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Usnesením Zastupitelstva města Milevska č. 305/14 ze dne 26. 3. 2014 byl schválen záměr na vý-
běrové řízení na půjčku finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Milevska. V souladu 
s ustanovením Obecně závazné vyhlášky města Milevska č. 1/2008 lze půjčku poskytnout na: 

01  obnova střechy starší 10 let (konstrukce i krytina) do 150 tis. na jeden dům 
02  změna stávajícího vytápění na ekologicky šetrnější 

(zřízení plynového nebo elektrického topení, tepelná čerpadla,  
kolektory, fotogalvanické články) ve stávajícím domě  do 50 tis. na jeden byt 

03  zřízení malé čističky odpadních vod ke stávajícímu domu  do 20 tis. na jeden byt 
04  dodatečné izolace proti vodě domu staršího 10 let  do 50 tis. na jeden dům 
05  obnova fasády včetně oplechování domu staršího 10 let  do 50 tis. na jeden byt 
06  zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let do 60 tis. na jeden byt 
07  výměna oken (starší 10 let)  do 60 tis. v rodinném domě  
  do 25 tis. v bytě 
08   oprava prostor sousedících s veřejným prostranstvím  do 20 tis. na jeden dům  

(ploty, brány, cesty) 
09  při vestavbě bytu do půdního prostoru  do 600 tis. na jeden dům 
 
Půjčka se poskytuje se 4% úrokem s dobou splatnosti dva – deset let (viz OZV MM č. 1/2008). 
Žádosti o  poskytnutí půjčky se přijímají nejdéle do  16. 5. 2014. Pro podání žádosti lze využít  
formulář, který je k dispozici na webových stránkách města Milevska.

Veřejné zasedání  
zastupitelstva města

Veřejné zasedání zastupitelstva města 
se koná ve středu 14. května od 17 hodin 

ve velkém sále domu kultury.

VOLBY  
DO EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU
se budou konat 

23. a 24. května 2014
Upozornění na změnu volebních okrsků

Upozorňujeme občany na  
změnu vymezení volebních okrsků  

v Milevsku:
Voliči z ulice L. Janáčka budou volit  
v okrsku č. 5, tj. 2. základní škola  

J. A. Komenského Milevsko a voliči z ulic 
M. Majerové a F. Kudláčka budou volit 

v okrsku č. 6, tj. 2. základní škola  
J. A. Komenského Milevsko.

PůJčKY FiNANčNícH PROSTřEDKů 
Z FONDU ROZVOJE  

BYDLENí MěSTA MiLEVSKA

Ve čtvrtek 17. dubna byly za účasti představi-
telů Milevska v Galerii M představeny pamět-
ní medaile vyrobené k výročí 830 let od první 
zmínky o městě. Autorem medailí jsou prof. 

Fr. Doubek a akademický sochař Vl. Oppl.

Čtenáři zpravodaje již byli informováni o pro-
jektu Regenerace sídelní zeleně – staré sídli-
ště v Milevsku. Realizace je podpořena dotací 
z Operačního programu Životní prostředí. Před-
pokládané náklady na  tuto akci jsou ve  výši  
4 900 tis. Kč včetně DPH a dotace je přislíbe-
na ve výši 3 600 tis. Kč.  Dále je tento projekt 
podpořen grantem Jihočeského kraje ve  výši 
250 tis. Kč.
Dalším podpořeným projektem z  výše uve-
deného programu je akce s  názvem Stavební 

opatření na budovách 2. ZŠ v Milevsku. Před-
pokládané náklady na  tuto akci jsou ve  výši 
16 050 tis. Kč včetně DPH a dotace je přislíbena 
ve výši 11 920 tis. Kč. Realizace této akce bude 
zahájena v  květnu a  ukončena do  konce záři 
letošního roku. Na budově školy budou vymě-
něna okna, provedeno zateplení obvodových 
stěn a zateplení střechy.

Jaroslava Procházková
odbor investic a správy majetku

MěSTO čERPá DOTAčNí PROSTřEDKY  
Z OPERAčNíHO PROgRAMU ŽiVOTNí PROSTřEDí
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iNFORMAcE Z JEDNáNí RADY MěSTA MiLEVSKA
6. schůze Rady města Milevska 
Rada města mimo jiné:

l  schválila zvýšení provozní dotace pro rok 2014 příspěvkové organizaci Měst-
ská knihovna v Milevsku o 20 000 Kč, ke krytí zvýšených výdajů spojených 
s oslavami výročí 100 let knihovny

l  vyhlásila výběrové řízení na  dodavatele veřejné zakázky „Dětské hřiště 
na starém sídlišti v Milevsku“

l  rozhodla zadat stavbu „Účelová komunikace pro pěší a cyklisty, Milevsko-
-Hajda“ Službám Města Milevska; schválila uzavření smlouvy o dílo se Služ-
bami Města Milevska na část stavby v rozsahu limitovaném platným roz-
počtem města a doporučuje ZMM schválit navrhovanou rozpočtovou změnu

l  souhlasila s předloženým zněním Zadávací dokumentace na Veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Oprava povrchu vozovky v ul. Havlíčkova, Milevsko“, 
která je plánovanou akcí v rozpočtu města

l  schválila poskytnutí finančního daru dětem narozeným po 1. 1. 2013 na pod-
poru rodičovství žadatelům podle předloženého seznamu

l  vyhodnotila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zateplení budo-
vy MŠ Sluníčko Milevsko“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou ROBRO 
s.r.o. za nabídkovou cenu 1 380 000 Kč bez DPH

l  vyhodnotila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zateplení budo-
vy MŠ Klubíčko Milevsko“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Czech 
Builder s.r.o., Milevsko, za nabídkovou cenu 3 990 000 Kč bez DPH

l  rozhodla vyhlásit výběrové řízení na opravu části teplovodu v ul. Komenské-
ho – Milevsko; v roce 2012 byla zpracována v souladu se schváleným rozpoč-
tem města projektová dokumentace na obnovu rozvodů ústředního vytá-
pění (ÚT) a teplé užitkové vody (TUV) v ulici J. A. Komenského v Milevsku. 
Provozovatelem zařízení, tj. ZVVZ ENERGO s.r.o., je teplovod v ulici Komen-
ského veden jako havarijní. V souvislosti s připravovanou úpravou prostran-
ství v prostoru nákupního centra v r. 2014 bude nutné provést výměnu části 
rozvodů ještě v letošním roce.

l  schválila uzavření smlouvy o dílo na výkon funkce generálního zpracovatele 
projektové dokumentace pro akci „Sítě a komunikace Švermova – II. Etapa“ 

včetně zajištění projektové dokumentace na opravu stávající opěrné zdi a za-
jištění inženýrské činnosti

l  doporučila zastupitelstvu schválit žádost o bezúplatný převod pozemkových 
parcel č. 373/86 a parc. č. 373/87, v k. ú. Milevsko do vlastnictví města Milev-
ska. Pozemky jsou klíčové pro řešení přístupu pro budoucí průmyslovou zónu.

l  rozhodla uzavřít smlouvu na dodávku akumulační nádrže pro nový zavla-
žovací systém na letním stadionu v Milevsku s firmou UNIKO Písek s.r.o., 
za nabídkovou cenu 243 309 Kč vč. DPH

l  schválila dodatek ke smlouvě s dodavatelem prací s provedením víceprací 
a méněprací na  rekonstrukci travnatého fotbalového hřiště v areálu spor-
tovních zařízení v  Milevsku. Jedná se především o  změny v  zavlažovacím 
systému a změnu v poplatku za skládkovné, rekultivaci tréninkového hřiště 
a úpravy běžeckého oválu.

l  povolila výjimku z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách tří milevských 
mateřských škol. Dle vyhlášky o předškolním vzdělávání se třída mateřské 
školy naplňuje do počtu 24 dětí. Zřizovatel školy může povolit výjimku z nej-
vyššího počtu dětí do počtu 4 dětí, za předpokladu, že toto zvýšení počtu 
není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bez-
pečnosti a ochrany zdraví.

Tisková zpráva
Usnesením ze dne 11. 3. 2014 rozhodl Krajský soud v  Českých Budějovicích 
k odvolání města Milevska o tom, že žaloba, kterou se město Milevsko do-
máhalo po společnosti Laben s.r.o. vyklizení nemovitostí v jeho vlastnictví, se 
vrací zpět k projednání Okresnímu soudu v Písku. Okresní soud v Písku řízení 
o žalobě totiž z procesních důvodů zastavil.
Krajský soud v  Českých Budějovicích dal městu Milevsku v  plném rozsahu 
za pravdu a shledal, že postup Okresního soudu v Písku byl nesprávný. Nyní se 
tedy kauza vrací opět do Písku, přičemž soud ji již musí projednat.

ODBOR iNVESTic A SPRáVY MAJETKU

VíTáNí OBčáNKů

Starosta města Bc. Zdeněk Herout přivítal prvního občánka roku 2014.  
Je jím Adam Hřebejk, který se narodil 7. ledna 2014. 

80 let:
Jaroslav Kolín, Milevsko

Vlasta Kolářová, Milevsko
Blažena Grillová, Milevsko

Bohumil Jank, Milevsko
Marie Horná, Milevsko

Marie Klepáčková, Milevsko
Bohumil Raška, Milevsko

Jaroslava Fáberová, Milevsko
Marie Průšová, Milevsko

90 let
Anna Tlášková, Milevsko

90 a více let
Antonín Brázda, Milevsko
Jaroslav Zelenka, Milevsko
Františka Masná, Milevsko

Jaroslava Jelínková, Milevsko

V měsíci březnu 2014 oslavili životní výročí  
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

Rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště na letním stadionu v Milevsku 
V roce 2013 byla jednou z po-
ložek schváleného rozpočtu 
města Milevska rekonstruk-
ce hlavního fotbalového hři-
ště. Zásadní úprava skladby 
povrchu, technologie zavla-
žování hřiště a  drenáží byla 
prioritní akcí města, ale hlav-
ně všech uživatelů této plo-
chy a příznivců sportu.
V září minulého roku proběh-
lo výběrové řízení na zhoto-

vitele uvedené stavby. Vyhodnocení veřejné zakázky proběhlo formou e-
-aukce, jejímž výsledkem byla cena 4 164 148 Kč bez DPH, kterou nabídla 
společnost Linhart spol. s r.o., z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi.
Realizace díla byla rozdělena na dvě části, podzimní a jarní. Ta podzimní za-
čala 21. 10. 2013 odfrézováním stávajícího travního porostu a sejmutím orni-
ce, odbagrováním zhruba 20 cm z podloží, položením drenáží, zbudováním 
povrchového odvodňovacího žlábku a položením potrubí pro automatické 
zavlažování. Všechny rýhy byly po drenážích a potrubí zasypány štěrkem 
a zhutněny. Takto připravená pláň byla spádována k okrajům hřiště a uvál-
cována. Tím byla pláň připravena k zazimování a stavba byla přerušena. 
Jarní etapa prací byla zahájena již koncem února. Začalo se s navážením 
a urovnáním pískového filtru. Pískový filtr tvoří 15 cm silná vrstva, která 
udržuje stálou vlhkost podloží. Poté byla navezena vegetační vrstva, ta je 
tvořena stávající ornicí, smíchanou s jemným pískem. Proběhlo osazení zá-
chytných sítí a brankových konstrukcí. 
V  současné době proběhlo vybudování základů pro akumulační nádrž 
a osazení akumulační nádrže. Poté bude připojen komplet zavlažovacího 
systému a osetí nového trávníku.
Celou stavbu provází přívětivé počasí bez srážek, což realizaci usnadnilo, 
zejména v podzimní části. Se společností Linhart spol. s r.o. je velmi dobrá 
spolupráce, stavbu dokončí v dohodnutém termínu za sjednanou cenu.  
 Bc. David Lukeš
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ODBOR SOciáLNícH Věcí

