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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
předkládáme Vám letní vydání Milevského zpravodaje.
Pokud jej hodláte pečlivě prostudovat, jsem přesvěd-
čen, že budete příjemně osvěženi a potěšeni řadou
zajímavých příspěvků, informací a fotografií z posled-
ních týdnů, a také pozvánek na akce, které se teprve
uskuteční. Vítejte!  
Není to tak dlouho, co jsem Vám přál do nového roku.
Vidíte – už půlka z něj je minulostí. Tvrdit, že to byla
šestiměsíční idylka, nebudu. Zažili jsme věci, na které
bychom ještě před dvěma lety ani nepomysleli – covid,
válka, astronomický nárůst cen. Přes covidová opatření
a omezení jsme se úspěšně přenesli, zodpovědně se
postarali o ukrajinské uprchlíky a úspěšně dokončili
řadu rozpracovaných investic a oprav. Které to byly?
Například náročná nástavba domova pro seniory, pod-
nikatelský park, zrekonstruované chodníky na hřbitově,

v amfiteátru domu kultury a v ulicích Havlíčkova a Čs.
legií, nově natřená fasáda bytového domu Růžek, opra-
vené bazény nebo instalace retenční nádrže v areálu
Mateřské školy Kytička. A náročné to bude i v létě –
v ul. Čs. legií opravíme bezvýkopovou metodou kana-
lizační šachty, začaly práce na klášterním mostu, sta-
víme nové parkoviště u základní školy v Komenského
ulici, zrekonstruujeme vybrané úseky veřejného osvět-
lení, v kině budou nové sedačky. Kromě toho bylo v dub-
nu otevřeno nové obchodní centrum v Blanické ulici,
od června jsou v provozu nové myčky aut těsně pod
ním anově vyasfaltovaná je krajská komunikace v ulici
Čs. legií. Takže – v Milevsku se pořád něco děje!
Tolik práce se ovšem dá vykonat jen za podmínky dobré
spolupráce vedení města se zastupiteli, ale také výbor-
ného fungování celého městského úřadu. Musím zde

poděkovat všem jeho zaměstnancům, kteří po 
výrazných personálních změnách v minulém roce tvoří
sehraný, spolehlivý astabilní kolektiv, na který je spo-
lehnutí. Důkazem jeho soudržnosti je fakt, že za posled-
ních 6 měsíců z úřadu odešel jediný člověk, na rozdíl
od minulých let, kdy jich bývalo mnohonásobně více.
Moc si toho vážím.   
Dámy a pánové, zbývají nám necelé 3 měsíce tohoto
volebního období. Pak od Vás dostaneme ve volbách
„vysvědčení“. Závidím našim školákům a studentům
– ti ho již mají a prchají na zasloužené prázdniny. Mají
za sebou čistý stůl. Jménem všech zastupitelů Vás
mohu ujistit, že budeme pracovat tak, abychom ho na
konci září měli také.
Přeji Vám hodně letní pohody!

Ing. Ivan Radosta, starosta města
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INFORMACE Z RADY MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 23. 5. 2022
• Rozhodla pro období školního roku 2022/2023 povolit výjimku z nejvyššího

počtu dětí ve třídě (24 dětí) stanoveného prováděcím právním předpisem
školského zákona mateřských škol, a to Mateřské škole Sluníčko (3. a 4.
třída 28 dětí), Mateřské škole Pastelka (1. a 2. třída 28 dětí) a Mateřské
škole Kytička (1., 2. a 3. třída 28 dětí).

• Schválila přijetí daru městu Milevsku v podobě poukázky na nákup v potra-
vinách Prima v hodnotě 2000 Kč na společenskou a kulturní akci „Přehlídka
mysliveckých trofejí ORP Milevsko“.

• Rozhodla o realizaci akce „Výměna povrchu části chodníků v ul. Čs. legií,
Milevsko“ a rozhodla uzavřít smlouvu s firmou Služby Města Milevska s. r. o.,
za nabídkovou cenu 806 000 Kč bez DPH tj. 975 260 Kč s DPH.

• Schválila realizaci akce „Nátěr fasády bytového domu Na Růžku čp. 128,
145, 146 a 147“ a rozhodla uzavřít smlouvu na tuto akci s dodavatelem
Malíři ML s. r. o. za nabídkovou cenu 398 820 Kč bez DPH, tj. 482 571,20
vč. DPH.

• Schválila smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Oprava fasády kaple
Navštívení Panny Marie v obci Rukáveč“ ve výši 50 000 Kč s poskytovatelem
dotace Jihočeským krajem. Spoluúčast města bude 63 546,40 Kč.

• Schválila smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Obnova klášterního
mostu přes Milevský potok“ ve výši 250 000 Kč s poskytovatelem dotace
Jihočeským krajem. Spoluúčast města bude 567 662,28 Kč.

RADA MĚSTA DNE 6. 6. 2022
• Schválila poskytnutí individuální dotace spolku Český svaz chovatelů z. s.,

Základní organizace Milevsko 1, ve výši 10 000 Kč na projekt „Dětský den
s chovateli“.

• Schválila poskytnutí individuální dotace spolku Klub českých turistů, odbor
Milevsko, ve výši 3000 Kč na projekt „Turistický pochod a cyklojízdy Milev-
ským krajem“.

• Schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na údržbu parku Bažantnice s FC
ZVVZ Milevsko z. s. spočívající v navýšení částky za 1 m2 sečené plochy
z 1,50 Kč na 1,80 Kč a za ostatní udržovací práce s hodinovou sazbou navý-
šenou ze 150 Kč na 200 Kč. Celkové náklady tak činí 273 946,50 Kč s DPH
za seč parku a 160 000 Kč s DPH za ostatní práce dle této smlouvy.

• Schválila návrh realizace veřejné zakázky „Servisní činnosti na zdvihacích
zařízeních v DPS 1510 Milevsko“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na tuto
zakázku se zhotovitelem OTIS a. s. za nabídkovou měsíční cenu 1362 Kč
bez DPH, tj. 1648,02 Kč měsíčně vč. DPH.

• Schválila smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku „Krizová pomoc 2022
Ukrajina město Milevsko“. Město Milevsko bylo úspěšným žadatelem o na -
dační příspěvek z Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Krizová pomoc
2022, kdy byl městu přiznán nadační příspěvek ve výši 50 000 Kč, který
bude využit na náklady na ubytování v hotelu Stadion, kde je nyní ubytováno
25 osob.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Výměna vodoměrů s dálkovým
odečtem v objektech města“ a rozhodla uzavřít objednávky se zhotovitelem
Ista Česká republika s. r. o. za nabídkovou cenu ve výši 830 100,60 Kč bez
DPH, tj. 959 597,17 Kč včetně DPH.

• Schválila průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakáz-
ky malého rozsahu „Oprava kanalizace v ul. Čs. legií, Milevsko tzv. límcovou
metodou“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na tuto zakázku s f irmou
TRASKO BVT, s. r. o. za nabídkovou cenu 4 128 670 Kč bez DPH, tj. 4 995
690,70 Kč vč. DPH.

Michal Horek, místostarosta města
Více informací na www-milevsko-mesto.cz.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Rekonstrukce vsypové loučky na milevském hřbitově je úspěšně u konce.

V ulici Čs. legií proběhla současně s rekonstrukcí silnice také rekonstrukce chodníku,
kterou provedly Služby Města Milevska.

V Milevsku v parku v Sažinově ulici proběhlo ve čtvrtek 26. května slavnostní odhalení
pomníku a otevření odpočinkového místa Járy Cimrmana, který zde zanechal stopu
v parném létě roku 1898, kdy zde sestrojil ventilátor a zavdal tak příčinu k založení
závodů na výrobu vzduchotechnických zařízení. Poděkování patří panu Petru Bruknerovi,
herci Divadla Járy Cimrmana a také společnosti Jihokámen Písek, která městu za tímto
účelem věnovala žulový menhir. 

S ohledem na vývoj pandemie
Covid-19 a minimální zájem o tes-
tování přistoupila společnost City-
lab k přerušení provozu odběrového
místa u fotbalového stadionu. V pří-
padě nástupu další vlny epidemie
a s tím spojené potřeby testování
bude provoz opět obnoven.

OZNÁMENÍ PRO ŘIDIČE
Na žádost Správy a údržby silnic Jihočeského kraje budou do 11. listopadu probíhat
sanační a rekonstrukční práce na mostě ev. č. 121-013 u Osletína, který je v hava-
rijním stavu a ohrožuje bezpečnost účastníků silničního provozu i vlastníků
okolních pozemků. Silnice II/121 tedy bude v místě mostu uzavřena. Objízdné
trasy jsou vyznačeny, z Milevska se řidiči dostanou do Chyšek přes obec Zhoř, pří-
padně přes Branišovice a Ratiboř (v opačném směru je trasa shodná).

