dalším projektem v oboru cestovního ruchu
je podpora cyklo a pěší turistiky ve městě. DK Milevsko dále získal v rámci Grantového programu „Podpora kultury“ ﬁnanční prostředky na realizaci oblíbeného
projektu Milevské kulturní léto 2022, který v sobě zahrnuje letní hudební a ﬁlmovou
přehlídku v amﬁteátru DK. V neposlední řadě získal v rámci Grantového programu
„Podpora muzeí a galerií“ ﬁnanční prostředky na realizaci dvou projektů. Prvním
je Účelně vybavené prostory Galerie M. Galerie využívá krásné prostory historické
budovy staré radnice na náměstí E. Beneše, a proto si zaslouží další zhodnocení
v podobě dovybavení novým nábytkem, podstavci apod., v loňském roce se v galerii
instalovalo nové osvětlení. Druhým projektem je Propagace Muzea milevských
maškar. Díky projektu budou vytvořeny reklamní poutače a dojde k výrobě drobných
originálních propagačních předmětů pro muzeum. Poslední projekt, kde získal
DK Milevsko ﬁnanční prostředky, je od Vinařského fondu na projekt Den vína
a mandlí z Hustopečí 2022. Tento projekt napomůže k organizaci oblíbené kulturní
akce konané v prostorách amﬁteátru DK. Letos se jedná již o 4. ročník této akce,
kde dochází k prezentaci a degustaci vína a mandlí především z partnerského
města Hustopeče.
Dům kultury Milevsko
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MILEVSKÝ ZPRAVODAJ ZÍSKAL OCENĚNÍ
Měsíčník Milevský zpravodaj jsme přihlásili do soutěže Radniční listy roku 2021
pořádané spolkem Kvalikom, jehož cílem je kultivovat, zlepšovat a oceňovat
způsob komunikace veřejných institucí s jejími klienty. Název spolku Kvalikom
vychází ze slov kvalita a komunikace. Radniční zpravodaje, ale i facebookové
nebo twitterové stránky měst a obcí hodnotí od roku 2019, kdy uspořádal
soutěže Radniční listy roku 2020 a Zlatý lajk 2020. Náš zpravodaj získal 1. místo
v okresním kole v kategorii Municipalit od 2 do 10 tisíc obyvatel, kdy mu bylo
uděleno 45 bodů z 50 možných.

A co o Milevském zpravodaji hodnotitelé napsali?
• Hodnocené periodikum je velmi kvalitním informačním kanálem. Obyvatelé
díky němu mají přehled o všem důležitém. Zpravodaj referuje o činnosti radnice včetně zastupitelstva, a to objektivní formou bez náznaků zneužívání
listu k politické propagaci. Zpravodaj se věnuje všemu dění, tedy neomezuje
se pouze na činnost úřadu, ale zahrnuje také aktivitu spolků, sportovních
klubů, kulturních a společenských aktivit, vybírá si různá zajímavá témata,
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která zpracovává více do hloubky. To vše ze zpravodaje činí kvalitní médium,
které je obyvatelům dostupné v tištěné formě, ale i elektronicky v on-line
archivu.
• Jako mimořádně kvalitní hodnotíme veškeré texty po stránce obsahové, stylistické a gramatické. Textové útvary jsou čtivé, poutavé, zajímavé a vyhýbají
se typicky „úřední” mluvě, tedy působí jako texty běžně publikované v profesionálních komerčních zpravodajských médiích.
• Zpravodaj je vydáván v dostatečném rozsahu, tedy obsahuje nejen „povinné“
informace, ale nad rámec toho i další atraktivní obsah.
• Milevský zpravodaj vyniká přehledným a moderním grafickým zpracováním.
V periodiku se snadno orientuje díky přesně a vždy podobně rozděleným
sekcím.
• Zpravodaj není politicky zneužíván k propagaci politické činnosti politických
představitelů. Při hodnocení sledujeme míru, s jakou jsou v jednotlivých
vydáních (min. náhodně vybraná 3 čísla) citováni vedoucí představitelé obce
(starosta/radní/zastupitelé atd.), případně na kolika fotografiích jsou
zachyceni. Zaměřujeme se i na detaily typu, zda má starosta v každém vydání
úvodník, jak je dlouhý, zda je na titulní straně a podobně. Vyhodnocujeme
ale případné stížnosti zastupitelů na neposkytnutí prostoru, které hledáme
jak v otevřených zdrojích, tak i získáváme napřímo od zastupitelů. V hodnoceném periodiku jsme takovou stížnost nezaznamenali a míru zastoupení
představitelů obce hodnotíme v porovnání s ostatními periodiky jako přiměřenou.
• Hodnocená vydání vynikala velmi vysokou kvalitou nejen textů, ale i doprovodných fotografií. Fotografie jsou ostré, ve vhodné kompozici, tonalita
v pořádku, technické provedení vždy na skvělé úrovni. Zatímco v běžném
zpravodajství slouží fotografie často pouze jako doplněk formou ilustračních
snímků, radniční listy by měly být schopny přinášet obrazové zpravodajství
na úrovni, protože fotografie z místa bydliště jsou pro obyvatele nepochybně
zajímavé, důležité a podporují vztah k obci. Hodnocený zpravodaj v tomto
ohledu funguje perfektně.
Dům kultury Milevsko

TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE A NOC SOKOLOVEN
Sokolská tělocvičná akademie je u nás v Milevsku
již po třicet let velice oblíbená ahojně navštěvovaná sportovní akce. Stejně
jako všechny ostatní kulturní, sportovní i společenské akce bylo i konání
akademií v posledních
dvou letech ovlivněno
pandemií covidu. V roce
2020 jsme ještě měli štěstí, protože sokolská akaOddíl sportovní všestrannosti na akademii z roku 2022.
demie, tehdy ve stylu RETRO, se konala již 16. ledna - tedy dostatečně dlouho před vyhlášením celospolečenského
nouzového stavu. V loňském roce kvůli známým zákazům a omezením nebylo možné
společné cvičení ani jeho nácvik uskutečnit. Proto cvičitelé jednoty připravili novou,
tentokrát virtuální, podobu akademie, složenou ze cvičení jednotlivců. Její premiéra
mohla proběhnout až po uvolnění pandemických opatření. Stala se součástí programu
Noci sokoloven na konci června.
Ani letošní příprava akademie nebyla bez problémů. Systém zákazů a omezení, ale
hlavně nejistota v délce jejich trvání, znemožňoval přípravu vystoupení pro tradiční
lednový termín. Proto se tělocvičná akademieT. J. Sokol Milevsko opět stává součástí
Noci sokoloven, akce vyhlášené již po osmé v řadě Českou obcí sokolskou. A po osmé
se k této akci připojuje i milevská jednota, po druhé v řadě i se sokolskou akademií.
Těšit se na ni můžte v milevské sportovní hale ve středu 22. června od 18 hodin. Dvě
dopolední představení budou určena pro žáky milevských škol a školek.
Zuzka Sekalová

FOTOOBJEKTIVEM

Loutkový soubor při DK Milevsko sehrál pro bezmála 200 dětí z mateřských škol pohádku
Trable s princeznou. Pohádku si nenechaly ujít děti zMŠ Kytička, MŠ Pastelka, MŠ Klubíčko,
MŠ Božetice, MŠ Zbelítov, MŠ Branice a také děti z milevské ZŠ se speciálním vzdělávacím
programem. Některé na cestu zpět vyprovodil kašpárek. Pro veřejnost se pohádka odehraje
v neděli 5. června.

Již 13. setkání motorkářů s požehnáním na cestu se společnou vyjížďkou na Zvíkov se
v sobotu 7. května uskutečnilo na milevském náměstí.

V sobotu 7. května se v muzeu uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy majitele
sbírky pytláckých zbraní, pana Milana Hlásenského. Milan Hlásenský se věnuje dějinám
pytláků a pytlačení v českých zemích po celý život. Jeho obsáhlé znalosti si vyslechla
třicítka posluchačů.

Snímkem se vracíme na začátek května do Galerie M, kam se po dvouleté covidové pauze
vrátily pestrobarevné práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Milevsku.
Výstava představila rozmanité práce všech 170 žáků výtvarného oboru ve věkovém rozmezí
od šesti do osmnácti let. Na vernisáži, jež se uskutečnila 5. května, byly absolventům
předány pamětní listy. Na snímku jsou společně s ředitelem ZUŠ Janem Grögrem a pedagogy Pavlem a Janou Pichovými, Lenkou Lešňovskou a Markétou Samcovou.

Saxana Run, charitativně laděný běžecký závod SOŠ a SOU Milevsko, který se letos konal
virtuálně i klasicky, přilákal řadu sportovců z celé České republiky - celkově bylo zdoláno
636 km.

V průběhu dubna se uskutečnilo v okolí Milevska několik úklidových akcí. Přímo na Den
Země 22. dubna se úklidu odpadu zhostili kromě žáků 2. základní školy také studenti
1. A milevského gymnázia s třídní učitelkou Mgr. Mrázkovou, kteří sesbírali odpady z lesů
v okolí skládky Jenišovice.
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TRABLE S PRINCEZNOU

STŘEDISKOVÁ VÝPRAVA SE POVEDLA

Milevští loutkaři připravili pro naše
nejmenší diváky pohádku, ve které se
můžete těšit na neposlušnou princeznu,
která se nechce nic učit a pan král si s ní
neví rady. Snad mu pomohou dvě čarodějnice se svými zvířátky. V čarodějném
lese mají baby Jagy i svého miláčka Punťu.
Kdo to je? Můžete hádat! V pohádkovém
příběhu, který pro vás napsala Marie Polívková a hudbu složil Ing. Jan Cihlář, se
objeví i Kašpárek a zamilovaný koktavý
Matěj. Zveme vás do divadélka na pěkné písničky v neděli 5. června od 15 hodin.
V případě velkého zájmu přidáme představení od 16 hodin, vstupenky v hodnotě
30 Kč si můžete rezervovat na telefonu 383 809 200 nebo rovnou zakoupit v kanceláři DK Milevsko.
mk

MILEVSKÝ KLÁŠTER SLAVÍ
Milevský klášter vás srdečně zve v sobotu 4. června na celodenní kulturní akci „Premonstrátský den – oslava devítisetletého výročí založení řádu“, která je jakýmsi ohlédnutím za nedávným jubilejním výročím.
Provedeme vás oběma okruhy, nabídneme speciální prohlídku varhan, koncert duchovní
hudby v bazilice Navštívení Panny Marie, možnost nahlédnout do vzácné Jarlochovy
kroniky, která bude pouze pro tento den uvolněna z trezoru Strahovské knihovny.
VLatinské škole proběhne řada přednášek nejen oJarlochově kronice, ale také onálezu
části hřebu ze Svatého Kříže.
Souběžně s naší kulturní akcí bude v blízkém parku Bažantnice probíhat kulturní
akce dobrovolných hasičů Milevska, kteří slaví 150 let své existence. Vzhledem
k předpokládané vysoké návštěvnosti obou akcí doporučujeme si prohlídku či přednášku předem rezervovat na e-mailu prohlidky@klastermilevsko.cz. Více informací
získáte na www.klastermilevsko.cz, vstupné je zdarma.
Bc. Irena Velcová
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Celé středisko Sedmička Milevsko se vydalo v pátek 13. května na výpravu. Večer
a noc jsme strávili „na Šibeňáku“. Postavili jsme si stany, nanosili dřevo, zapálili
oheň, uvařili večeři, zahráli pár her a šli pomalu na kutě. Tato středisková výprava
byla už menší přípravou na letní skautský tábor, tudíž proběhly i noční hlídky.
Ráno jsme se nasnídali v klubovně a pospíchali na vlak, protože nás čekal výlet.
Dojeli jsme do stanice Červená nad Vltavou, kde jsme si nejdříve nedaleko od
nádraží opekli špekáčky a následně se vydali po červené turistické značce podél
řeky. Avšak hned po pár kilometrech na nás čekalo nemilé překvapení. Kvůli opravám železničního mostu byla cesta zablokována a my tak museli vymyslet nový
cíl naší cesty. Tím se stala restaurace U Šáchů, kde nám ochotně doplnili tekutiny,
my si tam zahráli míčové hry a čas našeho odjezdu se pomalu nachýlil. Ještě
předtím jsme se však stihli podívat na vyhlídku na Podolský most. Zakřičeli jsme
družinové pokřiky a teď už vstříc letnímu táboru!
Filip Kortan