Projekt „Romové pomáhají Romům“ je projektem občanského sdružení 
RUBIKON Centrum a jeho hlavním cílem je přispět k sociální a ekono-
mické (re)integraci příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit 
prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění služby Mentor. Zmíněná služba 
je poskytována mentorem (Romem) neboli zaškoleným laikem, kterého 
s klienty spojuje nejen sounáležitost s romskou komunitou, ale i jazy-
ková a kulturní blízkost. Mentor poskytuje klientovi praktickou pomoc, 
poradenství a mimo jiné mu pomáhá i při řešení dluhové problematiky. 
A právě tato aktivita úzce souvisí s jedním z dílčích cílů projektu, jímž 
je předcházení ekonomické nestabilitě a předluženosti právě výše zmí-
něných osob a  zvyšovaní jejich fi nanční gramotnosti prostřednictvím 
zapojení právních a dluhových poradců.
Projekt „Romové pomáhají Romům“ je v Milevsku realizován od března 
2012, kdy do něj byli na základě doporučení terénního sociálního pracov-
níka se zaměřením na romskou komunitu zapojeni dva Romové. V sou-
časné době je do  projektu zapojeno šest Romů, z  toho dvěma z  nich 
již bylo povoleno oddlužení. O zapojení do projektu mají zájem i další 
Romové, ale to již zřejmě nebude možné, protože projekt ke dni 30. 4. 
2014 skončil doposud se bohužel nepodařilo zajistit potřebné fi nanční 
prostředky k tomu, aby byl realizován i po tomto datu.

Bc. Jana Vítková, DiS.
terénní sociální pracovník se zaměřením na romskou komunitu

UKONčENí REALiZAcE PROJEKTU „ROMOVÉ 
POMáHAJí ROMůM“ V MiLEVSKU

Z á P i S  D ě T í  D O   M i L E V S K Ý c H  M AT E ř S K Ý c H  Š K O L
V  pátek 4. dubna se ve  všech milevských mateřských školách konal 
zápis dětí. 
Rada města Milevska povolila výjimku z nejvyššího počtu dětí v jed-
notlivých třídách tří milevských mateřských škol na  základě žádostí 
ředitelek těchto MŠ. Dle vyhlášky o  předškolním vzdělávání se třída 
mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí. Zřizovatel školy může po-
volit výjimku z nejvyššího počtu dětí do počtu 4 dětí, za předpokladu, 
že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy 
a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Počty dětí přijatých do MŠ při zápisu v roce 2014: 

 hlásilo se k zápisu přijato nepřijato
MŠ Kytička 17 17 0
MŠ Sluníčko 34 33 1
MŠ Pastelka 20 20 0
MŠ Klubíčko 17 17 0

 Váš autobusový dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. 
provozuje od  loňského roku informační kancelář, která je součástí 
INFOCENTRA MILEVSKO. V kanceláři si můžete  pohodlně vyřídit veš-
keré záležitosti, spojené s vydáváním a ověřováním studentských prů-
kazek, seniorských průkazů, dobíjení Dopravních karet a samozřejmostí 
je poskytování informací o  jízdních řádech pravidelné autobusové do-
pravy nebo spojů na zavolání. 

Kancelář sídlí 
v Turistickém 
informačním 
centru Milevsko, 
Husovo nám. 391 
a provozní doba je 
po–pá: 
8.30–12.00, 
13.00–16.30 hod. 
Tel.: 383 809 101.

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ

Prezentace regionu Milevsko 
v českých Budějovicích

Ve  dnech 4.–5. 4. 2014 se 
konal v DK Metropol v Čes-
kých Budějovicích již sedmý 
ročník veletrhu cestovního 
ruchu s  názvem Jihočeský 
kompas. Jedná se o  vele-
trh cestovních možností 
a  vizí, který návštěvníkům 
před zahájením turistické 
sezóny poskytuje regionál-
ní a  mezinárodní nabídku 
cestovního ruchu, turisti-
ky a  využití volného času 
ve  spolupráci se zahranič-
ními partnery. Letošní roč-
ník přehlídky byl zaměřen 
na  turistické příležitosti 
z regionů, měst a obcí a zá-
roveň zde bylo představeno 
aktuální téma cestovního 
ruchu „Jižní Čechy aktiv-

ní“. Region Milevsko se zde prezentoval prostřednictvím města Milev-
ska a Svazku obcí Milevska. Veletrh zahájil Michal Jančařík, specialista 
na počasí, vášnivý cestovatel a sportovec a v neposlední řadě také autor 
knihy cyklotoulek po Šumavě. Dvoudenní program veletrhu byl opravdu 
bohatý a každý návštěvník si jistě přišel na své. Svou nabídku zde před-
stavila řada cestovních kanceláří a  organizací působících v  cestovním 
ruchu, jako např. Sladovna Písek či Divadlo Studna. Návštěvníci se do-
zvěděli mimo jiné aktuální informace o Chýnovské jeskyni nebo novinky, 
které chystají České dráhy, a také zhlédli 4. ročník fi nálové soutěže kro-
jovaných dívek Jihočeská panenka. Dále zde proběhla korunovace herce 
Václava Vydry II. králem Pohádkového království, který převzal králov-
ství po svém předchůdci Zdeňku Troškovi. V průběhu veletrhu se dále 
konaly tzv. kulaté stoly, na kterých zástupci jihočeských regionů pozvali 
návštěvníky na své top akce konané v tomto roce. Milevský region se ku-
latého stolu také zúčastnil a návštěvníci byli pozváni jednak na kulturní 
akce spojené s oslavami výročí 830 let od první zmínky o městě Milev-
sku – např. na Bartolomějské posvícení, jednak na již tradiční akce, jako 
je Open Air Musicfest Přeštěnice, Myslivecké slavnosti či Milevské pivní 
slavnosti. Rovněž bylo zmíněno přemístění Milevského muzea do nově 
zrekonstruované budovy na druhém nádvoří kláštera a otevření nových 
zajímavých expozic. Sladkou tečkou na závěr veletrhu byla ochutnávka 
naporcovaného obřího koláče ve tvaru kompasu z pekáren Srnín.

Milevský kraj o. p. s.

 oblastní kancelář Milevsko si Vás dovoluje pozvat na
 Seminář: Když k Vám přijde kontrola
 Lektor:  ing. Bc. Jan Šmolík
 Termín: 14. 5. 2014
➢ Zahájení a úvod do problematiky kontrol u podnikatelských subjektů 
➢ Příklady různých typů kontrol a souvisejících právních předpisů 
➢ Zákon o kontrole účinný od 1. 1. 2014 
➢ Obecné zásady při kontrolách – postupy kontrolujících 
➢ Práva a povinnosti  kontrolujících a kontrolovaných 
➢ Specifi ka kontrol v oblasti správy daní 
➢ Dokumentace kontroly – protokoly a jejich sepisování, úřední záznamy 

Nový občanský zákoník výrazně mění české smluvní právo, což také ovlivní život běžného 
občana, fi rem, a proto je velmi důležité znát všechna pravidla a na tyto změny být připraven.

Z tohoto důvodu je pro Vás připraveno další pokračování seznamování se s novelou 
Občanského zákoníku na téma Nájemní vztahy.

Seminář se uskuteční 21. 5. 2014 od 9.00 hodin. Lektorkou je JUDr. Lenka Smolíková, LL.M.

 oblastní kancelář Milevsko si Vás dovoluje pozvat na
Seminář: Když k Vám přijde kontrola

 Lektor:  ing. Bc. Jan Šmolík
 Termín: 14. 5. 2014

Marcela Kužníková, ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel.: 383 809 209; mobil: 608 572 260; www.jhk.cz

Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku 
a pořádaných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo nám. 391.
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Střípky
z minulosti

MiLEVSKO PřED PADESáTi LETY

Na těchto místech obvykle publikujeme články o milevské historii, vzdá-
lené několik staletí. Jenže na základní otázku, kdy vlastně začíná historie, 
je vcelku stručná odpověď: včera. Protože to, co se stalo včera, se už nikdy 
nevrátí a nikdy nebude opakovat. Proto má v očích historiků stejnou cenu 
historie, vzdálená třeba 500 let, stejně jako historie, od níž nás dělí třeba 
jen pět desetiletí. Obě mají to společné, že už se nikdy nebudou opakovat 
a lidská paměť na ně dříve či později zapomene. Proto si tedy nyní polož-
me otázku, jak se žilo v Milevsku před padesáti lety?
Roku 1964 bylo městské zastupitelstvo tvořeno 40 poslanci a městská 
rada měla tehdy 13 členů, kteří se toho roku sešli k svému zasedání cel-
kem 24x. V Milevsku bylo 876 domů, a ještě 20 domů v připojené Rukávči. 
Celkový počet bytů v městě byl 1.969. Domovní a by-
tová správa měla v péči 87 domů se 761 byty.
Ve městě žilo 7.085 obyvatel, z toho 878 hlášených 
jen k přechodnému pobytu. Z celkového počtu bylo 
2.143 mužů, 1.767 žen a 1.125 dětí. Ve městě žilo 440 
rodin, v Rukávči 20 rodin. Toho roku bylo na Měst-
ském národním výboru v Milevsku oddáno 44 párů, 
dalších 14 párů bylo oddáno mimo Milevsko. Územní 
jesle měly toho roku 55 míst ve třech věkových od-
děleních. Denní náklady na jedno dítě činily 5.44 Kčs. 
První mateřská škola v Milevsku měla místo pro 90 
dětí, druhá pro 64 děti. 
V Milevsku bylo devět soukromě hospodařících rol-
níků, kteří obhospodařovali pozemky o výměře 51,59 
ha. Státní rybářství v Milevsku mělo 11,78 ha vodní 
plochy, Čs. státní lesy se staraly o 321,46 ha půdy.
Největší zakázka Závodů na výrobu vzduchotechnic-
kých zařízení v Milevsku roku 1964 se týkala vybave-
ní do rumunské elektrárny Craiova a byla z Milevska 
odeslána v 500 vagónech. 
Nově vzniklý Jitex v Milevsku měl teprve 42 stálých 
zaměstnanců, lesní závod zaměstnával 68 techniků, 
80 stálých dělníků a 320 - 410 brigádníků. Ve státní 
spořitelně pracovalo 7 zaměstnanců, z toho 2 muži 
a  5 žen. Lidová škola umění měla 6 učitelů a  do-
cházelo sem 171 žáků, především na různé hudební 
obory.