Odbor OISM



Před 2. základní školou začala výstavba parkoviště, došlo tak k omezení přístupu
k zimnímu stadionu, sportovní hale, hotelu Sport a jídelně a tělocvičně ZŠ. Prosíme
veřejnost, aby dbala v okolí stavby maximální opatrnosti a nejlépe využila přístup ke
sportovištím z jižní strany areálu, tedy od umělé trávy. Smluvní termín dokončení stavby
je do 31. srpna.

Nátěr přední části bytového domu Na Růžku je hotov. V příštích letech by se mělo dostat
také na zadní trakt domu.

Další etapa rekonstrukce chodníků na milevském hřbitově je u konce.

V letním parnu může přijít vhod nově instalovaný ochlazovací prvek v prostoru za spo-
řitelnou. Projekt je realizován a financován v rámci spolupráce s VŠTE České Budějovi-
ce.

Nová výsadba květin jistě potěší oči kolemjdoucích u křižovatky Nádražní a Dukelské
ulice.

Ve středu 15. června byla ukončena uzavírka ul. Čs. legií.

Koupaliště po rekonstrukci otevřelo své brány v pátek 17. června.
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Městský úřad Milevsko – Odbor regionálního
rozvoje oznamuje konání veřejného projed-
nání Návrhu územního plánu Milevsko.
Návrh územního plánu Milevsko je vystaven
k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě
Milevsko, Odboru regionálního rozvoje, pra-

coviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko, kancelář č. 104.
V elektronické podobě je návrh uložen k nahlédnutí na internetové adrese:
www.milevsko-mesto.cz v sekci Územní plánování/Milevsko/Veřejné projednání
Územního plánu Milevsko. 
Veřejné projednání návrhu se uskuteční ve středu 10. srpna od 16 hodin v Domě
kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své při-
pomínky a vlastníci nemovitostí námitky k projednávanému návrhu. 
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit přímo na úřad územního plá-
nování:
Petr Gono, tel.: 382 504 221, e-mail: petr.gono@milevsko-mesto.cz
Ing. Lucie Farová, tel.: 382 504 224, e-mail: lucie.farova@milevsko-mesto.cz

Jaroslav Bolek, odbor regionálního rozvoje



Na druhém vítání ve čtvrtek 16. června bylo Mgr. Marií Jarošovou přivítáno 22 dětí.
Odshora zleva jsou to: Antonín Zíka, Šarlota Hubáčková, Vojtěch Smrt, Josef
Krátký, Štěpán Šnobl, Jiří Pipek, Matěj Suchan, Sofie Havlová, Adam Kobera,
Adam Jelínek, Matyáš Hejný, Jan Šimák, Elena Bečvářová, Beáta Kolářová, Nela
Želinská, Kristýna Hejná, Jakub Soldát, Marek Černý, Vít Molík, Vojtěch Tomáš,
Vojtěch Prokop a Damian Reindl. 

Všechny obřady doplnily malým kulturním programem děti z Mateřské školy Slu-
níčko. Zleva: Péťa Gřegořek, Ellinka Krejčí, Jonášek Jedlička, Lucinka Hadáčková,
Hyneček Koudelka a Nikolka Placáková.
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Odbor finanční (dále jen OF) Městského úřadu Milevsko tvoří tým 12 zkušených
pracovnic, z nichž každá má svěřený určitý úsek agend. Hlavním úkolem odboru
je zejména komplexní správa městského rozpočtu a účetnictví města, tvorba rele-
vantních vnitřních směrnic a metodický dohled nad dodržováním všech účetních,
daňových a rozpočtových předpisů. Ve spolupráci s ostatními odbory, organizačními
složkami a příspěvkovými organizacemi města připravuje OF rozpočet pro násle-
dující rok, který schvaluje zastupitelstvo. V průběhu roku zajišťuje rozpočtová
opatření vyplývající z usnesení rady a zastupitelstva města. Dále dohlíží na čerpání
schváleného či upraveného rozpočtu a po ukončení rozpočtového období pak
sestavuje závěrečný účet města. Samozřejmě také eviduje veškeré účetní doklady,
vede účetnictví města a sestavuje účetní závěrku. Pod finanční odbor spadá správa
daní a poskytovaných dotací, bankovních účtů a úvěrů, pokladen, poplatků za
komunální odpad a za psy. Nedílnou součástí povinností OF je veřejnoprávní kon-
trola hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností města.
V neposlední řadě OF zajišťuje veškerou personální agendu celého úřadu, výběrová
řízení na obsazování pozic referentů a úředníků a kompletní mzdovou agendu
městského úřadu včetně jeho organizačních složek. Cílem práce OF je zajistit
správné a věrné zachycení hospodaření města v účetních záznamech v souladu
s platnou legislativou a dohled nad hospodařením města v zájmu zdravých a udr-
žitelných veřejných financí.   

PŘEDSTAVUJEME FINANČNÍ ODBOR

V MĚSÍCI KVĚTNU 2022 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ  
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM

ZPRAVODAJI:
80 let

Ludvík Alois Kristl
Ludmila Kolářová
Miluše Krajícová

85 let
Vladimír Kojetín
Jaroslav Kotalík

90 let
Zdeňka Dlouhá
Marie Kolářová

91 let
Miluška Školníková

92 let
Anděla Nováková

96 let
Dobroslava Kroupová

97 let
František Staněk

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Po dlouhé době se v Milevsku uskutečnilo vítání občánků, které bylo ve třech
věcech jiné než ty minulé. První změnou bylo, že se tento krásný obřad uskutečnil
v domě kultury, další novinkou bylo, že některé děti již přišly „po svých“ a také
se stalo, že se společně vítali sourozenci, kteří se nenarodili ve stejný den. Celkem
bylo přivítáno 42 dětí. 

První vítání občánků proběhlo v úterý 7. června, zastupitelka Mgr. Marie Jarošová
na něm přivítala celkem 20 dětí. Jsou jimi odshora zleva: Lukáš Bláha, Ema
Bláhová, Matyáš Kloboučník, Jan Panec, Valerie Radostová, Vít Vostřák, Mikuláš
Chvojka, Juliana Bardová, Oliver Miňha, Elena Miňhová, Marie Peterková, Tereza
Kotrbová, Stela Zemanová, Eliška a Adéla Zděnkovy, Nikola Farová, Matyáš Kubeš,
Mikuláš Přibyl, Natálie a Nikola Kdolské.



ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTOU
Rok 2022 se nám přehoupl do druhé polo-
viny. Nejen o tom, co se v oblasti investic
v našem městě podařilo a jaké plány má
město na druhou polovinu roku, se dočtete
vnašem rozhovoru s místostarostou města
Milevska Michalem Horkem. 
Před základní školou v Komenského ulici
začala výstavba parkoviště. Můžete nám
říct, kolik zde vznikne parkovacích míst,
kdy má být parkoviště hotové, azda bude
nějak nahrazena zeleň, která musela par-
kovišti ustoupit?
Dle podepsané smlouvy s firmou Uniko
Písek s. r. o. je stanovený termín dokon-
čení stavby na konec srpna. Celkem zde
vznikne 23 parkovacích míst, z toho

2 místa vyhrazená pro invalidy. V rámci stavby byly pokáceny dva stromy borovice
a javoru. Samotná stavba zahrnuje i sadové úpravy a ukládá náhradní výsadbu.
Podél parkoviště bude nově vysazeno 5 stromů javorů a 3 keře tisu.
V souvislosti s nedostatkem parkovacích míst v této lokalitě se také mluvilo ozbu-
dování parkoviště u Věžáku. Je to stále aktuální?
Ano, osobně vnímám, že v lokalitě kolem „Věžáku“ a„Kremlu“ je problém s parkováním
enormní. V posledních letech se nám podařilo vybudovat parkoviště v ulici Kpt.Nálepky,
nyní se buduje parkoviště před 2. ZŠ a projektuje se právě parkoviště v prostoru mezi
výše uvedenými bytovými domy. Pokud se podaří v budoucnu zrealizovat i toto par-
koviště, tak se domnívám, že dosáhneme stropu v rámci lokality Komenského v možnosti
budování parkovacích ploch.
Zůstaneme na sídlišti, jak to vypadá s pumptrackovou dráhou? Neměla se začít
na jaře už stavět?
Orealizaci pumptrackové dráhy se rozhodlo v lednu tohoto roku. Realizátorem stavby
je společnost Dirty Parks, která má po republice velké jméno v budování těchto drah.
Jejich dráha byla mimo jiné zakomponována do trati světového poháru horských kol
v Novém Městě na Moravě. Společnost Dirty Parks nyní dokončuje stavbu v Berouně
astavba pumptrackové dráhy v Milevsku započne 27. června ajejí dokončení se plánuje
na konec letních prázdnin.
Sportovci volají po rekonstrukci atletického oválu na stadioně. Je to v současné
době reálné?
Absence tartanové dráhy s oficiálními rozměry jsme si vědomi. Město Milevsko v roce
2019 zrekonstruovalo školní hřiště za 1. ZŠ, jehož součástí je tartanová dráha, nicméně
toto může sloužit spíše k tréninkovým účelům. Oficiální parametry pro konání závodů
splňuje pouze letní stadion. V roce 2019 město zadalo vypracování projektové doku-
mentace, která řeší komplexní rekonstrukci atletického oválu včetně vybudování sek-
torů pro skok o tyči a hod kladivem, které v současném areálu nejsou. Dost často
slyším, že město buduje pumptrack anebuduje ovál, po kterém atleti už dlouho volají.
Problém jsou náklady. Pumptrackovou dráhu buduje město za 2,5 milionu korun,
zatímco rozpočtová cena atletického oválu je cca 22 milionů. Zde je tedy nutné hledat
externí zdroj financování. Město se ucházelo se žádostí o dotaci u Národní sportovní
agentury, ovšem ta dotační program před vyhlášením výsledků bez udání důvodu
zrušila. Poté přichází v úvahu Krajský investiční fond. O této věci jsme hovořili s hejt-
manem a je připraven tento projekt podpořit. Jsem přesvědčen, že atletický ovál je
nyní opravdu na řadě a měla by to být jedna z příštích investic do sportovišť v Milev-
sku.
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Zleva nahoře: Helena Fuková, Eva Kalinová, Petra Fořtová, Pavlína Zděnková, Lenka
Kofroňová, Jana Šrámková, Simona Peštová, Kamila Žemličková, zleva dole: Vendula
Černá, Vendula Pekárková Matoušková, Eva Fořtová.