KULTURA A SPORT – ČERVEN 2022
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

BIO SENIOR – TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
čtvrtek 2. 6.
15:00
ČR - Pohádka - Z Jakuba je král, z Aničky královna
a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku.
ČESKÉ ZNĚNÍ
100 min.
vstupné: 70 Kč

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
čtvrtek 2. 6.
20:00
ČR - Komedie, akční - Specifická komediální skupina vyráží
do kin s prvním opravdickým filmem a Jackpotem.
ČESKÉ ZNĚNÍ
110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ZAKLETÁ JESKYNĚ
pátek 3. 6., sobota 4. 6., neděle 5. 6.
17:30
ČR, SR, Maďarsko - Pohádka - Pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou uložené vzácné poklady. Je mezi nimi
i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce.
ČESKÉ ZNĚNÍ
98 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

PÁNSKÝ KLUB
pátek 3. 6., sobota 4. 6., neděle 5. 6.
20:00
ČR - Komedie - Terapie pro „eroticky závislé“ svede
dohromady naprosto nesourodou pětici. Sympatického a nesmělého učitele Cyrila, neomaleného erotomana a notorického záletníka Edu, mladého ajťáka
Martina, postaršího scenáristu Přemka a vyhořelého
rockera Gigiho.
ČESKÉ ZNĚNÍ
89 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

DOKTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU
ŠÍLENSTVÍ
čtvrtek 9. 6., pátek 10. 6.
20:00
USA - Akční, dobrodružný, mysteriózní - Filmový svět
studia Marvel otvírá brány do paralelních světů a dává
do nich nahlédnout jako nikdy předtím.
DABING
127 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

JURSKÝ PARK: NADVLÁDA
sobota 11. 6., neděle 12. 6.
20:00
USA - Dobrodružný, akční - Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď na
otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my.
DABING, 3D
147 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

BIO SENIOR - BETLÉMSKÉ SVĚTLO
čtvrtek 16. 6.
15:00
ČR - Komedie - Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi už psaní nejde jako dřív.
ČESKÉ ZNĚNÍ
99 min.
vstupné: 70 Kč

RAKEŤÁK
pátek 17. 6., sobota 18. 6., neděle 19. 6. 17:30
USA – Animovaný, rodinný – Příběh mladého astronauta Buzze Rakeťáka, který se svým velitelem
a posádkou ztroskotá na nepřátelské planetě.
DABING
100 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
pátek 17. 6.
20:00
ČR - Muzikál, hudební, rodinný - Deváťačka Nikola
se spolu se svojí mladší sestrou Anetou a jejich otcem
stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy
a hledání nových kamarádů. Nikola nastupuje do
deváté třídy, do pro ni nepřátelského prostředí, kde
si musí vydobýt svoje místo.
ČESKÉ ZNĚNÍ
98 min.
vstupné: 140 Kč

KDYBY RADŠI HOŘELO
sobota 18. 6., neděle 19. 6.
20:00
ČR - Komedie, drama - Filmová komedie o dobrovolných hasičích s Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem a Annou Polívkovou v hlavních rolích. Sbor
hasičů jedné vesnice bude čelit úplně jiné výzvě, než
přináší obvyklý oheň. Klidný a spokojený život ve vsi
totiž zničí podezření na akci teroristů.
ČESKÉ ZNĚNÍ
84 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
čtvrtek 23. 6., pátek 24. 6.
20:00
ČR - Komedie - Parta kamarádů v létě vyrazí na proslulou Ibizu východu - na Mácháč, legendární místo
plné mejdanů, muziky a nevázaného sexu. Slibují si
životní zážitek a pochopitelně i prázdninovou soulož.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PREZIDENTKA
sobota 25. 6., neděle 27. 6.
20:00
ČR - Romantický, komedie - Kateřina Čechová (Aňa
Geislerová), historicky první česká prezidentka, má
za sebou rok v úřadu. Je zahlcená prací, její program
je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla
v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

ELVIS
čtvrtek 30. 6., pátek 1. 7.
20:00
USA - Hudební, drama, životopisný - Film o životě
a hudbě Elvise Presleyho z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem.
TITULKY
153 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

Zveme vás do divadélka na pěkné písničky, v případě
zájmu přidáme představení od 16 hodin, vstupenky
si můžete rezervovat na telefonu 383 809 200 nebo
rovnou zakoupit v kanceláři DK.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2022
pondělí 6. 6. až středa 31. 8.
pokladna DK
Zájemci budou přijímáni přednostně v párech. Kurzovné
se platí při zápisu, zahájení výuky vpátek 2. září. V ceně
kurzovného je deset lekcí, prodloužená a závěrečný
ples věneček, video a fotoreportáž, výuka stolování
s rautem a přípitkem. V případě jakýchkoli dotazů nás
kontaktujte na e-mail info@milevskem.cz nebo na
telefonním čísle 383 809 201.
kurzovné: 2 000 Kč

KOCOUREK MODROOČKO
úterý 7. 6.
17:00
Dětský muzikálek na motivy známé knihy Josefa Koláře s písničkami Marka Ebena. Představení pro rodiče
a širokou veřejnost. Hraje Divadélko bez opony a dětský sbor 2. ZŠ Milevsko. Školní představení se uskuteční od 9 hodin.
velký sál DK