Pošta v Milevsku měla toho roku celkem 45 za-
městnanců. Bylo zde podáno 850.000 obyčej-
ných listovních zásilek, 86.000 doporučených 
zásilek, 27.000 balíků, 47.500 poštovních pou-
kázek a 67.300 sázenek Sportky. Na milevskou 
poštu došlo také 15.000 telegramů, odtud jich 
naopak 3.000 odešlo a bylo odtud uskutečněno 
také 221.500 telefonických hovorů, což se nám 
dnes, kdy téměř každý má svůj vlastní mobil-
ní telefon, zdá téměř neuvěřitelné. V Milevsku 
bylo také poštou doručeno 1.181.000 výtisků 
novin a  časopisů. Telefonicky bylo doručeno 
7.600 telegramů a  2.800 jich bylo doručeno 
osobně. 
Dnes už dávno zaniklé jatky měly tři stálé za-
městnance. Roku 1964 zde byla poražena tato 
zvířata: 113 býků, 51 koní, 343 krav, 83 jalovic, 
4.914 telat, 1.422 vepřů, 303 ovce a 31 koz, cel-
kem tedy 7.260 kusů.
Milevské kino uskutečnilo roku 1964 celkem 
697 filmových představení, s celkovou návštěv-
ností 75.590 osob. Na vstupném bylo vybráno 
215.966 Kčs. Průměrná návštěva na  jednom 
představení tedy činila 108 diváků.

Městská lidová knihovna toho roku půjčila 26.000 
knih. Měla 619 stálých čtenářů, z nichž si každý vy-

půjčil v průměru 42 knih ročně.
Místní jednota Č. svazu požární ochrany měla 90 registrovaných hasičů. 
Tělovýchovná jednota Spartak Milevsko měla v  11 oddílech celkem 827 
členů a členek.
Tolik tedy krátká statistika našeho města v době před pouhými padesáti 
lety. Všechna uvedená čísla se dnes už dávno změnila a nad některými 
zůstáváme stát v tichém údivu, nicméně právě tak se budou statistice 
Milevska roku 2014 divit naši potomci, kteří možná budou po dalších pa-
desáti letech číst údaje o realitě života v naší době.

 V. Šindelář – Milevské muzeum

Výstavba Růžku na milevském náměstí počátkem 60. let. Ze sbírek Milevského muzea.

Pohled z Havlíčkovy ulice směrem k ulici Pod farou (1966). Ze sbírek Milevského muzea.
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Skvělý úspěch žáků ZUŠ Milevsko 
v krajském kole klavírní soutěže

Š K O L N í  A K A D E M i E  
2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko se blíží

Žákyně ZUŠ Milevsko v krajském kole soutěže základních  
uměleckých škol ve hře na kytaru

Ve dnech 27. a 28. března proběhlo v Českém 
Krumlově krajské kolo soutěže žáků základ-
ních uměleckých škol ve hře na klavír. Ze ZUŠ 
Milevsko se do  krajského kola kvalifikovali 
vítězstvím v  kole okresním Martin Kahoun 
a Petra Kalinová. V krajském kole Martin Ka-
houn mezi jedenácti soutěžícími své kategorie 
zahrál výborně a získal 2. místo, Petra Kalino-
vá v konkurenci šesti nejlepších klavíristů své-

ho věku předvedla vynikající výkon a zvítězila. 
Porota Petře Kalinové po zásluze udělila také 
postup do ústředního kola soutěže, kam bylo 
nominováno pouze deset nejlepších klavíristů 
z Jihočeského kraje. 
Oba úspěšné mladé klavíristy vede v Základní 
umělecké škole Milevsko paní učitelka Margita 
Vanická. 

V. Horek; foto M. Kalina a M. Kahoun

Stalo se nepsaným pravidlem naší školy, že se 
žáci každý druhý rok představí svým rodičům 
a  blízkým na  školní akademii. Letos nás čeká 
již třetí v pořadí a přípravy jsou v plném proudu.
Každá třída si už v lednu začala promýšlet svůj 
program, se kterým by se chtěla představit 
a  pokud možno i  překvapit návštěvníky. Žáci 
poctivě za dozoru svých třídních učitelů o pře-
stávkách nacvičovali, a tak byla 8. a 10. dubna 
vybrána nejlepší vystoupení. Porota opravdu 
neměla lehký úkol. Všem dětem bychom chtě-
li poděkovat za  vynaloženou snahu a  někdy 
opravdu originální nápady. Teď už chybí jen 
doladit některé detaily a hurá na „prkna, která 
znamenají svět“. 

Letos máme po letech opět sportovně zamě-
řenou třídu, třídu s  rozšířenou výukou těles-
né výchovy, proto jsme letošní ročník školní 
akademie také věnovali sportu. Nové není 
jen zaměření, ale i  vedoucí projektu. Věříme, 
že budou mít úspěch a  akademie proběhne 
ke spokojenosti žáků, učitelů a hlavně rodičů. 
Finální vystoupení se uskuteční 3. června a 4. 
června 2014 od  18.00 hodin v  Domě kultury 
v  Milevsku. Všichni jste srdečně zváni, vstu-
penku zakoupíte v předprodeji již od 21. května  
v kanceláři 2. základní školy.    

 Mgr. L. Kosobudová Štemberková

V Y H R A Z E N O  P R O  Š K O L Y 

Na snímcích jsou Martin Kahoun, Petra Kalinová a Margita Vanická.

Na snímku jsou Tereza Housková  
a Martina Vošahlíková

Ve  dnech 3. a  4. dubna proběhlo v  Českých 
Budějovicích krajské kolo soutěže žáků zá-
kladních uměleckých škol ve hře na kytaru. Ze 
ZUŠ Milevsko do  krajského kola postoupily 
po vítězství v kole okresním Martina Vošah-
líková a  Tereza Housková. V  krajském kole 
získala Martina Vošahlíková ve své kategorii  
2. místo, Tereza Housková obsadila místo 
třetí. Obě úspěšné mladé kytaristky vede 
v Základní umělecké škole Milevsko pan uči-
tel Ivan Zborník.

První dubnový den se děti z  Kytičky opět vy-
pravily do písecké Sladovny. Cestovaly autobu-
sem i vlakem a cestou si upevňovaly znalosti 
z  dopravní výchovy, např. správné přecházení 
na  přechodech řízených semafory, se kterými 
se v Milevsku nesetkají. 

Ve  Sladovně děti čekala interaktivní výstava 
S jídlem si (ne)hrajeme, která je hravou formou 
provedla příběhem jídla. Děti dostaly názornou 
odpověď na otázky, jak dlouhou cestu musí po-
traviny urazit, než se dostanou na náš stůl, co 
se s jídlem děje v našem těle, co tělo potřebuje 
k tomu, aby zdravě prospívalo… 
MŠ Kytička je přihlášena v  programu Zdravá 
Pětka. V letošním školním roce proběhly v MŠ 
dva výukové programy – Zpívánky Zdravé Pět-
ky a Škola Zdravé Pětky, ve kterých se děti se-
znamovaly se základními zásadami zdravého 
stravování. Interaktivní výstava S jídlem si (ne)
hrajeme tak výukové programy výborně dopl-
nila.

MŠ KYTičKA 
Za zdravím  

do Sladovny



str. 6 • www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj •5•2014

DěTi A cUKROVKAJaro v DK Milevsko

SUPERSTAR NA  
OBěŽNÉ DRáZE 

V  pátek 4. dubna proběhla v  Avion Air Café 
v  Písku vernisáž výstavy „Děti a  cukrovka“, 
nad kterou převzal záštitu pan senátor Mi-
roslav Krejča. Jedná se o  putovní výstavu, 
na podzim byla v Senátu ČR, v únoru ve Stra-
konicích, pokračovala ve Volyni a teď si ji mohli 
zájemci prohlédnout v Písku. Vernisáž zahájil 
pan senátor, Zdenka Staňková za Diacel Písek 
a o kulturní program se postarala Markéta Me-
lounová. Obrázky malují děti – diabetici z celé 
ČR na  výtvarnou soutěž, kterou každoročně 
vyhlašuje společnost Novo Nordisk, ta také 
všechny dětské práce zapůjčila. 

Z. Staňková, Diacel Písek

M ě s t s k á 
k n i h o v n a 

i n f o r m u j e
•  Na studovně je stále možnost zdarma naučit 

se rychleji číst v projektu „Rozečti se“.
•  Na  dětském oddělení stále probíhá sou-

těž pro školní třídy ZŠ „Kamarádi Milev-
ské knihovny“. Získej body za  registraci 
v knihovně, čtení v knihovně, účast v recitač-
ní soutěži nebo olympiádě z českého jazyka, 
za  doporučení knihy písemnou či ústní for-
mou v knihovně a další aktivity. Soutěž bude 
vyhodnocena 2. června a vítězná třída obdrží 
dort! 

•  Na pobočce v Domě kultury Milevsko probíhá 
celý květen velký bazar dětských knih a be-
letrie. Kniha za 2 Kč.

V současné době v DK Milevsko probíhá jarní 
výstava výtvarných prací žáků Základní školy 
při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 
160. Většinu vystavených prací vyrobili v  ho-
dinách pracovních a  výtvarných činností žáci 
s  mentálním postižením a  různými kombi-
novanými vadami. Těmto činnostem se děti 
věnují s  radostí a  doufají, že potěší i  Vás. 
Chcete-li vědět, jak se jim dílo daří, zveme Vás 
k prohlídce výstavy, k návštěvě webových strá-
nek http://www.dpns.cz/ a  zároveň Vás rádi 
osobně přivítáme u nás ve škole.  