Personální obsazení a konkrétní svěřené agendy:
Ing. Vendula Pekárková Matoušková, vedoucí odboru finančního 
tel.: 382 504 105, e-mail: vendula.pekarkova@milevsko-mesto.cz
Bc. Eva Fořtová, hlavní účetní a zástupkyně vedoucí odboru (metodický dohled
nad účetnictvím města a evidencí majetku, účtování o přijatých dotacích, majetku,
úvěrech a sdílených daních, výkaznictví, statistika, kontrola příspěvkových orga-
nizací)
tel.: 382 504 127, e-mail: eva.fortova@milevsko-mesto.cz
Jana Šrámková, pokladní (vedení hlavní pokladny – příjmy a výdaje, cestovní
náhrady a stravenky)
tel.: 382 504 112, e-mail: jana.sramkova@milevsko-mesto.cz
Pavlína Zděnková, správkyně poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů
(evidence, upomínky a správa pohledávek)
tel.: 382 504 132, e-mail: pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz
Petra Fořtová, účetní (účtování bankovních výpisů, sociálního fondu, přeúčtování
dotačních výdajů, práce s rozpočtem města)
tel.: 382 504 126, e-mail: petra.fortova@milevsko-mesto.cz
Simona Peštová, fakturantka (účtování došlých a vydaných faktur, práce s roz-
počtem),
tel.: 382 504 125, e-mail: simona.pestova@milevsko-mesto.cz
Bc. Kamila Žemličková, rozpočtářka (příprava a zaúčtování rozpočtových opa-
tření, příprava rozpočtu města a příspěvkových organizací, tvorba limitovaných
příslibů, správa podpisových vzorů)
tel.: 382 504 129, mobil: 602 968 799, e-mail: kamila.zemlickova@milevsko-
mesto.cz
Bc. Lenka Kofroňová, účetní (účtování ekonomické činnosti, výpisů z účtů,
došlých a vystavených faktur o pronajímaném majetku)
tel.: 382 504 133, e-mail: lenka.kofronova@milevsko-mesto.cz
Vendula Černá, mzdová účetní (komplexní zpracování platů, odvodů, DPFO,
správa benefitů)
tel.: 382 504 128, e-mail: vendula.cerna@milevsko-mesto.cz
Helena Fuková, daňová účetní (správa DPH, silniční daně, daně z nemovitostí
a DPPO, účtování příjmů)
tel.: 382 504 154, e-mail: helena.fukova@milevsko-mesto.cz
Ing. Eva Kalinová, finanční referentka (vyúčtování poskytnutých dotací, veřej-
nosprávní kontroly u příspěvkových organizací, vyúčtování příkazových bloků)
tel.: 382 504 152, e-mail: eva.kalinova@milevsko-mesto.cz
Bc. Adéla Jedličková, personalistka (výběrová řízení na obsazení pozic úředníků
a referentů, pracovněprávní smluvní vztahy, vzdělávání úředníků, správa pra-
covnělékařských prohlídek)
tel.: 382 504 151, mobil: 602 192 072, e-mail: adela.jedlickova@milevsko-mesto.cz

Finanční odbor sídlí v budově nové radnice na náměstí E. Beneše v prvním poschodí,
správkyně poplatků v přízemí a personalistka v budově staré radnice v přízemí.

AKTUALIZACE ŽÁDOSTI O PŘIDĚLENÍ BYTU
Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí, upozorňuje žadatele opřidělení bytu
v domech s pečovatelskou službou města Milevska, že v průběhu července každého
kalendářního roku musí být podaná žádost opřidělení bytu v domech s pečovatelskou

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



KRÁTKÝ ROZHOVOR SE ZASTUPITELKOU
Na dvě otázky odpovídá Mgr. Ludmila Kolářová, která je
členkou zastupitelstva města za ODS. 
Jak vnímáte práci zastupitelstva ve volebním období,
které končí?
Do zastupitelstva jsem nastoupila loni na jaře. Nejsem v něm
ale poprvé, a navíc se občas zúčastňuji jednání zastupitelstev
v jiných městech. Mohu tedy porovnávat. Myslím, že milevské
zastupitelstvo pracuje dobře. Je ale velký rozdíl v aktivitě
jednotlivých členů. ODS má 6 zastupitelů a všichni jsou pra-

covití. Na jednání se společně připravujeme, při jednání vznášíme dotazy a při-
pomínky a předáváme podněty.   
Jak se daří plnit váš volební program?
Milevská ODS pracuje v komunální politice dlouhodobě a plnění programu vždy
závisí na tom, jaké má zastoupení ve vedení města. Nejlépe se to dařilo v době,
když měla na radnici starostu i místostarostu. Ti spolu dokázali dobře spolupracovat
a v Milevsku se v té době udělalo a nastartovalo hodně věcí. V poslední době
bohužel některé subjekty nerespektovaly volební výsledky a podařilo se jim dosáh-
nout toho, že ODS není ani v radě města. Program se nám ale daří z větší části
plnit. V zastupitelstvu podporujeme vše rozumné a připravujeme se na podzimní
volby, které chceme vyhrát. 
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SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Cyklista nesvítil   
Při kontrole města na Husově náměstí byl hlídkou MP zastaven
muž na jízdním kole, který jel bez předepsaného osvětlení.
Strážníci jej řádně poučili a nasměrovali na chodník. Přestupek
hlídka vyřešila s cyklistou domluvou, i s ohledem na téměř žádný
provoz na komunikacích ve městě.

Registr psů v akci    
U ZVVZ pobíhala černá fena křížence, a jelikož pejsek byl krotký, tak ho nálezce
přivezl v autě na městskou policii. Strážníci zjistili přes čip správný registr a za
pár minut kontaktovali majitele. Ten si pro fenu do 15 minut přijel. Byla to rychlá
akce, přihlásit psa po načipování do registru se vyplatí!
Seděl na travičce   
Chvilku po nástupu na noční službu vyjížděla hlídka MP k opilému muži, který
seděl na pažitu v ulici 5. května před holičstvím. Jelikož byl „pouze“ pod obraz
Boží, ale jinak zcela zdráv, přivolali mu strážníci taxi. Řidič jej odvezl domů, kde
už se mu dostalo domácí péče.
Zloděj v Centrumu  
Se žádostí o prověření oznámení na drobnou krádež v OD Centrum se na strážníky
obrátili státní policisté, jelikož jejich hlídka byla mimo Milevsko. Tvrzení se zaklá-
dalo na pravdě, místní starší muž odcizil zboží v hodnotě necelých 400 Kč. Strážníci
věc na místě vyřídili pokutou.

Haló u služebny 
Sotva se hlídka strážníků vrátila z kontroly města, navštívila je na služebně dívka
v notně opilém stavu. Dožadovala se kontroly diskotéky ve Frollu, kde je údajně
DJ opilý. Když slyšela z úst zamítavou odpověď, byla jako smyslu zbavená a domá-
hala se dalších policistů. Před služebnou svým chováním vzbuzovala pohoršení,
křičela, a nakonec odešla ke státním kolegům. Za dva dny při dořešení jejího
výstupu tvrdila, že si vůbec nic nepamatuje.