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 14. 6.
učebna 2

12:00-15:00

HUDEBNÍ SKLEPY – OSKAR PETR
A VZPOMÍNKA NA MARSYAS
čtvrtek 16. 6.
19:30
Oskar Petr, muzikant, který se vždy soustředil spíše
na nekomerční sféru, paradoxně však složil mnoho
nejpopulárnějších českých písní konce minulého století (Medvídek, Chci zas v tobě spát, Hříšná těla křídla
motýlí, atd.). Vstup do sálu od 19 hodin.
Milevské kino
vstupné: 300 Kč, na místě 350 Kč

POCHOD KČT – MILEVSKÝM KRAJEM
sobota 18. 6.
07:00-10:00
Již 4. ročník turistického pochodu. Pěší trasy 3, 5,
8, 10 a 19 km, cyklotrasy 29, 48 a 58 km.
start od DK, cíl Vášův rybník

DŮM KULTURY

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200

středa 22. 6.
velký sál

www.milevskem.cz

17:00

OPEN AIR MUSIC FEST PŘEŠTĚNICE
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ BALKON
ČI ZAHRADU
středa 1. 6. až pondělí 12. 9.
Snímky můžete zasílat na e-mail soutez@milevskem.cz nebo osobně přinést do kanceláře DK.

DEN DĚTÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
středa 1. 6
08:15
Akci připravuje DK ve spolupráci s DDM Milevsko.
velký sál a areál DK

LOUTKOVÁ POHÁDKA – TRABLE
S PRINCEZNOU
neděle 5. 6.

15:00

čtvrtek 23. až sobota 25. 6.
Více informací a nákup vstupenek na www.prestenice.cz.

SOUTH SIDE STORY – TANEČNÍ SHOW EFK
pondělí 27. 6.
18:00
Taneční představení je inspirováno muzikálovým tancem a muzikálovou hudbou. Tanečníci provedou diváka historií tohoto žánru od 40. let 20. století až po
současnost. Představení bude propojeno s tradičním
„Zakončením tanečního roku EFK”.
velký sál
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč
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MICHAL HORÁK
čtvrtek 30. 6.
20:00
Mladý, talentovaný písničkář a student pedagogické
fakulty UK Michal Horák se může pyšnit vítězstvím
v kategorii Objev roku soutěže popularity Český slavík 21. Časový harmonogram: 19:00 otevření areálu,
20:00 začátek koncertu, 21:30 autogramiáda. Vstup
pouze z ulice Kpt. Nálepky. Vstupné platí děti od 6 let
(je nutné věk dítěte prokázat dokladem).
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 290 Kč

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

VÝSTAVA „ŠUNKA, MEDITUJÍCÍ SURIKATA
A JINÉ OBRAZY“
pátek 3. až středa 29. 6.
Prodejní výstava obrazů Petry Schwarzerové.
vstupné: 10 Kč

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

SENIOR KLUB ZVVZ

CENTRUM MILÍSEK

www.skzvvz.cz

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409

úterý 7. 6.
Prohlédneme si město známé výrobou šperků z českých granátů, Muzeum Českého ráje a navštívíme historický Dlaskův statek.

NYMBURK, ZÁMEK LOUČEŇ
úterý 14. 6.
Prohlídka města a romantického zámku Loučeň
s původními interiéry a s evropským unikátem v parku – 12 labyrintů a bludišť.

PRAHA
úterý 21. 6.
Cesta vlakem do Prahy a prohlídka reprezentativních
salonků na hlavním a Masarykově nádraží, pak prohlídka okolí.

LIBOCHOVICE, PERUC
úterý 28. 6.
Libochovice - nejkrásnější barokní zámek. Peruc u zámku se nachází památný dub, kde se potkali kníže
Oldřich a pradlena Božena.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
úterý 28. 6. až čtvrtek 18. 8.
Tradiční výstava fotografií členů ve vestibulu městské
knihovny.

AUTOMOBILY ŠKODA NA PLAKÁTECH
A V PROSPEKTECH 1945-2022

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

do neděle 4. 9.
Výstava ze sbírky JUDr. Martina, Kupce, Ph.D.

www.kctmilevsko.cz

PRÁCHEŇSKO

MUZEJNÍ NOC
pátek 10. 6.
18:30
Milevští muzejníci si pro vás přichystali svou tradiční
muzejní noc. Můžete se těšit na bohatý program, více
informací najdete v článku na straně 11.
II. nádvoří kláštera

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

SPORTOVNÍ HALA:
04. 6. 08:00 2NAerobic club Milevsko, 3. ročník
Milevského závodu
22. 6. 08:15 TJ Sokol Milevsko - Tělocvičná akade10:00 mie 2022 - vystoupení pro školy
18:00 TJ Sokol Milevsko - Tělocvičná akademie 2022 - vystoupení pro veřejnost

LETNÍ STADION:
02. 6. 17:00
17:00
05. 6. 13:00
14:30
17:00
11. 6. 12:30
14:30
17:00
16. 6. 17:00
17:00

FC st. přípravka - ZD Kovářov
FC ml. přípravka - Hradiště D
FC st. žáci - Jiskra Třeboň
FC ml. žáci - Jiskra Třeboň
FC muži A - Olympie Týn nad Vltavou
FC st. dorost - J. Hradec
FC ml. dorost - J. Hradec
FC muži B - TJ Hradiště
FC st. přípravka - Hradiště C
FC muži A - FC Táborsko B
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www.centrummilisek.cz

ČESKÝ RÁJ – TURNOV

sobota 4. 6.
Výlet osobními auty.