V pátek 23. května se v DK Milevsko uskuteční 
třetí ročník pěvecké soutěže Oběžná dráha pro 
zpěváky od  10ti do  20ti let. Na  základě cas-
tingu vystoupí celkem 15 vybraných zpěváků 
z  Jihočeského, Středočeského a  Plzeňského 
kraje. Hlavním hostem soutěže je SuperStar 
2013 Sabina Křováková, která rovněž představí 
výběr písniček ze svého připravovaného autor-
ského CD. 

foto Zorka Hejdová

Tři nejlepší zpěváci budou oceněni certifiká-
ty Oběžné dráhy. Získají vystoupení na  Open 
Air Musicfestu Přeštěnice 2014 a  nahrávání 
ve studiu Lavadero. Absolutní vítěz navíc ob-
drží vstupenky na jeden z muzikálů pražského 
divadla Kalich.
Pěvecké a pódiové výkony budou společně se 
Superstar dále hodnotit Štěpán Piller, student 
pražské konzervatoře, obor populární zpěv 
a Josef Kašpar JK Art Production.
Součástí soutěže jsou taneční choreografie 
NRG Crew, TS EFK a dalších tanečních hostů, 
které si zpěváci sami pozvou do svého pěvec-
kého programu.
Soutěž moderuje Jiří  Klokočka, písecký mode-
rátor a  hudebník. Vedle produkce soutěže se 
na  realizaci Oběžné dráhy významnou měrou 
také podílejí sponzoři a další mediální partneři:
Ekoklima a.s., ZVVZ a.s., VETO.cz s.r.o., Kli-
matest s.r.o., Boma Milevsko s.r.o., Polata 
Milevsko, kavárna Harlekýn, rádio Faktor, DK 
Milevsko, divadlo Kalich, Jihočeské týdeníky  
a rádio Orlík.
Začátek programu je v 19.30 hodin a vstupné 
je 120 Kč. Předprodej vstupenek na  www.mi-
levskem.cz nebo v  kanceláři DK Milevsko tel. 
383 809 200. www.obeznadraha.cz

J a r n í  a k c e  U n i v e r z i t y  t ř e t í h o  v ě k u
Spolek pro rozvoj kultury v  Milevsku pořádá 
v  rámci Univerzity třetího věku jako součást 
vzdělávacího programu o  Kraji Vysočina ně-
kolik poznávacích exkurzí za  seznámením 
s vlastivědnými zajímavostmi Českomoravské 
vysočiny.  
V sobotu 10. května se vypravíme na Havlíč-
skobrodsko (Červená Řečice – zámek, Herálec 
– zámecký park, Chotěboř – seznámení se za-
jímavostmi města + návštěva muzea, Golčův 
Jeníkov, Ledeč nad Sázavou- zámek, Růžkovy 
Lhotice – muzeum, památník B. Smetany).
V  sobotu 24. května navštívíme zajímavá 
místa okresu Žďár nad Sázavou (Hamry nad 
Sázavou s přírodní galerií sochaře M. Olšiaka, 
Brtnice – zámek a muzejní expozice architek-
ta Hoffmanna, Dolní Rožínka se strašidelným 
zámkem Draxmoor, obec Lípa s  památníkem 

na  okupační přeškolovací tábor, pohádková 
vesnička Podlesíčko…).
A konečně 14. června se vypravíme na Třebíč-
sko (Třešť s  největšími slunečními hodinami 
v ČR, Stonařov s expozicí meteoritů, nová roz-
hledna Mařenka u Štěměch, zámek Jaroměřice 
nad Rokytnou, při cestě zpět muzeum izoláto-
rů a bleskojistek u Obrataně).
V  autobusu máme několik volných míst. Na-
bízíme zájemcům z milevské veřejnosti účast 
na některé z těchto poznávacích akcí. Odjezd 
je vždy v  sobotu v  7.00 hod. od  Sokolovny 
v Milevsku, předpokládaný návrat mezi 18.00 
až 19.00 hod. Jízdné ve  výši 300,- Kč/os. vy-
bereme v autobusu. Zájemci se mohou hlásit 
na tel.čísle 777 647 117 (p. Bílek). Přihlášky při-
jímáme do naplnění autobusu.
Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku J. Bílek

Putovní výstava fotografií Nízkoprahy – včera 
– dnes – zítra byla v  dubnu slavnostně zahá-
jena v  prostorách budovy městského úřadu. 
Farní charita Milevsko se do této akce zapojila, 
protože sociální službu Nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a  mládež bude otvírat  v  Milevsku 
v červnu. Zahájení se zúčastnil mimo jiné sta-
rosta města Zdeněk Herout a  koordinátorka 
výstavy Šárka Novotná z Naděje Písek. Kultur-
ní vystoupení zajistili muzikanti pod vedením 
Dorotky Lukášové.  
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Slavnostní vyhlášení  
ve výtvarné soutěži

MáME RáDi ZVířATA 

Kolečkový den 2014

I děti z Mateřské školy Kostelec nad Vltavou se 
zúčastnily  výtvarné soutěže na téma ,,Máme 
rádi zvířata“, kterou vyhlásila 15. MŠ v  Písku 
a Centrum kultury Písek o. p. s.. Do soutěže se 
zapojilo 21 mateřských škol a bylo hodnoceno 
232 obrázků a jedna kolektivní práce. Všechny 
soutěžní obrázky byly vystaveny ve foyer kina 
Portyč v Písku. Z naší mateřinky získal 2. mís-
to ve své kategorii Marek Štrbík.

Celý březen jsem přemítal, jaké bude počasí. 
Březen, za  kamna vlezem. Duben, ještě tam 
budem. Máj, vyběhnem v  háj. No ano, ale 
v březnu bylo jak v máji, tak jak bude v máji? 
Nezajímalo mě to ani tak jako zahrádkáře 
a  zemědělce vůbec, ale jako jednoho z  pořa-
datelů Kolečkového dne. Studený máj, ve sto-
dole ráj. V  květnu nemá pasákovi oschnout 
hůl. Bláznivé nebo přehozené počasí nám ale 
nemůže zabránit připravit další ročník. Hned 
po maškarách jsme začali s tím, že jsme znovu 
zhodnotili ten minulý a z toho vzešlo několik 
novinek pro letošek. 
Především se změnilo datum, a tak si pozna-
menejte: bude to 24. května. To podstatné 
ale zůstává. Předškolní a  školní děti závodí 
na  všem, co kolečka má nebo mít může. Po-
řádá se opět v krásném prostředí Na Vinicích 
u kláštera. Cílem je dostat děti do přírody, aby 
si zasportovaly a pobavily se. Loni přálo poča-
sí i  sponzoři a  i  díky tomu se podařilo získat 
prostředky na nákup tabletů pro vítězné ško-
ly a školky. V  letošním roce mají organizátoři 
stejné cíle a chtějí v rámci akce opět uspořádat 
soutěž mezi školami a  školkami a  nejlepším 
rozdělit vybrané peníze a  podpořit tak sport 
dětí. Kromě sprintu a jízdy zručnosti bude i cy-
klokros a velmi oblíbená hurtovnice, vylepšený 
bude i doprovodný program. 
Soutěže opět proběhnou tak, že dopoledne 
budou závodit předškoláci a  odpoledne žáci 
základních škol. Odpadne tak dlouhé čeká-
ní na  vyhlášení výsledků. I  když bude někdo 

rychle hotov, nemusí se obávat, že se bude 
nudit. K  dispozici bude i  stánek s  občerstve-
ním včetně vynikajících klobásek a  možnost 
koupit dětem špekáček a v lomu si ho mohou 
samy opéct. Opravdoví a neunavitelní milovní-
ci sportu si budou moci zahrát fotbálek a pře-
tahovat se lanem. Pro účastníky bude zdarma 
otevřeno i koupaliště. 
Nebude to jen sport, i tentokrát děti samy ma-
lují plakáty zvoucí na akci. Ty budou všechny 
k vidění na chodbách polikliniky, kde proběhne 
jejich prodejní výstava. I tímto způsobem tedy 
budou moci všichni občané podpořit děti v Mi-

levsku a  okolí. Zváni jsou totiž a  soutěže se 
mohou zúčastnit i děti a rodiče ze škol z Ber-
nartic, Chyšek, Kovářova a Sepekova. Chyšec-
kým loni chybělo jen několik bodů k tomu, aby 
zvítězili a odvezli si domů více než 5000,- Kč. 
Podrobné informace již na školách jsou a další 
lze získat na tel.:775 369 012 i na www.cmlmi-
levsko.cz.
Přestože všichni pořadatelé dělají svou prá-
ci zdarma, jsou náklady na  akci dost vysoké. 
Prosíme proto každého, kdo může, aby nám 
jakkoli přispěl. Pro dokonalý přehled a kontro-
lu jsme jako první založili transparentní účet 
č. 107-5897850247/0100, který může kdokoli 
zkontrolovat na  www.komercnibanka/trans-
parentniucty. Předem děkujeme za podporu.
Popřejte nám, dětem i sobě dobré počasí a ná-
ladu a přijďte se pobavit. Josef  Kortan

V E L i K O N O c E  v   D D M  M i l e v s k o
Pro letošní Velikonoce jsme opět připravili pro 
děti tradiční pletení pomlázky a  zdobení va-
jíček. Děti se učily plést pomlázku ze šesti či 
z osmi prutů. Při pletení se pletly nejen pruty, 
ale i  ruce. I  přesto se dětem podařily krásné 
pomlázky. Zdobení vajíček vyžadovalo pevnou 

ruku i  nervy, zato zdobení cukroví šlo dětem 
pěkně od ruky, někdy rovnou do úst. Výsledek 
stál za to! Na čtvrteční akci dorazilo více než 
35 dětí, které společně strávily v DDM příjem-
né dopoledne.
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 KULTURA A SPORT V MiLEVSKU A OKOLí
k v ě t e n  2 0 1 4

ul.  5.  května 117 •  tel . :  382 521 216 
www.dkmilevsko.cz

MiLEVSKÉ  KiNO

čtvrtek 1.,  17.30 78 min.
pátek 2., sobota 3.
ZVONiLKA A PiRáTi

čTVTEK 1.  2D; PáTEK 2. A SOBOTA 3.  3D
USA – Animovaný – Zvonilka uteče ze země víl 
a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapi-
tánku své lodi. vstupné: 80 Kč 2D a 130 Kč 3D

čtvrtek 1. 20.00 94 min.
(NE)ZADANí 
USA – Romantická komedie – Když sex zamí-
chá kartami.  do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč 

pátek 2., sobota 3. 20.00 90 min.
POJEDEME K MOři
Česko – Rodinný fi lm – Jiří Mádl se představí 
fi lmovým divákům ve  zcela nové roli - jako 
režisér i  scénárista celovečerního autorského 
fi lmu o klukovi, který chce být slavným režisé-
rem.  vstupné: 100 Kč 
neděle 4. 17.30 a 20.00 112 min.
KRáSKA A ZVířE DABiNg
Francie – Fantasy, Romance, Thriller – Příběh 
o tom, že láska nezná hranic. vstupné: 90 Kč 
pondělí 5. 20.00 104 min.
NEKONEčNá LáSKA 
USA – Romantický - První láska je nezapome-
nutelná. Připomíná jízdu na horské dráze, kdy 
člověka ovládají síly, proti nimž je bezmocný. 
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 
čtvrtek 8. 20.00 96 min.
DLOUHá cESTA DOLů
VB – Komedie o přátelství a o tom, co se může 
stát, když dáte životu druhou šanci.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč 
pátek 9., sobota 10. 20.00 91 min.
JUSTiN BiEBER´S BELiEVE
USA – Dokument, Hudební – Intimní pohled 
na  Justinovo vyprodané celosvětové turné 
,,BELIEVE“.  vstupné: 100 Kč 
neděle 11. 20.00 90 min.
VŠEcHNY MOJE DěTi 
Slovensko – Dokument – Ústřední postavou fi l-
mu je charismatický farář Marián Kuffa. Divák 
ho ve fi lmu vidí spíše ve špinavých montérkách 
a sleduje drama mise do prostředí bídy a bez-
naděje v zapomenutých romských osadách. 
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč 

pondělí 12. 20.00 90 min. 
DETEKTiV DOWN
Norsko/ČR/Dánsko – Komedie – Jediné, co po-
třebujete, je skutečný případ. 
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč 
pátek 16. 20.00 139 min.
DiVERgENcE
USA – Akční, Dobrodružný, Sci-fi  – Natočeno 
podle stejnojmenné knižní předlohy – úspěš-
ného dystopického románu. Líčí postapoka-
lyptickou civilizaci a svět, má originální příběh 

pátek 30., sobota 31. 20.00 114 min.
x-MEN: BUDOUcí MiNULOST              3D DABiNg
USA – Akční, Dobrodružný, Fantasy – Nelítost-
ný boj zuří ve dvou různých časových rovinách, 
a proto v něm můžou spojit síly hrdinové pů-
vodní trilogie a jejich mladší Já z fi lmu X-Men: 
První třída. Ti všichni musí změnit minulost, 
aby zachránili naši budoucnost. 
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

