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Sítě a komunikace Švermova - II. etapa
V současné době je Švermova ulice zcela uza-
vřena od ul. Úzká po ul. Pod Zvíkovcem a stav-
ba je v plném proudu. Zakázku ve výběrovém 
řízení získala společnost EUROVIA CS, a.s. 
za cenu 9 190 000 Kč bez DPH. O tuto částku 
se dělí město a Správa a údržba silnic Jihočes-
kého kraje (SUS). SUS zaplatí 530 198 Kč bez 
DPH, a to za práce provedené na komunikaci 
ve vlastnictví Jihočeského kraje. Na město 
tedy připadá částka 8 659 802 Kč.
V současné době probíhají práce na dešťové 
kanalizaci pod tarasem v ul. Švermova a jsou 
zahájeny práce na kanalizaci dešťové a splaš-
kové nad tarasem na „Pankrací“. Stavba 
bude dále pokračovat budováním vodovodu 
na „Pankrací“ a přeložkou plynovodu v malém 
tarasu v ul. Švermova. Po dokončení veškerých 

sítí se bude pokračovat novou komunika-
cí a chodníky. Celá akce bude zrealizována 

do konce října letošního roku.
Bc. David Lukeš, vedoucí odboru OISM

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ
MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
se letos uskuteční ve dnech 25. až 28. srpna

Více informací na straně 14-16 a na 
www.milevskeslavnosti.cz.
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Retro Prague Historic Rally 2016

Doslova na poslední chvíli se podařilo zapo-
jit město Milevsko jako 6. průběžnou kontrolu 
do programu 17. ročníku Retro Prague Historic 
Rally 2016, v rámci které v pátek 15. července 
2016 projížděla historická vozidla trasu z Prahy 
– Žofína do Nových Hradů. Závodu se účastnilo 
50 historických veteránů. Diváci mohli na vlast-
ní oči vidět vozy různých světových značek (např. 
Jaguár, Mercedes, Ferrari, Praga, Porsche). Nej-
větší pozornosti se těšil automobil Raf ročník vý-
roby 1909. K vidění byl i legendární Citroen DS, 
který neřídil nikdo jiný než sám Fantomas.

Organizace akce se ujali zaměstnanci měst-
ského úřadu, domu kultury a městské policie. 
Na kontrolním stanovišti každá posádka dostala 
kontrolní razítko, propagační předměty a vodu 
na občerstvení. Pro řidiče byl připraven i spe-
ciální úkol - všichni museli prokázat dechovou 
zkouškou do balónku, že neřídí pod vlivem alko-
holu. Při sebemenším podezření byli podrobeni 
zkoušce orientace a stability (vše bylo samo-
zřejmě jenom „na oko“ pro pobavení účastníků 
i diváků).

Ing. Vladimíra Štorková, tajemnice úřadu
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Informace z jednání Zastupitelstva města Milevska
Zastupitelstvo na své poslední schůZi před let-
ní přestávkou projednalo 13 bodů, meZi nimi:
•	Rozpočtový výhled – zastupitelstvo schváli-

lo rozpočtový výhled na roky 2017-2019, ten 
nastavuje základní rámec pro příští vývoj hos-
podaření města a sestavování rozpočtu na rok 
2017. Rozpočtový výhled je doplněný informa-
tivním přehledem klíčových investic a velkých 
oprav, které by měly být v plánovaném období 

provedeny či zahájeny. Rozpočtový výhled 
i tabulka jsou k dispozici na stránkách města.

•	Vyhláška o nočním klidu – zastupitelstvo 
schválilo novou vyhlášku, která stanovuje 
noční klid na 22.00 až 06.00. Výjimkami je Sil-
vestr (bez omezení), čarodějnice (od 23.00), 
dva dny o posvícení (od 01.00) a půlhodinový 
posun ve dnech koncertů a filmových před-
stavení Milevského kulturního léta v domě 
kultury.

•	Požadavky na analýzu – zastupitelé neschvá-
lili dva požadavky zastupitele na zpracování 
analýz a souhrnných zpráv na téma městská 
policie a rozvoj města.

•	Prodej pozemku – byl schválen odprodej 
městského pozemku v Blechově ulici. Jde 
o spodní zhruba polovinu zelené plochy, při-
léhající k rodinným domům na křižovatce ulic 
Blechova a kpt. Nálepky.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Informace z jednání Rady města Milevska
Z rady města 22. 6. 2016
Z šesti projednaných bodů vyjímáme:
•	Vícepráce Jeřábkova – rada schválila opravu 

části hlavního kanalizačního řadu ve spodní 
části ulice. V souvislosti s opravou kanalizač-
ních přípojek u nejstarších domů se zjistilo, 
že hlavní kanalizační řad v délce několika 
desítek metrů je ve špatném stavu a je třeba 
ho preventivně nahradit, přestože předběžné 
kamerové zkoušky i vyjádření provozovatele 
tomu před zahájením akce nenasvědčovaly. 
Výdaje na tuto opravu budou zhruba 200 tis. 
Kč a celá akce se tím o několik dnů prodlouží.