Martin Hrtoň

Počítá připravovaný územní plán s parcelami pro výstavbu nových rodinných
domů?
V současné době finalizují práce na přípravě nového územního plánu. Veřejné projednání
územního plánu je naplánováno na 10. srpna. Následně bude záležet, zda se ze strany
veřejnosti objeví námitky apřipomínky, se kterými se bude muset pořizovatel vypořádat.
Je pravděpodobné, že nový územní plán už bude schvalovat příští zastupitelstvo.
V rámci územního plánu jsme usilovali o vymezení ploch pro bydlení. V rámci toho
jsou připraveny plochy v lokalitě Na Cukavě – 1,67 ha, Na Hajdě – 4,34 ha aUVáclava –
2,62 ha. 
Kdy se začne stavět v Podnikatelském parku?
V těchto dnech probíhá proces kolaudace stavby přístupové komunikace do Podni-
katelského parku. Přes určité porodní bolesti se podařilo dotáhnout tento dlouho
připravovaný projekt pro podporu podnikání v Milevsku. Dalším úspěchem je, že se
většina nabízených pozemků podařila prodat adle našich informací investoři projektují
a chtěli by v co nejkratším termínu začít budovat svá sídla.
Nezapomíná se v investicích na místní části? 
Troufnu si tvrdit, že v místních částech se za poslední roky udělal kus práce. Ve Velké
musela proběhnout v nedávné minulosti oprava střešní krytiny na hospodě, díky par-
ticipativnímu rozpočtu se tam vybudovala pěkná pergola s ohništěm, opravila se tam
kaple a také se tam pořídila nová autobusová zastávka a prvky na dětské hřiště. Ve
Dmýšticích se podařilo zbourat starou stodolu a místo ní vybudovat velkou pergolu
pro komunitní život, v současné době zde probíhá pokládka elektrického vedení asním
souvisí i nové veřejné osvětlení. V Něžovicích se podařilo vyměnit herní prvky na
dětském hřišti, osadit mobiliář a v nejbližší době zde započnou práce na úpravě okolí
kaple. V Rukávči se zase chystá oprava fasády tamní kaple.
V roce 2020 se úspěšně rozjel participativní rozpočet (v Milevsku tzv. Projekt
Spolu), ve kterém se mohli občané se svými návrhy zapojit do rozhodování o roz-
dělení financí z městského rozpočtu. Není škoda, že tento projekt dále nepokra-
čoval? Uvažuje se o jeho obnovení v příštím roce?
Osobně jsem stál u spuštění projektu participativního rozpočtu. Tehdy se o přízeň
hlasujících ucházelo celkem 9 projektů. Vítěznými projekty byla už zmíněná pergola
s ohništěm ve Velké, dále se realizovalo dětské hřiště na Píseckém předměstí adokoupily
se dva prvky do skate parku. Všechny tyto projekty si vybrali lidé a jsou jimi hojně
využívány. To si myslím, že je smysl celé věci. Bohužel, ne všechny koaliční strany
měly zájem tento projekt dlouhodobě podporovat a v souvislosti s covidem a škrty
v rozpočtu se tento projekt v dalších letech již neobjevil. Osobně jsem pro obnovu
tohoto projektu a je otázkou, jaká bude politická vůle.
Nakonec nám dovolte trochu osobní otázku. Jak se chystáte strávit léto?
Léto se chystám strávit vesměs pracovně. Na konci září nás čekají komunální volby
ave městě se realizuje spousta investičních akcí, tedy není moc prostor na dovolenou.
Ipřesto bych rád v průběhu srpna odjel s rodinou na pár dnů na moji oblíbenou Šumavu
na kola. Všem čtenářům přeji krásné letní dny. 

Děkujeme za rozhovor
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se po nich shánět a Colt měl najednou na krku velkou zakázku, produkoval však už
jiný model, technicky vylepšený. Prokázal, že je dobrý podnikatel. Už desítky let
před Henry Fordem zavedl hromadnou výrobu a standardizované technologické
postupy. Brzy pak vypukla v Kalifornii zlatá horečka, ato znamenalo další poptávku
po zbraních. Colt dal vybudovat v Hartfordu zcela nový podnik a posléze si otevřel
filiálku také v Londýně. 
Roku 1850 pak vznikl jeho zcela nový revolver. Byl to právě onen proslulý Colt Navy
(námořní), jenž bývá doplněn letopočtem 1851, kdy se jeho výroba rozjela naplno.
Jedná se o šestiranný revolver v ráži ´36, tedy asi 9,1 mm. Zbraň vážila 1,22 kg
a byla tzv. jednofunkční (Single Action), před každým výstřelem bylo tedy nutno
natáhnout kohout, čímž zároveň došlo k otočení válce o jednu komoru. Jednalo se
ovšem o zbraň perkusní, tedy předovku. Nabíjení bylo zdlouhavé. 
Do válce revolveru bylo nutno vsypat odměřenou dávku černého prachu, poté tam
vložit plstěnou zátku, která jednak zamezovala vlhkosti a zároveň bránila tomu,
aby při výstřelu a výšlehu plamene nedošlo k odpálení i další komory. Pak byla do
komory vložena olověná kule apomocí nabíjecí páky zatlačena dovnitř. Kule musela
v hlavni těsnit, a tak bylo přitom nutno použít trochu síly. Pak ještě musel střelec
dozadu na dutý komínek válce nasadit mosaznou zápalku s nalisovanou třaskavou
složí. Tím byla nabita jedna komora válce, ovšem celkem to musel střelec udělat
šestkrát. Bylo to zdlouhavé a v boji na něco takového většinou nezbýval čas. Střelci
to řešili tak, že u sebe nosili nabité bubínky a ve vhodné chvíli vyměnili vystřílený
za nabitý.
Revolver Colt Navy byl mimořádně úspěšný obchodní artikl. Označení „Model 1851“
sice není přesné, protože první model opustil výrobní linku už v roce 1850, ale dnes
je natolik mezi sběrateli vžité, že se stalo technickým termínem. V lednu 1855 pak
přišla první armádní zakázka. Do začátku občanské války vyprodukovala Coltova
zbrojovka celkem 98 000 revolverů Navy 1851, během války však poptávka po
zbraních prudce stoupla. 
Colt byl nejen zkušený průmyslník, ale i zdatný obchodník. Rozdával své revolvery
v ozdobných dřevěných kazetách jako hodnotné dary. Například za Krymské války
(1853-56) se Samuel Colt osobně vypravil do Istanbulu, kde tureckému sultánovi
věnoval pár pozlacených Coltů Navy 1851. Turecká armáda pak kolty skutečně nakou-
pila, ale totéž udělal i jejich protivník, armáda ruská. Mezi další státníky obdarované
tímto revolverem patřil i francouzský císař Napoleon III. nebo ruský car Mikuláš I.
Za války Severu proti Jihu armáda Unie odebrala 400 000 revolverů. Jižní armádě
sice firma Colt revolvery nedodávala, ale přesto na straně Jihu kolty bojovaly. Šlo
o zbraně, které armáda nakoupila ještě před začátkem konfliktu. Colt Navy byl také
ceněnou válečnou kořistí. Ačkoli pěšáci obou stran byli vyzbrojeni služební puškou,
mnozí z nich si za vlastní peníze pořídili jako záložní zbraň ještě revolver, a model
Navy 1851 patřil mezi nejoblíbenější. Kdoví, jestli tímto revolverem nebyl vyzbrojen
iVáclav Dušek z Milevska, který bojoval na straně Severu v řadách 26. dobrovolnického
pluku z Wisconsinu a zúčastnil se i krvavé bitvy u Gettysburgu. Celkem bylo v letech
1850-1873 vyrobeno 215 000 revolverů Navy a k tomu musíme připočíst dalších
42 000, které vznikly v Coltově londýnské pobočce. Jeden z nich je nyní ive sbírkách
Milevského muzea. 
Výroba Coltu Navy 1851 skončila v roce 1873, kdy se začal vyrábět slavný revolver
Colt SAA 73 na kovové náboje a tuto zbraň můžete dodnes vidět prakticky v každém
filmovém westernu, proslulý film „Sedm statečných“ nevyjímaje.
Nástupu kovových nábojů se však Samuel Colt už nedožil. Zemřel v poměrně mladém
věku 48 let dne 10. ledna 1862 a byl pohřben v Hartfordu na hřbitově Cedar Hill.
Jeho zbraně byly v minulosti používány lidmi dobrými i špatnými, ale věřme, že
těch prvních bylo jistě víc. vš

Na sklonku minulého roku byly sbírky Milevského muzea obohaceny o zajímavou
zbraň s dlouhou historií. Do sbírky militarií přibyl americký perkusní revolver Colt
Navy 1851, jeden z nejslavnějších Coltových revolverů vůbec. 

Označení „kolt“ se dnes stalo synony-
mem pro jakýkoli revolver, což je ovšem
nesprávné, protože každý revolver
není Colt, stejně jako každý automobil
není Škodovka. V našem případě se
však skutečně jedná ovýrobek Coltovy
zbrojní továrny, která od poloviny
19. století existovala v Hartfordu,
v americkém státě Connecticut. Její
majitel, americký průmyslník Samuel
Colt, zde zavedl celou řadu produktiv-
ních postupů, např. pásovou výrobu,
díky níž se jeho továrna stala za občan-
ské války největší americkou zbrojov-
kou vůbec. V jeho továrně byla
zavedena desetihodinová pracovní
směna (to tehdy vůbec nebylo běžné,
v těch dobách se často pracovalo na
směny v trvání 12 až 15 hodin) adělníci
zde měli také nárok na hodinovou pau-
zu na oběd. To byly v těch časech pod-
mínky velmi humánní.  