 Nádražní  846 •  tel . :  383 809 200
www.dkmilevsko.cz

 DůM KULTURY

sobota 3. 5. 13.00 nám. E. Beneše
7. SETKáNí MOTORKářů S POŽEHNáNíM 
NA cESTU V MiLEVSKU

neděle 4. 5. 18.00 velký sál
DiVADELNí PřEDSTAVENí – KOUZELNÉ 
RUKAVicE
 vstupné: předprodej 50 Kč a na místě 60 Kč
středa 7. 5. 18.00 loutkový sál 

TOULKY ZA POZNáNíM – SRí LANKA
3. čáST – HiSTORiE A PAMáTKY
 vstupné: 25 Kč
sobota 10. 5. 19.00 velký sál 

TRAVESTi REVUE TEcHTLE MEcHTLE - ,,2106,,
vstupné: velký sál: 210, balkon: 180 Kč

neděle 11. 5. 15.00 velký sál 
POHáDKA PRO DěTi – JAK DOSTAL KUBA 
MARJáNKU ZA ŽENU
 vstupné: předprodej 50 a na místě 60 Kč
úterý 13. 5. 13.00–16.00 učebna 1
ZDRAVOTNí POJiŠťOVNA MiNiSTERSTVA 
VNiTRA čR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

středa 14. 5. 17.00 velký sál
VEřEJNÉ ZASEDáNí ZASTUPiTELSTVA MěSTA 
MiLEVSKA

středa 14. 5. 18.00 výuková učebna
DiSKUSNě VZDěLáVAcí VEčER – BYLiNKY 
A KOřENí V KUcHYNi vstupné: 30 Kč
čtvrtek 15. 5. 17.30 výuková učebna
KURZ – KYTičKY KANZASHi vstupné: 170 Kč
pátek 16. 5. 18.00
38. VÝMěNNÝ KONcERT – MDS MiLEVSKO
 vstupné: 60 a 30 Kč
sobota 17. 5. 07.00–10.00 start od DK 
  Milevsko
POcHOD PRAHA – PRčicE

neděle 18. 5. 18.00–22.00 velký sál
TANEčNí PODVEčERY – KVěTNOVá ZáBAVA
 vstupné: 50 Kč
čtvrtek 22. 5. 09.00–15.00 malý sál
11. DEN ZDRAVí 

pátek 23. 5. dopoledne velký sál
OBěŽNá DRáHA – PěVEcKá PřEHLíDKA 
Pouze pro školy.

pátek 23. 5. 19.30 velký sál
OBěŽNá DRáHA – PíSNičKOVá LiVE SHOW

 Akce měsíce

a  silnou dívčí hrdinku, která svádí boj s  nelí-
tostným systémem. 
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 
sobota 17. 17.30 a 20.00 119 min.
gODZiLLA 3D
USA – Akční – Nejznámější monstrum na svě-
tě se postaví proti zlým nestvůrám ohrožují-
cím existenci lidstva. vstupné: 140 Kč 

neděle 18. a neděle 25. 20.00 85 min.
HANY
Česko – Komedie, Drama – Aktuální výpověď 
mladé fi lmařské generace o současné společ-
nosti a mladých lidech. 
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč 
pondělí 19. 20.00 106 min.
YVES SAiNT LAURENT 
Francie – Drama, životopisný – Jeden z  nej-
talentovanějších návrhářů světa módy a  jeho 
příběh… do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč 

pátek 23., sobota 24.       17.30 90 min.
VELKá OříŠKOVá LOUPEŽ 
USA – Animovaný – Ve  snaze přežít zimu se 
rozhodnou nerozluční přátelé krysa a veverka 
Bručoun vyloupit obchod plný oříšků. 
 vstupné: 80 Kč 
pátek 23., sobota 24. 20.00 142 min.
AMAZiNg SPiDER-MAN 2                    3D DABiNg
USA – Akční, Dobrodružný – Peter Parker zjiš-
ťuje, že před ním stojí ještě náročnější bitva.
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

pondělí 26. 20.00 114 min.
STOLETÝ STAříK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA 
A ZMiZEL
ŠVÉDSKO – Dobrodružný, Komedie – „Věci 
jsou tak, jak jsou a budou tak, jak budou.“ To 
je motto svérázného pana Karlssona, jehož ži-
votní příběh je bez přehánění pozoruhodný. 
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

čtvrtek 1.,  17.30 78 min.

USA – Animovaný – Ve  snaze přežít zimu se 
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  pátek 23. 5.  loutkový sál
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
Volební okrsek. 

sobota 24. 5.  loutkový sál
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

sobota 24. 5. 19.00 prostory DK
NEW gENERATiON PáRTY & SUBLiNE  
DEFiNiTiON ii vstupné: 70 Kč
neděle 25. 5. 14.00 amfiteátr DK
4. TANEčNí SHOW POD ŠiRÝM NEBEM 
 vstupné: dobrovolné
úterý 27. 5. 16.00 velký sál
HRAJU, ZPíVáM, TANcUJU…
Besítka dětí navštěvující kurzy v DK. 
 vstupné: 10 a 20 Kč
čtvrtek 29. 5. 19.30 velký sál
KONcERT K ROKU čESKÉ HUDBY 
 vstupné: 80 Kč
pátek 30. 5. 08.30 prostory DK
DEN DěTí Pro školy

Připravujeme:
neděle 1. 6. 15.00 amfiteátr DK
POHáDKA KE DNi DěTí – O cHYTRÉ KMOTřE 
LiŠcE vstupné: zdarma
od úterý 3. 6.
ZAHáJENí ZáPiSU DO TANEčNícH 2014 
Zahájení zápisu, tanečníci budou přijímáni 
pouze v  párech. Kurzovné se platí při zápisu 
v provozní době kanceláře DK Milevsko – pon-
dělí–pátek 7.00–11.30, 12.15–15.30 hodin. Za-
hájení výuky v pátek 5. 9. 2014. 

sobota 14. 6.
ZáJEZD DO ZOO BRNO
Přihlášky na tel.: 383 809 201, na e-mailu kor-
tanova@dkmilevsko.cz nebo v  kanceláři DK 
Milevsko. cena dopravy: 290 Kč

Nám. E.  Beneše 1  •  tel . :  382 522 082
www.dkmilevsko.cz

gALERiE M

středa 7. 5. 16.00 
VERNiSáŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU 
ZáKLADNí UMěLEcKÉ ŠKOLY V MiLEVSKU

od pátku 9. 5.
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZáKLADNí 
UMěLEcKÉ ŠKOLY V MiLEVSKU     
Výstava potrvá do 29. května. vstupné: dobrovolné
středa 14. 5. 19.30
VácLAV KOUBEK TRiO
(Koubek – Ponocný – Jeřábek)

Václav Koubek – harmonika, zpěv, autorské 
čtení. Jan Ponocný – kytary, krabičky, zpěv. Ja-
roslav Jeřábek – saxofon. 

 vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 150 Kč

PROJEKT JE REALiZOVáN S FiNANčNí  
ÚčASTí JiHOčESKÉHO KRAJE

MěSTO MiLEVSKO
středa 21. 5. 15.00 městský úřad,  
  nám. E. Beneše
VERNiSáŽ VÝSTAVY OBRáZKů PRAcí DěTí  
Z MiLEVSKÝcH MATEřSKÝcH ŠKOL
Výstava je volně přístupná veřejnosti.

čtvrtek 29. 5.  hřiště u i. ZŠ Milevsko
SPORTOVNí HRY MATEřSKÝcH ŠKOL

MiLEVSKÉ MUZEUM
sobota 17. 5. 15.00 
VERNiSáŽ VÝSTAVY – 1914 – 1918  
– čAS VáLKY i NADěJE
Výstava k letošnímu 100. výročí začátku I. světo-
vé války. Výstava se koná od 18. května do 8. září 
2014, otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 12 
a od 13 do 17 hodin.

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

MěSTSKá KNiHOVNA

pondělí 5. 5. 18.00 studovna
AUTORSKÉ čTENí – Jiří HáJíčEK
Setkání s jihočeským spisovatelem, držitelem 
cen Magnesia Litera, autorem knih Rybí krev, 
Selské baroko a další.

úterý 6. 5.
BESEDA SE ZNáMOU A OBLíBENOU DěTSKOU  
SPiSOVATELKOU PETROU BRAUNOVOU  
Pro základní školy.

od pondělí 26. 5. výstavní prostory knihovny
do konce školního roku
VÝSTAVA VÝTVARNÝcH PRAcí MATEřSKÉ 
ŠKOLY PASTELKA MiLEVSKO

J .  A.  Komenského 1034 •  tel . :  382 521 269
www.spos-milevsko.cz

SPOS MiLEVSKO, s. r. o.

iN-LiNE:
Veřejné bruslení dle rozpisu na www.spos-milevsko.cz.