KUČEŘ – MILEVSKO
středa 8. 6.
Pěší vycházka, délka trasy 11km. Odjezd zAN v6:30 hodin.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 2., 16. a 23. 6.
08:00-16:00
Bezplatné konzultace PhDr. Vlasta Hořánková.
úterý 7. a 21. 6.
08:00-16:00
PhDr. Jaromír Matoušek
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 8. a 22. 6.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr.Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

KOMUNITNÍ CENTRUM:
VERNISÁŽ OBRAZŮ JAROMÍRA MATOUŠKA
středa 8. 6.
17:00
PhDr. Jaromíra Matouška můžete znát z naší psychologické poradny. Věděli jste, že je i malíř a básník?
Srdečně vás zveme na vernisáž jeho obrazů a autorské
čtení.

SETKÁNÍ A WORKSHOP SE ŠPERKAŘKOU
A SKLÁŘKOU PAPI TUTU
středa 22. 6.
17:00
Povídání o tom, jak Papi Tutu našla svoji cestu ke
šperku. Dozvíte se, co jsou vinutky a jak vznikají.
Dostanete možnost si vyzkoušet jednoduché skleněné
korálky na sklářském kahanu a v neposlední řadě si
zde můžete zakoupit některý z originálních šperků.

LDT MONÍNEC 2022
neděle 10. až sobota 16. 7.
Přihlášky na www.centrummilisek.cz.

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

ČERTOVO KOPYTO – GODOŠOVA POUSTEVNA

DEN DĚTÍ

sobota 11. 6.
Výlet osobními auty, přihlášky nejpozději týden před
odjezdem. Další informace na telefonu 734 735 946
nebo 737 233 123.

středa 1. 6.

OTEVÍRÁNÍ VÁŠOVA RYBNÍKU
středa 15. 6.
Pěší vycházka, délka trasy 6 km, posezení u Vášova
rybníku, sraz u sokolovny v 13 hodin.

SLADKÉ PEČENÍ
úterý 7. 6.

DESKOVÉ HRY
úterý 14. 6.

PREVENTIVNÍ TÉMA - SPOLEČENSKÉ NÁVYKY
úterý 21. 6.

MILEVSKÝM KRAJEM – 4. ROČNÍK POCHODU

MALOVÁNÍ PUTOVNÍCH KAMÍNKŮ

sobota 18. 6.
Pěší trasy: 3, 5, 8, 10, 19 km, cyklotrasy: 29, 48,
58 km. Start od 7 do 10 hodin od DK, cíl Vášův rybník.
Skupinový odjezd cyklistů z Milevska v 8 hodin. Informace na telefonu 734 735 946 nebo 737 232 897.

úterý 28. 6.

KŘIVOKLÁT A OKOLÍ
sobota 25. 6.
Výlet osobními auty, přihlášky nejpozději týden před
odjezdem na telefonu 737 233 123 nebo 730 122 197.

ZA HISTORIÍ A PŘÍRODOU ZBUDOVSKÝCH
BLAT
středa 29. 6.
Pěší vycházka, délka trasy 11 km. Odjezd z AN
v 6:40 hodin.

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

TEL.:

www.zus-milevsko.cz

383 809 253

KONCERT PRO SENIORY
středa 1. 6.
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

14:00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
čtvrtek 2. 6.
sál ZUŠ Milevsko

17:00

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
pátek 10. 6.
budova ZUŠ

13:00-17:00

14. MYSLIVECKÁ VÝSTAVA V MILEVSKU
pátek 17. až pondělí 20. 6.
Latinská škola

KONCERT - HRAJE CELÁ MUZIKANTSKÁ
RODINA
čtvrtek 23. 6.
sál ZUŠ

Vokalistek z Chyšek (od 20 hodin) – pro veřejnost
otevřeno od 18 hodin
10:00-17:00

17:00

MILEVSKÝ KLÁŠTER
U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz
NOC KOSTELŮ
pátek 10. 6.
Kostel sv. Bartoloměje - Komentované prohlídky (od
18 a 19 hodin) s autory knihy Sv. Bartoloměj, kostel
v srdci Milevska
Klášterní bazilika Navštívení Panny Marie - Koncert

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

ně ovládat chytrý telefon či tablet. Přihlášení na studovně či telefonicky: 383 809 241.
studovna

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
středa 15. až úterý 21. 6.
Tradiční slavnostní akce pro prvňáčky proběhne letos
opět za přítomnosti jejich rodičů a prarodičů. Tento
rok pasujeme všechny prvňáčky čtyř základních škol
v regionu. Více informací dostanou děti ve školách.

LISTOVÁNÍ „FAKE NEWS CHALLENGE“

VÝSTAVA OBRÁZKŮ MŠ PASTELKA
do čtvrtka 16. 6.
Otevřeno každý den kromě úterý od 8 do 17 hodin.
chodba knihovny

SEMINÁŘ „JAK NA TABLET A CHYTRÝ
TELEFON“
pátek 10. 6.
08:00
Bezplatný seminář pro seniory (65+) vás naučí správ-

úterý 28. 6.
18:30
Doba covidová, válka na Ukrajině, konspirační teorie,
hybridní válka! Média, politici, sociální sítě - ze všech
těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom,
kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Knížku
Miloše Gregora „zahrají“ Alan Novotný a Jiří Ressler.
Předprodej v knihovně.
Kavárna Za oknem
vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 170 Kč

O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE

Dům kultury Milevsko ve spolupráci s Květinářstvím Romantik
paní Kolingrové připravil sedmý
ročník fotograﬁcké soutěže
s názvem O nejhezčí balkon či
zahradu. I tentokrát se budeme
těšit na snímky vašich rozkvetlých balkonů, zahrad, teras, pergol, skalek apod.
Do soutěže může každý přihlásit tři fotograﬁe, a to třemi způsoby:
1) zaslat je na e-mail soutez@milevskem.cz
2) přinést je do kanceláře DK (rozměr 10x15 cm)
3) poslat je poštou na adresu: DK Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko
K fotograﬁím nezapomeňte připojit:
1) své jméno a příjmení
2) telefonní kontakt
3) stručný název snímku
4) prohlášení, že výše jmenovaný je autorem fotograﬁí
Snímky se přijímají až do 12. září. Ze všech došlých snímků bude sestavena výstava,
která bude k vidění v prostorách domu kultury. Hlavními cenami jsou poukázky
na odběr zboží v hodnotě 500, 300 a 200 Kč u spolupořadatele soutěže – Květinářství Romantik. Na malou odměnu se ale může těšit každý, kdo se se svými fotograﬁemi přihlásí.
mk