Ale kdo vůbec byl Samuel Colt, jehož jméno se stalo symbolem celého jednoho
odvětví palných zbraní?
Narodil se v červenci 1814 v Hartfordu. Když mu bylo 7 let, zemřela mu matka. Jeho
otec Christopher se brzy nato znovu oženil. Malý Samuel měl celkem 8 sourozenců.
Od roku 1829 začal pak chlapec pracovat v otcově textilní továrně ve Ware, kde pro-
jevoval velký zájem otechnické obory, nástroje amateriály. Jinak jej práce v továrně
nudila a rád experimentoval s elektřinou a střelným prachem. Tak jednoho dne
v létě 1829 vylepil po městě plakáty, na nichž sliboval, že na oslavu Dne nezávislosti,
tedy 4. července, provede odpálení starého voru, zakotveného na zdejším jezeře.
Nálož však byla příliš silná, atak zavinila společenskou pohromu, když se na svátečně
vyšňořené měšťany snesla záplava bahna a špinavé vody. 
Roku 1832 jej otec poslal na moře, aby se syn na plachetnici naučil námořnickému
řemeslu. Během plavby do Kalkaty mladík sledoval práci kormidelníka a pohled na
otáčející se kormidelní kolo jej údajně inspiroval k myšlence na zbraň, která má
náboje uloženy v otáčejícím se bubínku. Mladý Samuel dokonce přímo na lodi vyřezal
dřevěný model svého prvního revolveru, ačkoli někteří historikové se domnívají,
že se jedná jen opozdější obchodní legendu. Zbraně s otočným válcem totiž existovaly
už předtím, ale bubínkem bylo dosud nutno otáčet ručně. Colt později skromně
uváděl, že není vynálezcem revolveru, že však zbraň technicky zdokonalil – což byla
pravda. Roku 1836 pak ve městě Paterson ve státě New Jersey vybudoval továrnu
na zbraně avytvořil svůj první revolver, nazvaný podle města, kde vznikl – Paterson.
Očekávané armádní zakázky se však nehrnuly a Colt musel roku 1842 svůj podnik
zavřít. Zbylo mu jen množství dluhů. Paradoxní přitom je, že prvních koltů Paterson
bylo vyrobeno jen tisíc kusů a dnes jsou tyto zbraně vyhledávaným sběratelským
artiklem a jejich cena dosahuje astronomických částek.  
Zdálo se, že Coltova kariéra skončila dřív, než začala, ale roku 1847 vypukla válka
Spojených států s Mexikem aněkteří vojáci si vzpomněli na Coltovy revolvery. Začali

STŘÍPKY Z MINULOSTI – COLT Z MUZEJNÍCH SBÍREK

Samuel Colt na portrétu z roku 1860.

Colt Navy 1851 s odklopenou nabíjecí pákou. Pohybem páky dolů zasunoval střelec při
nabíjení kulku do bubínku revolveru. Colt Navy 1851 ze sbírek Milevského muzea.
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MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
pátek 1. 7., sobota 2. 7., neděle 3. 7. 17:30
USA - Animovaný, komedie - Nejžlutější a nejúspěš-
nější animovaná filmová série se vrací do kin v tom
naprosto nejzásadnějším momentu. Konečně se
dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení Mimoňů
a superpadoucha Grua.
DABING 88 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč 

VYŠEHRAD: FYLM
sobota 2. 7. 20:00
ČR - Komedie, sportovní - Lavi je, jak by řekl jeho
agent Jarda, pořád stejný dement, ale začalo se mu
konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním
životě.
ČESKÉ ZNĚNÍ 103 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

TOP GUN: MAVERICK
neděle 3. 7. 20:00
USA - Akční, drama - Jeden z nejlepších pilotů na
světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Kdo
by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi v akčním
dramatu Top Gun: Maverick?  
DABING 131 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

THOR: LÁSKA JAKO HROM
čtvrtek 7. 7., pátek 8. 7. 20:00
USA - Akční, dobrodružný, fantasy - Thor se nachází
na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního
míru. Jeho cestu za odpočinkem však přeruší galak-
tický zabiják Gorr the God Butcher, který usiluje
o zánik bohů.
DABING, 3D 119 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč 

ŘEKNI TO PSEM
sobota 9. 7., neděle 10. 7. 20:00
ČR - Komedie - Dita místo vytouženého miminka
dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii,
přestože nikdy žádného psa nechtěla a navíc ji 
pejskařská komunita připadá směšná. Celý příběh
začíná tím, že šlápne do psího…no, víte čeho…
Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, že se jí na paty
lepí jen smůla. Autorkou scénáře je spisovatelka Irena
Obermannová.
ČESKÉ ZNĚNÍ 85 min.
vstupné: 140 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ZLOUNI
středa 13. 7. 09:00
USA - Animovaný, komedie - Zveme všechny děti na
prázdninovou dílnu spojenou s promítáním animo-
vané variace na Dannyho parťáky, ve které se dozvíte,
co se může stát, když se v příbězích obvykle podezřelé
postavičky (zlý vlk, žralok, piraňa, jedovatý had
a tarantule) pro změnu rozhodnout páchat dobro.
DABING 100 min. 
vstupné: 70 Kč

ČERNÝ TELEFON
čtvrtek 14. 7., pátek 15. 7. 20:00
USA – Horor - Třináctiletý kluk uvězněný sadistickým
vrahem ve zvukotěsném sklepě. Na jeho stěně visí
odpojený černý telefon. Ten však jednoho dne zazvo-
ní. Ve sluchátku se ozývají předchozí vrahovy oběti,
které nechtějí, aby chlapec skončil stejně. Režisér
filmů Sinister a Doktor Strange Scott Derrickson
servíruje další děsivou lahůdku hororového studia
Blumhouse.
TITULKY 102 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

HÁDKOVI
sobota 16. 7., neděle 17. 7. 20:00
ČR – Komedie - Komedie režiséra Vojtěcha Moravce
o rodině, která se pořád hádá. Ať dělají Hádkovi, co
mohou, nikdy se na ničem neshodnou a každý z nich
si nakonec myslí to svoje. Ve vzduchu teď navíc visí
rozepře o dědictví po dědovi a o jeho posledním přání
vyjet se všemi k moři. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 98 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

OMEZENÍ PROVOZU KINA
Z důvodu výměny sedadel a podlahové krytiny
v kinosále bude provoz kina v období od 18. 7. do
31. 8. 2022 uzavřen. Omlouváme se návštěvníkům
a budeme se na Vás těšit od 1. září v novém. 

Mgr. Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2022
do středy 31. 8.
Zahájení výuky v pátek 2. 9. V případě dotazů nás
kontaktujte na email info@milevskem.cz nebo na
telefonním čísle 383 809 201.
pokladna DK
kurzovné: 2000 Kč

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ BALKON
ČI ZAHRADU
do pondělí 12. 9.
Snímky můžete zasílat na e-mail soutez@milev-
skem.cz nebo osobně přinést do kanceláře DK Milev-
sko. Vyhrát můžete poukázky v hodnotě 500, 300
a 200 Kč na odběr zboží v Květinářství Romantik. Na
malou pozornost se může těšit každý soutěžící.

LETNÍ HRA MILEVSKEM
pátek 1. 7. až neděle 4. 9.
DK Milevsko ve spolupráci se společností Digitalizu-
jemevas.cz připravil velkou prázdninovou hru, fun-
gující na principu načítání QR kódů. Ke hře
potřebujete chytrý mobilní telefon se čtečkou QR
kódů a připojením na internet. Po načtení prvního
QR kódu se vám zobrazí instrukce, jak postupovat
dál. Můžete si vybrat ze tří úrovní obtížnosti. Jakmile
vyberete obtížnost, objeví se vám první otázka. Po
zodpovězení otázky se ukáže mapa, která vás navede
k dalšímu bodu na trase. Když odpovíte na všechny
otázky, můžete se rozhodnout, zda svůj výsledek ode-

šlete do soutěže, či nikoli. Pro zařazení do slosování,
které proběhne 5. září, stačí pouze emailová adresa
a PSČ. Hrát můžete o mnoho zajímavých cen, hru
můžete hrát opakovaně.
start Křížová cesta, cíl Vášův mlýn

LETNÍ KINO – TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
úterý 5. 7. 21:00
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se roz-
rostla o zvídavou princeznu Johanku.
amfiteátr
vstupné: zdarma

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 12. 7. 12:00-15:00
učebna 2

LETNÍ KINO – PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA
A KAREL
úterý 12. 7. 21:00
Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, že nežijí
tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou
krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. 
amfiteátr
vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ZLOUNI
středa 13. 7. 09:00
Milevské kino
vstupné: 70 Kč