VELKá UMěLá TRáVA:
04. 5. 13.00 FC ZVVZ dorost - Lokomotiva Č. B.
 10.00 FC ZVVZ ml. přípravka - FK Mirotice
10. 5. 10.00 FC ZVVZ žáci - Č. Krumlov
11. 5. 10.00 FC ZVVZ přípravky - ZVVZ Milevsko
 17.00 FC ZVVZ muži - Nová Ves (Branice)
17. 5. 10.00 FC ZVVZ dorost - J. Hradec
 14.30 FC ZVVZ ml. přípravka - TJ Hradiště A
18. 5. 10.00 FC ZVVZ přípravky - ZVVZ Milevsko
24. 5. 10.00 FC ZVVZ žáci - Strakonice
25. 5. 17.00 FC ZVVZ muži - Táborsko B (Branice) 

SPORTOVNí HALA:
01. 5. 08.00 Handball
03. 5. 09.00 Handball děti - J. Hradec
04. 5. 11.00 Handball ženy - Cheb
08. 5. 09.30 PROACTIVE - Milevský Pohárek
10. 5. 15.30 Handball muži - Sezimovo Ústí
17. 5. 09.00 Handball děti - Písek 

Každý čtvrtek 20.00 ZUMBA

Libušina 1217 •  tel . :  383 809 253
www.zus-milevsko.cz

ZUŠ MiLEVSKO

středa 7. 5. 16.00 galerie M
VERNiSáŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO  
OBORU ZUŠ

středa 14. 5. 14.00 klub důchodců,  
  ul. gen. Svobody
BESíDKA PRO SENiORY

 čtvrtek 15. 5. 17.00 sál ZUŠ
MáJOVÝ KONcERT

pátek 16. 5. 09.00 a 10.30 velký sál DK
KONcERTY MiLEVSKÉHO DěTSKÉHO SBORU 
PRO ŽáKY ZŠ
S  Ostravským dětským sborem a  pěveckými 
sbory milevských ZŠ.

pátek 16. 5. 18.00 velký sál DK
38. ROčNíK KONcERTU DěTSKÝcH  
PěVEcKÝcH SBORů
S  Ostravským dětským sborem a  pěveckými 
sbory milevských ZŠ.

www.zvvz.cz/seniorklub

SENiOR KLUB ZVVZ, o. s.

čtvrtek 15. 5. 
HOBBY čESKÉ BUDěJOVicE
Zájezd č. 4 – Návštěva tradiční výstavy se za-
stávkou v Líšnici. Odjezd od sokolovny v 7.30 
hod., zastávka u věžáku.

pátek 16. 5. 
HOBBY čESKÉ BUDěJOVicE
Zájezd č. 5 – Pouze na tradiční výstavu. Odjezd 
od sokolovny v 7.30 hod., zastávka u věžáku.

čtvrtek 22. 5. 
MARiáNSKÝ TÝNEc, DOBříV 
Zájezd č. 6 – Prohlídka chrámu a muzea v býva-
lém klášteře a známého vodního hamru v Dobřívi, 
vstupenky jsou v ceně. Odj. od sokolovny v 7.00 
hod., zastávka u věžáku.

středa 28. 5. 
čESKÉ VERSAiLLES – DOPLNěNÝ ZáJEZD 
Zájezd č. 22 – Prohlídka zámku Nové Hrady 
u Litomyšle, Prvního českého muzea cyklisti-
ky a skanzenu Vysočiny v Hlinsku, vstupenky 
v  ceně. Odjezd od  sokolovny v  6.30 hod., za-
stávka u věžáku.

www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB čESKÝcH TURiSTů

čtvrtek 1. 5. 
PRVOMáJOVá VYcHáZKA 
Pěší vycházka po novém okruhu (přírodně kra-
jinářském) okolo kláštera, Židovny, Kuřince 
s ukončením u Vášova rybníka v délce 7,5 km.  
 vede: Jindřich Jelínek
čtvrtek 8. 5.
JARNí PRAHA 
Autobusový zájezd. Procházka zahradami 
pražského hradu. Program může být doplněn 
dle aktuální nabídky prohlídek pražských insti-
tucí. Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny. Přihláš-
ky v Infocentru, tel.: 383 809 101.   
 vede: Jaroslav Mácha 

středa 14. 5.
OKOLíM MiLEVSKA
Pěší vycházka po  trase Milevsko, Boukal, Je-
nišovice, Přeborov, ryb. na  Chyšky, U  Vášů, 
Vinice, klášter, Milevsko, celkem 14 km. Sraz 
u sokolovny v 8.00 hod.   
 vede: Tomáš Wilda
sobota 17. 5. 
POcHOD PRAHA – PRčicE 
Trasa MILEVSKO – PRČICE – 39. ročník, pořá-
daný ve spolupráci s KČT Praha – Prčice. Pěší 
trasy 31 km (přes Nadějkov) a  40 km (přes 
Petrovice). Start od  domu kultury od  7.00 
do 10.00 hod. Cyklotrasa 52 km má opět v Pr-
čici jen kontrolní punkt a  cíl je do  17.00 hod. 
v  DK v  Milevsku. Doprava pěších zpět do  Mi-
levska bude opět autobusy.  
 organizační zajištění: Jaroslav Mácha

mailto:kortanova@dkmilevsko.cz
mailto:kortanova@dkmilevsko.cz
http://www.spos-milevsko.cz
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středa 21.–sobota 24. 5.
čESKOSASKÉ ŠVÝcARSKO
Čtyřdenní putování Českosaským Švýcarskem, 
po  obou stranách hranice. Zájezd osobními 
auty, účast omezená.   
 vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha
středa 28. 5.
OLBRAMOVicE, VRcHOTOVY JANOVicE
Pěší vycházka po  naučné stezce, prohlídka 
zámku a parku. Délka trasy cca 10 km. Odjezd 
z nádraží ČD v 8.17 hod., návrat v 16.43 hod.  
 vede: Dana Syslová 

Klášterní  556 •  tel . :  382 521 458
www.milevskoklaster.cz

řEHOLNí DůM PREMONSTRáTů

sobota 3. 5. 13.00 nám. E. Beneše
ŽEHNáNí MOTORKářůM

pátek 23. 5. 19.00    
SLAVNOSTNí cHORáLNí KONcERT V KLáŠTERNí 
BAZiLicE
Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Da-
vida Ebena. vstupné: 100 Kč

pátek 23. 5. 21.00
NOčNí PROHLíDKA KLáŠTERA V RáMci AKcE „NOc 
KOSTELů“ vstupné: zdarma

Na tržišti  560 •  tel . :  382 521 296

DůM DěTí A MLáDEŽE

pondělí 5.–středa 7. 5. 09.00–16.00  
VÝSTAVA PRAcí PATcHWORKU
ZÚ Patchwork vystavuje svoje práce. Akce je 
určena veřejnosti. Ukázku předvede paní Ku-
bíčková – lektorka kroužku. 

pondělí 12. 5. 16.00
AKJ + KicK BOx – UKáZKA
Představení ZÚ AKJ a Kickbox pro rodiče a ve-
řejnost. Info: V. Fink

úterý 20. 5. 14.00
TANEčKY – UKáZKA
Představení ZÚ Tanečky pro rodiče a  veřej-
nost. Info: V. Fink

čtvrtek 22. 5. 15.00
ORiENTáLNí TANcE – UKáZKA
Ukázka ZÚ Orientální tance - pro rodiče a ve-
řejnost. Info: V. Fink

Sažinova 763 •  tel . :  723 449 409
www.centrummilisek.cz

cENTRUM MiLíSEK

po celý květen 07.30–15.30
MiNiŠKOLKA/JESLičKY MiLíSEK
Zápis na školní rok 2014/15 – pro děti od 15. mě-
síce, poslední volná místa.

pondělí 12. 5. 16.00
FiMOTVOřENí
Pravidelné tvoření z fimo hmoty, pro děti i do-
spělé, pod vedením J. Přibylové.  
 cena: 90 Kč

středa 14. 5. 17.00
ZáPiS DO AKTiViT
Gravidjóga, jóga, výuka italštiny. 

pátek 16. 5. 10.00
BESEDA SE ZUBNíM HYgiENiKEM
Seznámení se s  péčí o  zuby v  dospělosti 
i v dětském věku, metodický nácvik, diskuze.

pondělí 19. 5. 08.30
VZDěLáVAcí SEMiNář PRO RODičE PO MD 
(bezplatný)
V rámci projektu GENDEROVÁ POLITIKA – už 
víme jak na to! 5-ti denní vzdělávání v oblasti 
generové politiky, podpora žen v  řídící pozi-
ci, trh práce u nás, podpora svého JÁ, získání 
osvědčení.

Spolufinancováno z prostředků ESF prostřednic-
tvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

pátek 23. 5. 08.00
JARNí VÝLET VLáčKEM
Pro všechny maminky + dětičky, ran-
ním vlakem kolem 7.40 hodin, zpět ko-
lem 12.10 hodin, jedeme společně na  výlet 
na  Červenou nad Vltavou, oběd v  hotelu  
Vltava.

úterý 27. 5. 09.00–16.00
PORADNA S PSYcHOLOgEM
Bezplatná rodičovská poradna –  
PhDr. V. Hořánková. Problematika: rodinná, 
vztahová, osobnostní i výchovná.

SDRUŽENí cML
sobota 24. 5. Na Vinicích

KOLEčKOVÝ DEN

Sdružení  rodičů s  diabetem a cel iaki í ,  Písek
www.diacel .cz •  tel . :  605 888 980 

OS DiAcEL

sobota 3. 5. 
čARODěJNicKÝ SLET V JETěTicícH  
Pro členy.

neděle 4. 5. 
cYKLOVÝLET  
Pro členy.

sobota 17. 5.
„PRAHA – PRčicE“  
Cyklotrasa z Milevska.

čtvrtek 22. 5.  09.00–15.00  malý sál
11. DEN ZDRAVí V DK MiLEVSKO 
Pro širokou veřejnost.

Připravujeme:
28. 6.–12. 7. 
DiA TáBOR „ŠTěDRONíN 2014“
Pro zdravotně postižené děti z celé ČR.

FARNí cHARiTA MiLEVSKO
středa 14. 5. 17.00 Latinská škola 
PřEDNáŠKA – LáSKA A BEZPEčí V RODiNě
Přednáška manželů Poláčkových. 

PROAcTiVE MiLEVSKO
čtvrtek 8. 5. 09.30 sportovní hala  
  Milevsko
MiLEVSKÝ POHáREK 
21. ročník  republikového závodu v  moderní 
gymnastice.

neděle 1. 6. 10.00 sportovní hala  
  Milevsko
MiNi cUP K MEZiNáRODNíMU DNi DěTí
Pro děvčátka, která by se ráda stala moder-
ními gymnastkami. Závod je zařazen do pro-
jektu ČUS „Sportuj s námi“ a je otevřen všem 
zájemcům o moderní gymnastiku ve věku od 4 
do 10 let.

SDH cHYŠKY
sobota 10. 5. start 8.00–10.00
POcHOD SV. FLORiáNA
2. ročník pochodu, trasy: pěší: 5 km, 11 km, 
25 km, na kole: 37 km. Start z hasičské zbroj-
nice Chyšky. 

STEAKHOUSE NA PALUBě
sobota 17. 5. 18.00 
SUTEREN ROcK
K poslechu i tanci klasické rockové pecky (dou-
fejme, že již na terase).