Městská knihovna v Milevsku ve spolupráci s neziskovým spolkem Moudrá Sovička
nabízí zdarma vzdělávací akce v oblasti digitální gramotnosti. Ty jsou nabízeny
v rámci programu Digitální odysea, který je určený pro seniory 65+, kteří mají
zájem naučit se správně ovládat svá zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook)
Neziskový spolek Moudrá Sovička má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním seniorů
a díky ﬁnanční podpoře Nadace Vodafone jsou všechny nabízené služby zdarma.
Přihlásit se můžete na seminář „Jak na chytrý telefon a tablet?“, ve kterém se
naučíte ovládat základní nastavení a služby (volání, psaní zpráv, hledání na internetu a v mapách, práce s fotograﬁemi a jejich sdílení a další) nebo na seminář
„Jak na počítač a notebook?“. Na seminář si doneste vlastní dostatečně nabité
zařízení. Seminář je pro 10-15 zájemců v délce 4 hodiny s přestávkami a s prostorem
na vaše individuální dotazy. Tempo i obsah semináře se přizpůsobuje požadavkům
konkrétní skupiny.
Dále se můžete přihlásit na individuální konzultace v rozsahu 1 hodiny. Individuální
konzultace jsou určeny k řešení konkrétních dotazů a individuálních potřeb
každého účastníka. Lektoři z Moudré Sovičky vám pomohou například s nastavením
a čištěním zařízení, instalací a používáním nových služeb a mnohým dalším. Zúčastnit se mohou jednotlivci nebo páry. Na individuální konzultaci si doneste vlastní
dostatečně nabité zařízení - tlačítkový nebo chytrý telefon, tablet nebo notebook.
Akce se bude konat v prostorách studovny 10. června. Konkrétní čas může být
upraven dle počtu přihlášených. Více informací a přihlašování na studovně nebo
na telefonním čísle 383 809 241 nebo emailu knihovna@knihmil.cz.
Městská knihovna Milevsko

MUZEJNÍ NOC SE VRACÍ

DEN OTEVŘENÝCH LESŮ

Po dvouleté přestávce zaviněné covidem přichystali milevští muzejníci opět svou
již tradiční, v pořadí šestou, muzejní noc. Jako první zde vystoupí táborský soubor
historické hudby Dei Gratia, od sedmi hodin pak následuje vystoupení kouzelníka
Čárykluka pro malé i velké diváky. Pak si návštěvníci mohou zahrát staré deskové
hry a pokochat se dělostřelbou z malých modelů historických děl ze sbírky Mgr. Miloslava Vaváčka. Na scéně se pak znovu objeví historická gotická hudba a návštěvníci
budou moci ochutnat polévku, připravenou podle starého dobového receptu.
Po celou dobu jsou přístupny všechny expozice Milevského muzea a zájemci si
budou moci prohlédnout a potěžkat například staré zbraně nebo dobová platidla.
V knihovně si návštěvníci mohou prolistovat třeba staré milevské noviny ze
třicátých let minulého století. Pro děti je připraven historický muzejní kvíz
a správné odpovědi budou oceněny sladkou odměnou.
Účast přislíbil také mistr pregéř, a tak si zájemci mohou prohlédnout, jak se ve
středověku razily mince a případně si nějakou přímo namístě vyraženou minci
zakoupit.
Věříme, že na akci bude dobré počasí a těšíme se v pátek 10. června od 18:30 hodin
na setkání s vámi při Muzejní noci.
vš

V sobotu 18. června bude v prostorách
Milevského kláštera, parku Bažantnice
a v přilehlém premonstrátském lese
„Bělohrad“ pořádán Den otevřených
lesů. Začátek bude v 9:30 u Lesní správy
nebo v parku Bažantnice (Klášterní 556,
558). Den je součástí celorepublikové akce Sdružení obecních, soukromých a církevních lesů – více na https://denotevrenychlesu.cz/.
Program:
• Prohlídka Lesní správy s povídáním o lesnictví a o lesích Královské kanonie
premonstrátů
• Komentovaná procházka s lesníkem po premonstrátských lesích (lokalita Bělohrad)
• Výstava mysliveckých trofejí v Latinské škole
• Doprovodný program pro děti – o lese a myslivosti
• Ukázka lesnické a hasičské techniky
Petr Soulek
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Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že v nadcházejících komunálních
volbách, které proběhnou v září 2022, bude ODS Milevsko kandidovat
samostatně, jako tomu bylo i v minulých letech. Naším cílem je ve
volbách uspět a pracovat pro Vás na radnici ve vedení města.
Děkujeme Vám za důvěru.
MUDr. Zdeněk Hobzek,
zastupitel města Milevska za ODS,
předseda místního sdružení
ODS Milevsko
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SOUTĚŽ S DÉČKEM OPĚT V MILEVSKU
Na začátku tohoto roku se Turistické
informační centrum Milevsko přihlásilo
do plánované prázdninové soutěže s ČT
Déčko. Česká televize nás opět vybrala
jako vhodné kandidáty do soutěže a my
jsme za to moc rádi. Soutěžit se bude
od 1. července do 30. srpna na cca
250 místech po celé ČR. Cílem hry je ukázat dětem a jejím rodičům nejrůznější
zajímavá místa a nabídnout jim možnost prázdninového cestování po České republice.
Letošní soutěž dostala název Spravte to TO! Déčko postihla podivná série poruch.
Všude chaos, zmatek, panika a nikdo neví, co se to děje. Kdekdo volá: „Spravte
to!“ Ale cožpak někdo ví, co to to TO je? Kdo to všechno dá zase do kupy? Pokud
tě zajímá, jak se bude situace na Déčku vyvíjet, můžeš ji od 15. června sledovat
na stránkách Déčka. A už 1. července budeš moci pomáhat s… ale to nemůžeme
prozradit. Od začátku prázdnin se dozvíš víc i v našem Turistickém informačním
centru. Více informací již brzy také na www.spravtetoto.cz.
TIC Milevsko