KEKS
čtvrtek 14. 7. 20:00
Legendární kapela Keks působí na naší rockové scéně
přes čtyřicet let. Oblíbené hity Víš, Proč holky pláčou
nebo Poslední bál zná snad každý. 
amfiteátr
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 350 Kč

LETNÍ KINO – VYŠEHRAD, SERYJÁL
úterý 19. 7. 21:00
Pojďte s námi sledovat Laviho v podání Jakuba Štáf-
ka v možná nejhorší situaci, ve které se dosud ocitl.
Když svlečený jen v tílku a trenkách, ohořelý a dobitý
sedí spoutaný na židli v připravené mučírně, a snaží
se vzpomenout, co ho do této situace přivedlo. 
amfiteátr
vstupné: zdarma

JAKSI TAKSI & ZAKÁZANÝ OVOCE
čtvrtek 21. 7. 19:00
Pražská pop-punková stálice Jaksi Taksi a punk-rocko-
vá kapela zakázanÝovoce z Říčan zahrají v Milevsku.
Těšit se můžete na oblíbené hity Škola, Online, Jed-
nou nebo Vem si mě, Alkoholka a Město andělů. 
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 290 Kč

KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pondělí 25. až pátek 29. 7. a pondělí 1. až pátek
5. 8.
Pořádá EFK dance family a DK Milevsko. Tábor je vhod-
ný pro děti od 6 do 12 let. Na děti čeká spousta zábavy,
her, soutěží, tvoření a tance. Přihlášky a více infor-
mací na www.milevskem.cz.
cena: 1800 Kč

LETNÍ KINO – KAREL
úterý 26. 7. 21:00

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

DŮM KULTURY

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

KULTURA A SPORT – ČERVENEC 2022
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Jediný, neopakovatelný, milovaný. Dokument, který
režisérka Olga Špátová natáčela v průběhu celého
jednoho roku, nabízí divákům nevšední pohled do
soukromí národem milovaného zpěváka. 
amfiteátr
vstupné: zdarma

ČIPERKOVÉ
pátek 29. 7. 17:00
Čiperkové – to je bezva parta, která ráda zpívá a tan-
cuje. Jejich videoklipy na YouTube mají zhlédnutí
v milionech. Vystoupení trvá hodinu a je vhodné i pro
nejmenší, protože s Čiperky se nemusí sedět v klidu
na místě a mlčet. Právě naopak! Po vystoupení na
vás čeká autogramiáda a focení.
amfiteátr
vstupné: předprodej 160 Kč, na místě 200 Kč

DEN VÍNA A MANDLÍ Z HUSTOPEČÍ 
sobota 30. 7. 13:00-22:00
Partnerské město Hustopeče přiveze do Milevska
opět to nejlepší z jižní Moravy. Se svou cimbálovkou
v programu vystoupí Jožka Šmukař nebo showman
Pietro Falcone. Večer bude patřit kapele ABBA revival.
Program dne obohatí Hustopečská chasa krojovými
tanci, pro malé návštěvníky bude připraven dětský
koutek. 
amfiteátr
vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME:

ANETA LANGEROVÁ – DVĚ SLUNCE
neděle 14. 8. 20:00
Aneb jak krásné je být milován. Jedinečný dvouho-
dinový koncert v rámci turné s kapelou a smyčcovým
triem.
Milevský kláštera – 1. nádvoří
vstupné: od 590 Kč

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
čtvrtek 25. až neděle 28. 8.
Více na www.milevskeslavnosti.cz.

VERNISÁŽ VÝSTAVY IVA HÜTTNEROVÁ – OBRÁZKY
úterý 12. 7. 18:00

VÝSTAVA IVA HÜTTNEROVÁ – OBRÁZKY
středa 13. až sobota 30. 7.
Prodejní výstava obrazů a grafických listů známé
herečky a malířky Ivy Hüttnerové.
vstupné: 10 Kč

AUTOMOBILY ŠKODA NA PLAKÁTECH
A V PROSPEKTECH 1945-2022
do neděle 4. 9.
Výstava ze sbírky JUDr. Martina, Kupce, Ph.D.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
do čtvrtka 18. 8.
Tradiční výstava fotografií členů ve vestibulu městské
knihovny.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 7. a 21. 7. 08:00-16:00 
Bezplatné konzultace PhDr. Vlasta Hořánková.
úterý 12. a 26. 7. 08:00-16:00
PhDr. Jaromír Matoušek
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 13. a 27. 7. 08:00-16:00 
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

KOMUNITNÍ CENTRUM:
LETNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI I RODIČE
středa 27. 7. 10:00-16:00
Přijďte se k nám schovat před slunečními paprsky,
vyrobit si něco originálního, potkat se a popovídat
si s ostatními. V případě zájmu se přihlaste na emailu
Centrummilisek-poradna@email.cz.

UMĚNÍ V ULICI ANEB KAMENÁČ ART FEST
pátek 1. 7. 14:00
Nultý ročník festivalu. Chodník bude tvým plátnem
a pódium tvým prostorem. Tak přijď a buď jeho sou-
částí. Hledáme malé i velké nadšence do umění.
Rád zpíváš, válíš na kytaru/bicí/saxofon aj., nebo
máš kapelu? Kreslíš, maluješ? Skládáš básně, píšeš
povídky/pohádky? Nebo jsi tělem i duchem
komik/kouzelník? Tak přijď a ukaž svůj talent celému
Milevsku. 
Pro nadšence do výtvarného umění bude k dispozici
uzavřený chodník (pro naše i vaše bezpečí). Přineste
si křídy a dostanete svůj vyhrazený kreslící prostor
pro vaše dílo (nějaké křídy budou i na místě pro
náhodné kolemjdoucí). Od 20 hodin se můžete těšit
na zahájení komorní výstavy výtvarných nadšenců,
pracujících pod vedením Lenky Lešňovské a Markéty
Samcové.

KAMENÁČ BAND
pátek 15. 7. 19:00
Kapela, co nezkouší a vidí se jen v Kamenáči na 
„podiu“. Zahrají známe pecky, které se formují
momentální improvizací „tady a teď“. Ondra Kříž -
piano/zpěv; Jiří Matys – bass; Haggim - kytara/zpěv;
Dan Hruška - buben

GALERIE M

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

MILEVSKÉ MUZEUM

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

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

CENTRUM MILÍSEK

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

KAMENÁČ music art pub

www.kamenac.net

VOLNÝ PROGRAM S ANETOU
čtvrtek 7. 7.

ROMSKÁ KULTURA – KVÍZ
úterý 12. 7.

PREVENTIVNÍ TÉMA – TŘÍDĚNÍ  ODPADŮ 
čtvrtek 14. 7.

SLANÉ PEČENÍ 
úterý 19. 7.

PREVENTIVNÍ TÉMA - NÁVYKOVÉ LÁTKY
A ALKOHOL
čtvrtek 21. 7.

NÁVŠTEVA TERARISTIKY
úterý 26. 7.

PREVENTIVNÍ TÉMA - DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ
ČÍSLA
čtvrtek 28. 7.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENŮ SENIOR KLUBU
celý červenec
Otevřeno v pondělí, středu a pátek od 8 do 17 hodin.

PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ Z PAPÍRU
středy v červenci 09:00-11:00
Pro malé i velké tvoření se Zdeňkou.
dětské oddělení

PŘEDNÁŠKA – LETEC JAN JEŘÁBEK
úterý 12. 7. 18:00
studovna
vstupné: dobrovolné

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz
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VÝSTAVU O ŠKODOVKÁCH DOPLŇUJE KNIHA
Prodej knihy milevského autora Martina Kupce: „ŠKO-
DA - automobily na plakátech a v prospektech,
1945–2022“, která vznikla z jeho dlouholetých sbírek
a ve spolupráci se Škoda muzeem, byl zahájen. Kniha
je ke koupi v Milevském muzeu, kde doplňuje stej-
nojmennou výstavu, která zde potrvá až do 4. září.
Dále je k dispozici v Infocentru a v Knihkupectví
v Milevsku. 
Zájemci ji mohou získat také ve Škoda muzeu v Mladé
Boleslavi a v muzeu Svět škodovek v Mrači u Benešova.

Knihu si lze objednat přes eshop na portálech: www.techbooks.cz nebo na:
www.autoweek.cz a také přímo u autora knihy v Milevsku na mailu:
kupecmartin@seznam.cz. Cena je 590 Kč (rozměry knihy: 26x21 cm, pevná vazba,
počet stran: 420).
A na co se mohou čtenáři těšit? V knize je představen vývoj reklamy, propagace
a grafiky zachycené na plakátech a v prospektech Škoda. Zajímavé formáty, způsoby
vizualizace, atraktivní motivy a kreativita tvůrců reklamy pro tuzemský i zahraniční
trh od roku 1945 do současnosti dávají knize velkou příležitost zaujmout své čte-
náře, od příznivců značky Škoda až po milovníky automobilové historie. mk

MŠ SLUNÍČKO
DĚTI SI UŽILY VÝLETY

V květnu děti z Mateřské školy Sluníčko vycestovaly na Hlubokou do zoologické
zahrady. Poznávaly exotická zvířátka, o kterých si ve třídách povídaly. Mnohokrát
děkujeme firmě MAS Střední Povltaví z. s. za sponzorování výletu.
Na své si přišly i děti z nejmenšího oddělení Myšiček. Vydaly se do lesa na Šibenný
vrch, kde hledaly poklad a cestou pozorovaly ovečky a zvířátka žijící na louce.
Navzdory deštivému počasí, který ten den panovalo, si výlet moc užily. 