KAMENáč Music Art Pub
pátek 2. 5. 21.00

OTVíRáME KAMENáč MUSic 
ART PUB!
VYSMAHNU ALLSTARS
Kapela, která umí vysmahnout tu nejlepší muziku. 

pátek 9. 5. 21.00
DJ MUSHROOM 
Dva gramofony, které dokonale ovládá opravdový DJ.

pátek 16. 5. 21.00
JiRKA řAPEK & ONDRA KříŽ
Hudební lahůdka od profi muzikantů!  

pátek 23. 5. 21.00
THE WiNgTiPS
Na pražské bluesové scéně je nová pecka – The 
Wingtips! Poctivě dřou blues, rock a soul, má 
oheň a šťávu, nesmíte si je nechat ujít! V Ka-
menáči ověřeno – u nás hrají již potřetí. 

pátek 31. 5. 19.00
VERNiSáŽ OBRAZů PETRY BOLKOVÉ „iNTO 
LiNES, POiNTS AND HEARTS“ 
+ hudební překvapení

TJ SOKOL KOZáROVicE
sobota 31. 5. start 8.00–10.00 KD Kozárovice
POcHOD KOZáROVicKá 20
Trasy: 10 a 20 km



str. 11 • www.milevsko-mesto.czMilevský zpravodaj •5•2014

SOUTěŽ VE VYPROŠťOVáNí ZRANěNÝcH OSOB
Dne 24. 5. 2014 se v  Milevsku na  parkovišti u  fotbalového stadionu 
uskuteční 4. ročník soutěže ve vyprošťování zraněných osob z havaro-
vaných vozidel – MMČR – VZOHV 2014.
Soutěž je určena pro jednotky sborů dobrovolných hasičů a  jednotky 
dobrovolných záchranářů. Soutěže se zúčastní 13 jednotek z  různých 
krajů České republiky v počtu 1+3 zasahujících hasičů či záchranářů.
Místo zásahu bude připraveno pro jednotlivá soutěžící družstva dle vy-
losovaného scénáře. Každý scénář bude obsahovat minimálně jedno ha-
varované vozidlo a bude komplikován takovým způsobem, aby co nej-
věrněji simuloval situace, které mohou nastat v provozu na pozemních 
komunikacích. Řidič/figurant bude zaklíněný v havarovaném vozidle dle 
scénáře, zranění figuranta bude namaskováno a figurant bude poučen 
tak, aby se situace maximálně přiblížila reálnému stavu.
Na  průběh zásahu budou dohlížet odborně způsobilí rozhodčí z  řad 
profesionálních záchranářů, kteří budou sledovat různá kritéria, jejich 
provedení a  následně bodovat dle bodovacího systému. Hodnotí se 
technika zásahu, taktika zásahu, poskytnutí předlékařské péče, osobní 
nasazení, bezpečnost práce aj.
V  rámci doprovodného programu, určeného pro veřejnost, proběhne 
řada přednášek akreditovaným lektorem MŠMT se zaměřením na mi-
mořádné události typu Dopravní nehoda. Přednášky budou koncipo-
vané formou vzdělávací aktivity, bude zde předváděn správný postup 
při dopravní nehodě, komunikace s  tísňovými linkami, poskytování  
1. předlékařské pomoci. Po celou dobu konání bude vybíráno dobrovolné 
vstupné a probíhat veřejná sbírka. Celý výtěžek pak bude předán Nadaci 

Policistů a hasičů MV, což je nezisková organizace snažící se zabezpečit 
důstojné životní podmínky pro děti policistů a hasičů, kteří zemřeli při 
výkonu služby a pro bývalé policisty a hasiče těžce zdravotně postižené 
následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. 

Marek Toman, Racing Rescue, o.s.

Bylinky a koření v kuchyni
Čerstvé voňavé bylinky a nejrůznější aromatické koření rozhodně patří 
do kvalitně vybavené kuchyně. Jsou totiž jedinečné nejen jako ochuco-
vadlo různorodých pokrmů, ale jsou také velmi zdravé pro lidský orga-
nismus, některé dokonce usnadňují trávení a  mohou posloužit i  jako 
příjemná dekorace pro oživení kuchyně. Chuť ani vůni čerstvě utržených 
a vlastnoručně vypěstovaných bylinek nelze nikdy ničím plně nahradit. 
Více o tomto tématu se máte možnost dozvědět na diskusně vzdělá-

vacím večeru, který 
proběhne ve  středu 
14. května od  18 ho-
din v  DK Milevsko. 
Se svojí přednáškou 
k nám zavítají manže-
lé Fröhlichovi z  Písku. 
Bude zde také mož-
nost zakoupit bylinné 
čaje a sazenice koření. 
Vstupné je 30 Kč.  

Jak dobře znáš své město
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní vý-
herci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 16. května na telefonní čís-
lo 775 733 552, získají vstupenku na Koncert k roku české hudby, který se 
uskuteční ve  čtvrtek 
29. května od  19.30 
hodin ve  velkém sále 
domu kultury. K  od-
povědi nezapomeňte 
připojit celé své jmé-
no a  adresu. Správná 
odpověď z  minulého 
čísla: věžička na  stře-
še milevské sokolov-
ny. Výherci: M. Hlad-
ká, Bechyně, Marie 
Hlavínová, Milevsko 
a  Zdeňka Přibilová, 
Milevsko.

V pátek 23. května se od 19 hodin koná 
Slavnostní chorální koncert v  klášterní 
bazilice – Schola Gregoriana Pragen-
sia, pod vedením Davida Ebena. Vstup-
né na  akci je 100 Kč. Schola Gregoriana 
Pragensis byla založena Davidem Ebe-
nem v  roce 1987 (D. Eben absolvoval 
na  pařížské konzervatoři obor „dirigo-
vání gregoriánského sboru“ a v následu-
jící sezóně působil jako dirigent Choeur 
Grégorien de Paris). Schola Gregoriana 
Pragensis se intenzivně věnuje nahrává-
ní a často koncertuje doma i v zahraničí 
(Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizo-
zemí, Německo, Švýcarsko, Rakousko, 
Švédsko, Norsko, Slovensko, Maďar-
sko, Polsko, Izrael, Japonsko). Nahrávky 

souboru na  CD získaly již řadu ocenění 
(Choc du Monde de la Musique, 10 de 
Répertoire, „Zlatá Harmonie“ za nejlep-
ší českou nahrávku roku). Práce souboru 
se soustředí jednak na  semiologickou 
interpretaci gregoriánského chorálu po-
dle nejstarších neumatických pramenů 
z  9.–11. století, jednak na  uvádění gre-
goriánských zpěvů vlastní české chorální 
tradice včetně rané polyfonie. Díky in-
tenzivnímu studiu středověkých prame-
nů v  programech zaznívá i  řada unikát-
ních nově objevených skladeb ze 13.–15. 
století. Další informace – http://www.
gregoriana.cz. Akce se koná za  finanční 
podpory města Milevska. 

cHORáLNí KONcERT V BAZiLicE

Loňský ročník soutěže se konal na nám. E. Beneše v Milevsku.
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V pátek 11. dubna vystoupilo v milevských Hudebních sklepech duo zná-
mých slovenských bluesmanů LUBOŠ BEŇA & PETER „BONZO“ RADVA-
NYI (oba jsou na Slovensku držiteli několika cen a ocenění, např. Blues-
man roku). Muzikanti předvedli koncertně svoje poslední album, které 
věnovali slovenskému rodáku a  vynálezci rezofonické kytary Johnovi 
Dopyerovi. Playlist doplnili několika klasickými bluesovými standardy. 
Zvuk dua je postaven na zvuku dvou rezofonických kytar, duo však chví-
lemi znělo jako celá malá kapela (zde se Beňa inspiroval svými poznatky 
z opakovaných návštěv Memphisu a okolí). Radvanyi vedle zpěvu a hry 
na  rezofonickou kytaru hrál ještě občas na foukací harmoniku a Beňa 
obsluhoval druhou rezofonickou kytaru současně s malou bicí soupra-
vou. Jako bonbónek předvedl i  hru na  vlastnoručně vyrobenou kytaru 
z kanystru. A právě to vyprovokovalo posluchače nejprve k rytmickému 
potlesku a po té ke spontánímu tanci… Zážitek to byl pro publikum ve-
liký, a myslím si, že naprostá většina lidí odcházela spokojena, o čemž 
svědčí i to, že spousta z nich si koupila CD. Nevím, jaké pocity bude vy-
volávat při domácí reprodukci nebo v autě, tohle chce zkrátka zažít!
 Josef Veverka

Terénní pečovatelská služba je již pro mnohé známou stálicí v naší činnosti, 
v loňském roce jsme poskytli tuto službu 45 občanům. V srpnu jsme rozší-
řili naše služby o nový projekt - terénní službu Rozárka, pro rodiny s dětmi 
v nepříznivé životní situaci. Naším společným přáním je pomáhat potřebným 
– ať to jsou senioři, hendikepovaní spoluobčané, rodiny s dětmi nebo osamě-
lí lidé. Vždyť mnohdy stačí drobná pomoc – např. poskytnutí ošacení nebo 
obuvi lidem v nouzi z našeho charitního šatníku, který díky dobrým lidem už 
provozujeme celoročně. V krajních případech jsme poskytli také potravinovou 
pomoc. Na počátku letošního roku se prostřednictvím služby Rozárka podaři-
lo uhradit tolik potřebnou a přitom finančně nedosažitelnou zubní protetiku 
pro místní mladou maminku samoživitelku. Z pomoci máme obrovskou ra-
dost nejenom my, ale především maminka, které se tím zdravě zvýšilo sebe-
vědomí a současně se také snížil její stud a obavy z kontaktu s okolím.
V  lednu jsme společně s  mnoha velkými a  malými koledníky vyrazili 
do milevských ulic a přilehlých okolních vesniček na Tříkrálovou koledu. 
Počasí nám přálo, a tak všichni koledovali s opravdovým nadšením i zá-
jmem. Z Tříkrálové sbírky se nám vrátilo více než 59 tisíc Kč, které nám 
pomohou realizovat naše projekty, zvláště pro ty nejpotřebnější. Děku-
jeme také dárcům, kteří pomohli svými dary v nemalé hodnotě (pleta-
cí stroj, nábytek, oblečení, knihy, nádobí, hračky pro děti, příze a vlny) 
místním potřebným spoluobčanům, kteří se na nás obrátili s prosbou 
o pomoc. V případě potřeby jsme poskytli dopravu daru až do domu.

Společně jsme se setkávali i  při našich volnočasových aktivitách pro 
malé i  velké, připravených v  duchu křesťanských tradic (např. čekání 
na sv. Martina) nebo na již 17. ročníku charitního plesu. O tom, že se akce 
vydařily, svědčí výborná nálada účastníků a další plánování podobných 
akcí. Navázali jsme také spolupráci s Azylovým domem sv. Pavla v Čes-
kých Budějovicích a Krizovým domem pro matky s dětmi v Kostelci, kam 
míří hračky nebo oblečení, pro které u nás není právě využití. 
Od  loňského roku nadále probíhá renovace domu po  panu děkanovi 
Skřepkovi, v  Hůrecké cestě. Zde bude otevřeno na  přelomu jara/léta 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) z Milevska a okolí. Děti 
zde budou moci trávit volný čas pod dohledem zkušených sociálních 
pracovníků, kteří jim poskytnou zázemí, radu a pomoc při různých sta-
rostech či problémech. Zároveň zde bude zřízena hudebna a k dispozici 
budou dětem počítače a různé hry. Plánujeme pro děti i různé přednášky 
nebo filmy, také ve spolupráci s Řeholním domem premonstrátů. V sou-
časné době se dětem věnujeme v naší kanceláři, kde jsou jim nabízeny 
rukodělné aktivity apod.
Více informací o nás, ale také fotografie z naší činnosti můžete zhléd-
nout na našich webových stránkách (www.fchm.cz). Můžete nás také 
navštívit v kanceláři charity v prostorách Latinské školy Milevského 
kláštera. Rádi Vás zde přivítáme. 