MŠ Pastelka děkuje
MAS Střední Povltaví, z. s., které nám
ﬁnančně hradilo
autobus na školní
výlet a vstup do ZOO
Ohrada Hluboká
nad Vltavou.
Kolektiv
MŠ Pastelka

MŠ KYTIČKA
PROJEKTOVÝ DEN V NETĚCHOVICÍCH

ČARODĚJNICKÝ REJ V DPS
V pondělí 2. května prolétly
Čarodějnice i Domovem pro
seniory v ul. 5. května. Čarodějnický rej rozproudil krev
v žilách našich klientů. Na harmoniky zahráli a zazpívali pan
Špánek s panem Kofroněm
a postarali se tak o dobrou
náladu nás všech. Patří jim
velký dík. Výborné buřty, dobré pivko a sluníčko přispěly ke krásně prožitému
odpoledni. Opět jsme mohli být všichni venku a spolu.
Lenka Jakešová, SSMM

MŠ SLUNÍČKO
MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
V rámci projektu Šablony pro MŠ Milevsko – Šablony III, registrační č.
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018530 probíhají během měsíce května a června
projektové dny: stavitelé města, stavitelé mostů, malý architekt a malý inženýr v rozsahu
4x45 minut.
Pod vedením proškolených lektorů a za asistence učitelek se
děti ze třídy Veverek a Zajíčků
názorně a jednoduše seznamují
s technickým světem. Hravou
formou se z dětí stávají inženýři, architekti, projektanti a
kartografové. Program u dětí
"Už to známe, už to víme, jak to všechno postaví- rozvíjí vztah k technickým oborům, samostatnost, logické
me."
myšlení, práci ve skupině, prostorové vnímání a jemnou motoriku. Výsledkem je krásná stavba domu, mostu,
ale i celého města.
Kolektiv MŠ Sluníčko

MŠ PASTELKA
„PASTELÁCI“ A VÝLET DO ZOO
Začátkem května „Pasteláci“ vyjeli na výlet. Počasí nám přálo, prohlédli jsme si
různá zvířátka. Nejvíce děti zaujali barevní papoušci, vydry, vlci a krokodýli. Po
prohlídce ZOO jsme se osvěžili zmraženou pochoutkou. Děti si kromě zážitků
z výletu přivezly i dáreček – polštářek v podobě velké látkové pastelky, ze které
měly velkou radost.

Ve středu 18. května se v rámci projektu „Šablony pro MŠ Kytička III“
(CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019210) uskutečnil projektový den mimo MŠ. K jeho
uskutečnění jsme vybrali Jihočeské zemědělské muzeum o. p. s. v Netěchovicích
a udělali jsme dobře. Báječně jsme si to všichni užili. Děti byly nadšené a otevřené
všem novým informacím, poznatkům a zkušenostem. A že jich bylo! Děti si upekly
placky s mákem, ale předtím se dozvěděly, jakou cestou musí projít obilí, než se
z něj stane mouka potřebná k pečení. Navíc si spoustu úkonů, které v minulosti
museli naši předkové učinit, samy vyzkoušely. A věřte, že to nebyla žádná legrace!
Naživo se děti potkaly s hospodářskými zvířaty, asistovaly u krmení a některá
zvířata si děti mohly i pohladit.
Čtyři hodiny v Netěchovicích byly málo. Vřele doporučujeme jako rodinný výlet,
věřím, že děti by proti nebyly. My už teď víme, že se do Jihočeského zemědělského
muzea zase brzy vydáme.
Bc. Marcela Brčková, DiS.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního
vzdělávání v Milevsku ve školním roce 2022/2023 podle
§ 2 zákona č. 67/2022 Sb.
(Lex Ukrajina školství)
Повідомлення про спеціальний запис до
дошкільного навчального закладу на навчальний рік
2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс
Україна» - освіта)
Termín zápisu / Дата та час запису: 16. 6. 2022
З 13 Поки 16:30 Годин
Bližší informace k zápisu/ Більше інформації про запис:
https://www.edu.cz/wpcontent/uploads/2022/05/Vzor_1_ozn_zapisu_MS.docx

Případné zájemce žádáme, aby se přednostně obraceli na paní
ředitelku Pichovou z Mateřské školy Klubíčko, kde je volná kapacita
pro přijetí.
Просимо потенційних абітурієнтів зв’язатися з
директора Піховою з дитячого садка Клубічко, де є
вільні місця для прийому.
https://www.klubickomilevsko.cz/
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1. ZŠ MILEVSKO
SOUTĚŽ PSOVODŮ A SLUŽEBNÍCH PSŮ
Ve dnech 3. až 5. května se naše
škola stala důležitým objektem, v kterém probíhala soutěž
policejních psovodů a psů, kterou pořádalo Ředitelství služby
cizinecké policie. Závodu se
zúčastnili závodníci Policie ČR,
Armády ČR a zahraniční účastníci ze Slovenské Policie
a z Pohraniční stráže Polska.
Dobře vycvičený služební pes má v dnešním moderním světě, který je nabitý špičkovými technologiemi, nepostradatelné a často i nenahraditelné místo, především
tím, že disponuje svými dokonalými čichovými schopnostmi. Tyto své přednosti
předváděli psi při složité disciplíně, a to hledání nástrah (výbušnin, samozřejmě
bez akcelerátorů) společně s klamnými pachovými látkami ve třídách naší školy.
Na naší škole se tato soutěž pořádá již třetím rokem a jsme rádi, že tak můžeme
přispět k přípravě psů i psovodů, kteří mohou při své každodenní profesionální
práci chránit lidské životy a zdraví nás všech.
PaedDr. Martin Hrych