Kolektiv MŠ Sluníčko

ZŠ SE SPECIÁLNÍM VZDĚL. PROGRAMEM
PRÁZDNINY JSOU TADY

Po náročném školním roce pomalu přichází čas prázdnin. Děti je už netrpělivě
vyhlížely. V posledních dnech školního roku probíhala výuka nejenom ve školních
lavicích, ale žáci se účastnili školních výletů, projektových dnů a exkurzí. Navštívili
ZOO Praha, Muzeum milevských maškar, zhlédli vystoupení Z deníku Kocoura
Modroočka, loutkové představení Trable s princeznou a vystoupení dětských
pěveckých sborů v Domě kultury v Milevsku. V Bažantnici se zúčastnili myslivecké
vzdělávací akce pro školy a Sokolské akademie. Závěr školního roku jsme završili
opékáním špekáčků u rybníka Pytlák.

Kolektiv ZŠ Milevsko

MLADÍ PRO KLIMA - ZÁVĚREČNÁ SLAVNOST

Středa 8. června byla ve znamení představení projektu Mladí pro klima, na kterém
celý letošní školní rok pracovala třída 8. A. Slavnost se konala na nádvoří milevského
kláštera za velké účasti především dětí z milevských mateřských škol a dále široké
veřejnosti. Žáci představili výsledek své celoroční práce, která se zabývala zlepšením
klimatických podmínek ve městě Milevsku. Z několika návrhů se všichni shodli,
že společně vyrobí hmyzí hotel, ptačí budku a dvě krmítka pro ptáky, která umístí
v parku Bažantnice.
V areálu kláštera proběhla prezentace projektu a vystoupení školního pěveckého
sboru. Následně se všichni účastníci slavnosti přesunuli do Bažantnice, kde mohli
vidět již instalovaný hmyzí hotel, krmítka pro ptáky a ptačí budku. Poté byl při-
praven program pro naše nejmenší v podobě různých her a soutěží.
Všem moc a moc děkujeme za účast a podporu. Mgr. Alena Dolejšková

MŠ KYTIČKA
NÁŠ NEOBYČEJNÝ ROK

Školní rok skončil a s ním i projekt „NEoby-
čejný rok“ v našich mezigeneračních setká-
váních. Rok byl opravdu neobyčejný, pro-
tože jsme souběžně realizovali projekt
„Senioři staví s dětmi“, kdy jsme se se svý-
mi přáteli z DPS setkávali osobně a „NEoby-
čejný rok“, který probíhal distančně. 
Každý měsíc přišel z Mezi námi,
o. p. s. námět na mezigenerační tvoření.
Poslední červnové téma pro nás v mateřské
škole byla „Babiččina krabička“, do které
jsme měli nashromáždit staré předměty
denní potřeby a k nim hledat na obrázcích

ty, které jsou ke stejnému účelu používány dnes. Krabička nám nestačila, my jsme
si pro naše babičky a dědečky připravili rovnou kufr. Moc nás to srovnávání,
zkoušení a hledání bavilo! A víte, že děti nakonec poznaly, k čemu předměty
sloužily a spolehlivě je přiřadily? Tonička dokonce poznala a pojmenovala valchu
a hned předvedla, jak se používala. 
Kufr jsme poslali našim babičkám a dědečkům, aby zavzpomínali spolu s námi.
Věříme, že jim vzpomínání udělalo stejnou radost jako nám bubínky, které oni
naopak vyrobili v DPS pro děti.

Marcela Brčková a Markéta Dušková

1. ZŠ MILEVSKO
POŠTOLKA OBECNÁ NA NAŠÍ ŠKOLE

Poštolka obecná je malý dravý pták
z řádu sokolů. Již dlouhou řádku
let si poštolky vybraly okno naší
školy za své neobvyklé hnízdiště.
V letošním roce jsme se rozhodli
ukázat jejich život prostřednictvím
nainstalované web kamery. A tak
jsme mohli sledovat, jak snesly
6 vajíček, na kterých se vzorně stří-
daly v zahřívání. Z vajíček se vylíhlo

celkem 5 malých chundelatých kuliček, které se neúnavně hlásily o jídlo. A tak
rodiče lítali, přinášeli drobné hlodavce a krmili malé hladové poštolky. K dnešnímu
dni to jsou už pěkně velcí jedinci, kterým se začíná vybarvovat peří. Poštolky se
staly terčem sledování žáků, kteří při výtvarné výchově namalovali krásné obrázky,
které zdobí nástěnku u vchodu do školy. Jak to bude dál? Tak to můžete online
sledovat na webkameře, kterou najdete na stránkách naší školy www.zsmilevsko.cz.

učitelé 1. ZŠ Milevsko 
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2. ZŠ MILEVSKO
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Konec školního roku je tady a žák plnící povinnou školní docházku si to chce také
řádně užít. Ty tam jsou snahy učitelů ještě něco dohnat a splnit vše, co ukládá
školní vzdělávací program. Na měsíc červen totiž připadá období školních výletů
a akcí majících za cíl splnit alespoň něco málo z touhy žáků po volnosti při vzdě-
lávání.
Je třeba však podotknout, že zaměření těchto aktivit se v dnešní době zcela
změnilo a již nestačí návštěva hradu či muzea v sousedním městě. Očekávání žáků
se již posunulo úplně jinam. Dnešní třídní učitel musí být ve svých nápadech velice
kreativní. Od návštěvy tajuplného podzemí a dolů po rozhledny a vysílací věže.
Pro dostatečný vývoj dítěte (při současném zkoumání odolnosti učitele) je nejlépe
navštívit nějakou arénu s branným nebo tělocvičným zaměřením.
Jsem moc rád, že většina učitelů naší školy opravdu výlety a další akce tímto
směrem zaměřila. Určitě se žákům prvních tříd líbila návštěva Muzea čokolády
v Táboře, kde mohli vše ochutnat a pořádně se zamazat při vytváření svých výrobků.
Dokázali se i bát v táborském podzemí, kde se krátce ocitli v království pohádek.
Třetí třídy vyrazily do Píseckých hor, kde navštívily obory s daňky a muflony.
Všichni zvládli výstup na rozhlednu Jarník, a protože měli ještě energie nazbyt,
navštívili i lanové centrum.
Velká část výletů mířila za zážitky do nové Jump Arény v Táboře, kterou si děti
užily a nejraději by obdobným stylem změnily naši tělocvičnu. Někteří žáci se
nebáli cvičit i velice obtížné akrobatické přemety na různých trampolínách.
Speciální výlet měla 7. B, která za podpory Jihočeské hospodářské komory navštívila
Hornické muzeum v Příbrami. Zde žáci sfárali do podzemí dolů Drkolnov, Anna
a Ševčínský. 
Pevně věřím, že díky velkému množství závěrečných akcí pořádaných naší školou
žáci dovedli alespoň trochu zapomenout na problémy, které jim přinesl tento
školní rok, a budou vzpomínat jen na hezké zážitky. 
Rád bych poděkoval všem rodičům, učitelům, zaměstnancům a žákům za příkladnou
práci v této nelehké době. Naše myšlenky byly upnuty na závěr pandemie, na
který jsme se těšili, až bez nařízených restrikcí budeme v klidu provádět naši

ZUŠ MILEVSKO
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
ZUŠ Milevsko od září nově otevírá literárně-dramatický obor pro děti od 7 let.
Žáci si v něm prostřednictvím dramatických her a improvizací budou zdokonalovat
techniku mluveného projevu, součástí bude hlasová i pohybová průprava. V případě
zájmu vyplňte online přihlášku na www.zus-milevsko.cz, popř. volejte na tel. číslo
602 408 367 (J. Gröger, ředitel) nebo 603 586 327 (I. Kašparová, zástupce ředi-
tele).

Mgr. Iveta Kašparová

školní práci. Plynule jsme však přešli do dalšího problému – válka na Ukrajině.
Naše škola měla jako jediná v regionu nelehký úkol, a to během několika málo
dní začlenit více jak 50 ukrajinských žáků. Zhostila se jej velice dobře a mnozí
z ukrajinských žáků dovedou již dnes velice pěkně komunikovat česky. Jejich
výuka byla potěšením pro ně i pro nás pedagogy.
Závěrem chci všem popřát krásné, dlouhé a ničím nerušené prázdniny.

Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy

FOTOOBJEKTIVEM

Milevské muzeum uspořádalo v pátek 10. května už VII. muzejní noc. Historickou hudbu
z období gotiky zahrál táborský soubor Dei Gratia spolu s ukázkou dělostřelby z historických
modelů. Děti se bavily veselým vystoupením kouzelníka Čárykluka a nechyběla ani ochut-
návka frankfurtské polévky podle starého receptu Magdaleny Dobromily Rettigové z roku
1826. Po celý večer byly volně přístupny expozice Milevského muzea, kde si návštěvníci
mohli prohlédnout staré zbraně, dobová platidla nebo staré milevské noviny z doby I.
republiky. Akce se zúčastnil i mistr pregéř, který zde razil staré mince. Součástí programu
bylo také představení dobových deskových her. Celé akci přálo počasí, a tak se na nádvoří
před muzeem vystřídalo téměř 300 návštěvníků.  

V sobotu 28. května proběhla v Milevském muzeu vernisáž výstavy s názvem Automobily
Škoda na plakátech a v prospektech 1945–2022 ze sbírky JUDr. Martina Kupce, Ph.D.
Součástí vernisáže bylo i představení historických vozů Škoda před budovou muzea a
také křest nové výpravné stejnojmenné knihy o vozidlech Škoda.

Krásný úsměv na tváři po náročné instalaci výstavy vykouzlila malířka z Nového Hrádku
Petra Schwarzerová s uměleckým jménem Pepa. Ilustrace několika básnických sbírek,
olejomalby a malby akrylem za poslední tříleté období představila minulý měsíc v milevské
Galerii M.



V malé barokní knihovně Latinské školy byla k nahlédnutí faksimile vzácného Strahovského
evangeliáře, latinsky psaného rukopisu pocházejícího z raného středověku, datovaného
do roku 860.

Ve čtvrtek 26. května proběhlo v Latinské škole slavnostní předávání maturitních vysvědčení
studentům sexty milevského gymnázia. Na snímku jsou s třídním učitelem Mgr. Leošem
Smrčinou.
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Milevský smíšený sbor se letos účastnil již dvacátého pátého ročníku Mezinárodního fes-
tivalu pěveckých sborů Alta Pusteria v Itálii. 

Naše i Vaše štěstí, další školní rok v jeslikách Milísek končí. Všem rodičům děkujeme za
přízeň. Do naplnění maximální kapacity na školní rok 2022/2023 zbývá pár posledních
míst. Proto pokud máte o umístění vašeho potomka do jesliček zájem, neváhejte nás
kontaktovat na tel.: 723 449 409. Těšíme se na všechny nové tváře.

V sobotu 4. června proběhl v Milevsku Premonstrátský den, oslava 900 let od založení
řádu. V rámci bohatého programu se v bazilice uskutečnil koncert žáků ze ZUŠ Sedlec-
Prčice.

Ve čtvrtek 16. června se uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěže Požární ochrana očima
dětí, které se zúčastnili i žáci 2. ZŠ Milevsko. V okresním kole se Michael Prášek z 5. B
umístil v literární kategorii na 2. místě a Natálie Prášková ze 7. C se umístila v literární
kategorii v okresním i krajském kole na 1. místě. Oběma výhercům gratulujeme.

DALŠÍ INFORMACE O SOUTĚŽI S DÉČKEM

Z minulého čísla zpravodaje už víme, že letní soutěž dostala název Spravte to TO!
Co se tedy vlastně stalo? Ajajajaj! Déčko je těžce porouchané. Roztřepená duha,
špunti nafouklí jak balónky poletují vzduchem, slunce se kutálí po nakloněné
podlaze. Nic nefunguje, jak má. Z rozbitých útrob Déčka se sype záplava šroubků
a koleček. Rozsah nehody je bohužel tak velký, že se naši hrdinové bez tvé pomoci
neobejdou! Sbírej chytré lidské vynálezy a posílej je na Déčko, aby je Prga mohla
použít jako součástky do rozbitého stroje a postupně ho opravit. 
Více se dozvíš i v našem Turistickém informačním centru v Milevsku na náměstí
E. Beneše a také na www.spravtetoto.cz. Lenka Košatková, DiS., TIC Milevsko



MEZISLETOVÉ SETKÁNÍ ČLENŮ SOKOLA
SokolGym, jakýsi malý slet, je mezisletové setkání členů Sokola s hromadnými
skladbami pro všechny věkové kategorie cvičenců a dalším doprovodným progra-
mem. Uskutečnil se v květnu v Plzni a v červnu v Brně. Obou těchto akcí se zúčastnili
i členové milevského Sokola. Mladší žákyně si zacvičily ve skladbě „Žížaly“, ženy
cvičily „Optimistky“ a senioři se předvedli ve skladbě „Spějme dál“. Další „velký“,
v pořadí již XVII. všesokolský slet, se připravuje na rok 2024. 

Zuzana Sekalová

Mladší žákyně.

Ženy.

Senioři.
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LETNÍ SOUTĚŽ S MAŠKARNÍM MUZEEM

V Muzeu milevských maškar probíhá od 1. července do 31. srpna soutěž s názvem
„Po stopách milevských maškar“ určená jak pro rodiny s dětmi, tak také pro jed-
notlivce (podmínkou zařazení do slosování o ceny je osoba starší 18 let). 
Jedná se o soutěžní kvíz, jehož otázky jsou spojené s tématikou Milevských maškar
a Muzeem milevských maškar. Podstatou je správně zodpovědět všechny kvízové
otázky a získat tím tajenku. 
Ve čtvrtek 1. září dojde ke slosování a tři vylosovaní výherci se mohou těšit na
originální hodnotné ceny. Sledujte naše webové stránky, Facebook a Instagram,
kde vás budeme včas o všem informovat. Veškeré podmínky k soutěži a účasti v ní
budou uvedeny také na zadní straně vědomostního kvízu, který každý, kdo se
bude chtít soutěže zúčastnit, obdrží u vstupu do muzea. Těšíme se na vás v muzeu
maškar a přejeme hodně štěstí při luštění!

Bc. Kamil Hobzek
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do středy 15. července na telefonní číslo
775 733 552 nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na Bar-
tolomějské posvícení – Milevské městské slavnosti. K odpovědi nezapomeňte při-
pojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Hájenka u Kamenného kříže (směr Osek) 
Výherci: Hana Zabloudilová a Kateřina Mašková z Milevska, Miroslav Koblic z Tábo-
ra

GYMNASTKY NA MISTROVSTVÍ ČR
První červnový víkend proběh-
lo v Praze Mistrovství České
republiky v kombinovaném
programu moderní gymnasti-
ky. Nejvyšší soutěže se zúča-
stnila i dvě děvčata z oddílu
moderní gymnastiky milev-
ského Sokola - Valérie Ondruš-
ková a Magdaléna Přibylová.
Pro obě byl start v nejvyšší
soutěži novou zkušeností,
umístění v druhé polovině
startovního pole není zklamá-
ním, děvčata zaslouží pochva-
lu za předvedené výkony. 

Mgr. Jana Plavcová

MILEVSKÉ MUZEUM OTEVŘENO DENNĚ
V červenci a srpnu rozšiřuje
Milevské muzeum svou pro-
vozní dobu také o pondělky,
které jsou jinak zavíracími
dny. O prázdninách budou
tedy expozice muzea přístup-
ny také v pondělí, prvně tomu
tak bude už v pondělí 4. čer-
vence. Kromě stálých expozic,

které zachycují dějiny města a regionu od pravěku až do 20. století, si zájemci
mohou prohlédnout výstavu plakátů a firemních prospektů, dokumentujících
vývoj automobilů Škoda. Milevské muzeum je o prázdninách tedy otevřeno denně,
vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Poslední prohlídky jsou vždy půl hodiny před
koncem provozní doby. Vstupné je lidové: dospělí návštěvníci platí 40 Kč, děti
a důchodci 20 Kč, nejmenší děti pak jen symbolické vstupné ve výši 1 Kč. 
Na snímku fotografa Lukáše Pance je zachycen šlechtický salónek ve stylu druhého
rokoka, kde je mimo jiné vystavena i kopie obrazu Petra Paula Rubense: Paridův
soud. Originál pochází z roku 1624, naši kopii zhotovil v době svých výtvarných
studií krátce po 2. světové válce proslulý milevský akademický malíř, národní
umělec Karel Stehlík. vš

PODĚKOVÁNÍ

V Milevsku má dlouhou tradici fungování Klubů důchodců – seniorů, které jsou
začleněny pod organizaci Sociální služby Města Milevska. Kluby dlouhodobě
a obětavě, již od roku 1994, vede paní Marie Marchelová.
Paní Marchelová se rozhodla ke konci června ve vedení klubů dále nepokračovat.
Za její dlouholetou aktivitu, starostlivost, nápaditost a ochotu, se kterou činnost
klubů organizovala, jí patří velké poděkování.
Paní Marchelová, moc a moc děkujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti,
krásné léto, klid a pohodu. 

Mgr. Marie Jarošová, ředitelka SSMM
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