Alena Růžičková a Jaroslava Parašínová,DiS

Tak jako každý rok závěrem školního roku, tak i  letos připravuje Dům 
kultury Milevsko zájezd do zoologické zahrady. Letos jsme se rozhodli 
pro ZOO Brno, která je otevřena svým návštěvníkům již 59 let a zaměřuje 
se především na kopytníky, ale chová i další atraktivní zvířata jako lední 
medvědy, tygry, opice apod. Zoo Brno se nachází v blízkosti Brněnské 
přehrady na Mniší hoře na ploše 65 ha. Návštěvníci zde mohou vidět té-
měř 800 zvířat v 210 druzích. Mezi největší chovatelské úspěchy zoo pa-
tří první odchov mláděte medvěda ledního v Československu v roce 1976 
nebo obdobně první odchov šimpanze v roce 1967. Patrně nejpřitažlivější 
expozicí brněnské zoo jsou Tygří skály s výběhy pro levharty cejlonské 
a  tygry sumaterské. V  Dětské zoo si malí návštěvníci mohou zajezdit 
na poníkovi, pohladit si kozy, ovce, lamy, králíky a morčata a dostatečně 
se vyřádit na spoustě prolézaček, houpaček, skákadel a skluzavek. Dal-
ším lákadlem jsou např. expozice bobrů kanadských a vlků arktických, 
propojené umělou řekou s jezírky a vodopády. Vlky je možno pozorovat 
z několika vyhlídek a také ze srubu indiánů kmene Haida. Výběh koní 
Převalského doplňuje mongolská jurta, u výběhu bizonů vyrostla malá 
indiánská vesnička s  několika tee-pee. V  pavilonu Tropické království 
najdeme mnoho vzácných plazů, ale také dravé ryby piraně či drobné 

pralesní opičky. V  největším výběhu zvaném Safari zoo chová zvířata 
subsaharské savany: žirafy síťované, zebry Chapmanovy, pakoně modré 
a pštrosy dvouprsté rudokrké.
Cena jízdného byla stanovena na 290 Kč, přihlašovat se můžete na te-
lefonu 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. Proto-
že se v předcházejících letech vždy nedostalo na všechny zájemce, do-
poručujeme včasné přihlášení. Odjezd autobusu bude v 7 hodin od DK  
Milevsko.

Zájezd do ZOO Brno

Ž i V O T  S   F A R N í  c H A R i T O U  M i L E V S K O

SLOVENŠTí BLUESMANi ROZTANčiLi gALERii M
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F O T O O B J E K T i V E M 

V  neděli 23. března proběhla taneční soutěž 
Dance Life Tour 2014 v  Českých Budějovicích. 
NRG crew naši JVK začátečníci a  DVK začá-
tečníci měli svou první soutěž a zároveň první 
vystoupení. JVK začátečníci obsadili 5. místo 
a DVK začátečníci místo 3.

Na snímku malá Adélka Klicmanová s mamin-
kou a paní ředitelkou Annou Říhovou při zápise 
do MŠ Klubíčko.

Při pracovních činnostech si žáci 4. A 1. ZŠ Mi-
levsko vyzkoušeli techniku pletení z papírových 
ruliček, kterou jim předvedla paní Jandová. 
Žáci vytvářeli velikonoční dekorace. 

Hody, hody, doprovody… ani letos nezapomněli 
kluci z MŠ Klubíčko na tradiční velikonoční vy-
šlehání holčiček. Ty jim za to darovaly krásná 
malovaná vajíčka.

Velikonoční tvoření dětí ve školičce v Milísku.

Ve středu 9.dubna přijeli do MŠ Kytička za dětmi hasiči z Milevska. Pro kluky a holky velká událost! 
Hasiči, kteří dětem přijeli povědět o své práci a ukázat jim výstroj, výzbroj i zásahovou techniku, se 
prokázali jako stoprocentní profesionálové. Jejich přístup k dětem byl úžasný, ochotně jim ukázali 
a vysvětlili všechno, co je zajímalo. Děti se dozvěděly, že práce hasičů není jen likvidace ohně a ochra-
na lidských životů a majetku, ale i například pomoc při živelných pohromách nebo katastrofách, vy-
prošťování zraněných osob i zvířat. K tomu je nezbytná odvaha, fyzická a hlavně psychická zdatnost. 
Pro mnohé děti jsou hasiči velkým vzorem. Kdo ví, třeba některé z nich půjde stejnou cestou.

V pátek 4. dubna se v Městské knihovně v Milevsku v rámci Noci s Andersenem putovalo časem s pohádkovou postavičkou komisařem Vrťapkou.  
23 dětí navštívilo sluj čarodějnice Elvíry, dalším zastavením byla Mezopotámie a Egypt. Posledním zastavením bylo středověké klášterní skriptorium. 
Indicie poté nasměrovaly detektivy do útrob středověkého hradu, kde nalezli poklad a poté se spokojení a unavení se rozloučili s knihovnou a komi-
sařem Vrťapkou.
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Dětské tábory 
2014

Monínec 13.–19. července cena 3150 Kč
Společná chata Javorka, plná penze + pitný režim, stravování v hotelu Monínec, koupání.

Orlík nad Vltavou 3.–9. srpna cena 3450 Kč
Dvoupodlažní vila v lesním parku, plná penze + pitný režim, koupání.

Červená nad Vltavou 17.–23. srpna cena 3150 Kč
Společná chata, plná penze + pitný režim, stravování zajištěno v hotelu Vltava, koupání.

Příměstské dětské tábory 14.–19. července, 18.–23. srpna
cena 1450 Kč
Prázdninový týden plný zážitků, her, koupání a výletů pro děti od 6 do 12 let.

Více informací na www.centrummilisek.cz

P R O  P R A Ž S K O U  G A L E R I I  

KOUPíME KVALiTNí OBRAZY 
MOŽNOST PLATBY HOTOVĚ NEBO FORMOU AUKCE 

TEL.: 774 121 121

Kam s vaším odpadem
ODKLÁDEJTE VÁŠ ODPAD DO SPRÁVNÉ NÁDOBY. UMOŽNÍTE TÍM JEHO RECYKLACI NEBO ALESPOŇ BEZPEČNÉ ZNEŠKODNĚNÍ.

PODÍVEJTE SE NA PŘÍKLADY PRO NEJBĚŽNĚJŠÍ ODPADY Z DOMÁCNOSTI.

DO KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

www.jihoceske-trideni.cz

OBJEMNÝ ODPAD, NEBEZPEČNÝ ODPAD A VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE NEDÁVEJTE PROSÍM DO POPELNIC 
ANI KE KONTEJNERŮM NA TŘÍDĚNÍ! TYTO ODPADY MŮŽETE ODEVZDAT V RÁMCI MOBILNÍHO SVOZU ODPADU VE VAŠÍ OBCI ČI MĚSTĚ 

NEBO NA SBĚRNÝ DVŮR NEBO DO SPECIÁLNÍCH NÁDOB K TOMU URČENÝCH.

Děkujeme, že třídíte!

SKLENĚNÉ 

OBALY

SKLENICE

SKLENĚNÉ 
LAHVE

PAPÍR
SKLENĚENEEĚ ÉE

SKLO PLAST

LAHVE 

OD MYCÍCH 

PROSTŘEDKŮ
POLYSTYREN

PLASTOVÉ 
TAŠ KY A SÁ ČKY

PET 
LAHVEPLASTOVÉ 

KELÍMKY

ŠAMPÓN

PAPÍRY 
A OBÁLKY

KRABICE
NOVINY 

A LETÁKY

TABULOVÉ SKLO

LINOLEUM A KOBERCE

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

OBJEMNÝ
ODPAD

ELEKTRO-
ODPAD

PRAČKY

TELEVIZE

TELEFONY

ŽEHLIČKY

NÁBYTEK

ZBYTKY BAREV, LAKŮ, 
ŘEDIDEL , ČISTÍCÍCH 
PROSTŘEDKŮ, OLEJŮUMYVADLA 

A KERAMIKA

ZRCADLA
L

UMYVADLA 

DO SPECIÁLNÍCH NÁDOB, V RÁMCI MOBILNÍHO SBĚRU NEBO NA SBĚRNÝ DVŮR

TRAVESTi 
REVUE 
TEcHTLE 
MEcHTLE 
2106

sobota 10. května 
od 19.00 hodin
DK Milevsko

Vstupné: 
210 a 180 Kč
www.dkmilevsko.cz

Slavíme 100 let, 
oslavujte během 
celého roku s námi!

v pondělí 5. května v 18.00 hodin
K nám zavítá na autorské čtení

Jiří HáJíčEK
Známý jihočeský spisovatel, 
držitel cen Magnesia Litera 2006 
za prózu za knihu Selský baroko 
a Magnesia Litera 2013 za knihu 
Rybí krev
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RAKOUSKÁ DÁLNIČNÍ 
ZNÁMKA ZDARMA 
EXKLUZIVNÍ NABÍDKA   
K VAŠEMU CESTOVNÍMU  
POJIŠTĚNÍ

www.ceskapojistovna.cz       infolinka 841 114 114

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

K VAŠEMU CESTOVNÍMU K VAŠEMU CESTOVNÍMU 

Letak_A5_Znamka_2014.indd   1 18.03.14   11:47

Kontakt:  
Česká pojišťovna a.s. 
Milevsko, Čs. legií 256 
tel. 382 521 342 
 

…tak proč se zase celou zimu trápit s tím starým žravým kotlem, který je navíc každou chvíli porouchaný?

✶   díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 % spotřeby plynu
✶  provedeme prohlídku Vaší kotelny a zpracujeme nabídku
✶  pokud nabídku odsouhlasíte, provedeme během jednoho 

dne výměnu kotle
✶  případný záruční a pozáruční servis zajišťuje přednostně 

přímo naše servisní oddělení
✶   ve spolupráci s naším bankovním partnerem můžete na realizaci získat 

úvěr a za výměnu kotle splácet např. 1400 Kč měsíčně. A ušetřené 
peníze za plyn mohou částečně či dokonce plně pokrýt výši splátek. 
(výše splátky je závislá na ceně kompletní instalace a délce splácení)

✶   díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 % spotřeby plynu

kvalitní a úsporné plynové 
kondenzační kotle
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