2. ZŠ MILEVSKO
DEN ZEMĚ NA NAŠÍ ŠKOLE
V pátek 22. dubna se naše škola zapojila do celonárodní akce, jejíž cílem je
uvědomit si nutnost ochrany planety
Země. Nejmenší žáci školy uklízeli školní zahradu, starší žáci sbírali odpadky
a zbavovali nečistot ulice v okolí školy
a nejstarší žáci se se svými učiteli
vypravili do okolí rybníku Pytlák a sbírali odpadky v této části Milevska.
Děkujeme za skvělou spolupráci paní
Vratislavské z Odboru životního prostředí a panu Zítkovi ze Služeb Města Milevska.
Den se vydařil a všichni odcházeli na víkend s příjemným pocitem z dobře vykonané
práce.
Mgr. Hanka Prášková

ZŠ SE SPECIÁLNÍM VZDĚL. PROGRAMEM
V KVĚTNU JSME NEZAHÁLELI
V měsíci květnu děti navštívily
město Tábor. Jejich projektový
den nesl název Historie nás
baví. Žáci navštívili historické
památky a dozvěděli se mnoho

zajímavostí z historie města. Zavítali do botanické zahrady, viděli výstavu Bojíme se rádi
a hravě pokořili schody věže děkanského kostela. Všem dětem se výprava za poznáním líbila
a již dnes se těší na další akce.
Slet čarodějnic proběhl i v základní škole v ulici
Čs. armády. Na čarodějnický rej se děti pečlivě
připravovaly. V hodinách pracovní výchovy vyráběly kostýmy a masky a poslední dubnový školní den se pustily do čarodějnického
rejdění na školní zahradě. Čarodějnic bylo nakonec tolik, že zaplnily prostor před
základní školou.
Kolektiv ZŠ
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SOŠ A SOU MILEVSKO
VÝLET NA MODRAVU

Žáci 2. ročníku oboru „Sociální činnost“ se 12.května zúčastnili poznávací akce
„Modrava a její okolí“, a to v rámci předmětu cestovní ruch. Prohlídka začínala
u Čeňkovy pily a procházkou podél řeky Vydry. Dále žáci viděli Vchýnicko-tetovský
plavební kanál, soutok Křemelné a Modravského potoka (začíná zde Vydra), kralováckou rychtu Antýgl, Jezerní a Chalupskou slať. Před odjezdem ze Šumavy
ještě navštívili Soví voliéru v Borové Ladě. Zpestřením byla při zpáteční cestě
zastávka v Hošticích u Volyně, kde se natáčela dnes už legendární trilogie Slunce,
seno…
Jan Cihlář

GYMNÁZIUM MILEVSKO
STUDENTI SE OPĚT OBLÉKLI DO ŽLUTÉ

Organizátoři „Kytičkového dne“, tedy dobročinné sbírky Český den proti rakovině,
se letos vrátili k tradičnímu jarnímu termínu. Studenti 3. A a kvinty milevského
gymnázia získali ve středu 11. května prodejem kytiček více než dvacet tisíc korun
a odeslali je na účet Ligy proti rakovině. I letos budou vybrané peníze věnovány
na pomoc lidem s nádorovým onemocněním. Děkujeme za vstřícnost a podporu
všem, kteří si žlutý kvítek zakoupili.
Jaroslava Justýnová

ZUŠ MILEVSKO
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

Michael Chejnovský s vynikajícím
bubeníkem a zároveň členem poroty
Daliborem Mrázem.

V minulém vydání zpravodaje jsme informovali
o postupu Michaela Chejnovského do Ústředního kola ve hře na bicí nástroje poté, co se
v krajském kole umístil na prvním místě. Tento
žák ze třídy učitele Jaromíra Kašpara 6. května
absolvoval v Holicích u Pardubic už i tuto soutěž
a na celostátní úrovni se umístil na 3. místě.
Úspěšní ve hře na kytaru byli také žáci ze tříd
Barbory Ondruškové Nedvědové a Ivana Zborníka na soutěžní přehlídce Jihočeského kraje
Zlivská kytara 2022. Pham Thi Hong Hanh se
umístila na prvním místě, Martina Vošahlíková, Jan Plavec a Ondřej Sedlák ve svých
kategoriích obsadili druhá místa. Nikola Blažková si přivezla čestné uznání.

Ani výtvarný obor ZUŠ nezahálí a motivuje své žáky k tvůrčím činnostem. Jednou
z forem motivace je účast na výtvarných soutěžích. První letošní soutěž, které se
žáci VO zúčastnili, byla pod záštitou Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
v Kamenickém Šenově. Soutěžilo proti sobě 12 krajů, z každého kraje pak vzešel
vítěz, který se za odměnu zúčastní čtyřdenního sklářského workshopu po boku
mistrů svého řemesla. Jihočeský kraj reprezentovaly čtyři žákyně naší školy.
Porotu nejvíce zaujal obrázek Amélie Hlavín, která se může na tento tvůrčí zážitek
v podobě workshopu těšit.
Druhá soutěž, na které nás naši žáci reprezentovali, nese název Evropa ve škole
a každoročně ji vyhlašuje DDM Český Krumlov. Čestná uznání zde ve svých kategoriích obdržely Sára Kahounová a Veronika Hlavínová.
Všem soutěžícím i jejich vyučujícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Iveta Kašparová

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO A OKOLÍ?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do středy 15. června na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku do Milevského kina
na ﬁlm dle vlastního výběru. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: strom na konci ulice E. Destinové
Výherci: Michal Pýcha z Milevska, Karel Volf z Kostelce nad Vltavou a Jan Běhounek
z Vlksic
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