Z rady města 29. 6. 2016
Ze 30 projednaných bodů vyjímáme:
•	Časově omezené parkování – rada rozhodla 

vyhradit v ulici Pod Stadionem 5 parkovacích 
míst pro časově omezené stání – dvě místa 
na čtvrthodiny, tři místa na hodinu.

•	Parkoviště před školou – bylo rozhodnuto 
zadat vypracování projektové dokumentace 
na parkoviště v prostoru před školou v Komen-
ského ulici. Parkoviště by mělo zabrat část 
zelené plochy ze strany od spojky k zimnímu 
stadionu a přispět ke zlepšení problematic-
kého parkování v prostoru Komenského ulice.

•	Vodovod v Komenského – po vyjasnění roz-
sahu nutné výměny vodovodu, který v Ko-
menského ulici je v částečné kolizi s trasou 
obnovovaného teplovodu, bylo rozhodnuto 
o zadání zakázky na jeho rekonstrukci firmě 
Hrůza, Zbelítov za částku 663 tis. Kč. V roz-
počtu byla na tuto akci vymezena částka pod-
statně vyšší, úspora bude směrována do povr-
chů chodníků a parkovišť v této lokalitě.

•	Výtah v poliklinice – mezi čtyřmi uchazeči 
o zakázku na dodávku výtahu pro budovu po-
likliniky zvítězila firma Výtahy Plzeň – Elex, 
která výtah dodá za částku 1 812 tis. Kč. 

Obnova zařízení je významně podpořena stát-
ní dotací.

•	Oprava Sladkovské ulice – v průběhu opravy 
povrchu ulice vyvstala nutnost provést v jed-
né části ulice drenážování a zpevnění podloží. 
Proti původnímu předpokladu tak byla schvá-
leným dodatkem zvýšena cena celé akce o 310 
tis. Kč.

•	Statut zpravodaje – rada rozhodla o noveli-
zaci statutu Milevského zpravodaje. Zařazena 
byla pasáž upravující postup při zařazování 
sdělení zastupitelů podle tiskového zákona: 
„Maximální rozsah pro zveřejnění všech sdě-
lení jednoho uskupení zastoupeného v zastu-
pitelstvu města v jednom vydání zpravodaje 
je 1 000 znaků bez mezer (včetně nadpisu 
a podpisu autora), případně tomuto rozsahu 
odpovídající plocha pro grafické sdělení“.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Rekonstrukce Jeřábkovy ulice

Jak jste si jistě všimli, práce v Jeřábkově ulici na-
braly zpoždění. K prvnímu došlo u nedostatečně 
hluboko uloženého plynovodu v křižovatce s ul. 
R. Svobodové. Problém byl vyřešen přeprojekto-
váním konstrukce silnice a mohlo se pokračovat.
Další zdržení přišlo v druhé etapě stavby, kdy si 
město objednalo výměnu kanalizačních přípo-
jek, o kterých vědělo, že jsou ve špatném sta-
vu. Při napojování těchto přípojek do hlavního 
kanalizačního řadu se ukázal skutečný stav to-
hoto vedení. Ačkoliv kamerová zkouška neshle-
dala na potrubí viditelné vady, materiál byl tzv. 

vyžilý. Došlo tedy k výměně 
prvních 45 m kanalizace. 
Ale vyplynuly i další problé-
my. Plynovod, ač technicky 
v pořádku, byl opět uložen 
příliš mělko. Této skuteč-
nosti si nebyl vědom ani 
E.On, majitel a provozovatel 
sítě, který při přípravě stav-
by svým vyjádřením tvrdil, 
že jeho síť je v pořádku. Bo-
hužel v tomto úseku již není 
možné tuto překážku vyřešit 
změnou skladby komunika-
ce a E.On musel přistoupit 

k přeložení vedení, což vede k dalšímu zdržení 
oproti plánu.
Dne 14. 7. 2016 se uskutečnilo veřejné setkání 
s obyvateli Jeřábkovy ulice. Za účasti starosty 
města, radního Doubka a vedoucího OISM Luke-
še byl zrekapitulován vývoj a vysvětleny důvody 
zdržení. Zástupci města rovněž vysvětlili postup 
dalších prací.
Aby byla časová ztráta minimalizována, budou 
se realizovat 2. a 3. etapa stavby současně. 
V etapě druhé, tzn. od křižovatky s ul. R. Svo-
bodové po Ekoklimu, bude pokračovat výstavba 

komunikace. Ve třetí etapě, od Ekoklimy po kři-
žovatku s ul. 5. května, je již ofrézována stávají-
cí komunikace a bude zde proveden výkop plyno-
vodu a kanalizace, která je v tomto úseku zhruba 
ve 2/3 své životnosti a je logické ji i zde vyměnit 
společně s plynovodem.
Vzhledem k těmto zdržením se termín dokon-
čení posouvá až na konec září. Všem obyvate-
lům Jeřábkovy ulice děkujeme za pochopení 
a omlouváme se za způsobené nepohodlí.

Kurzy němčiny pro dospělé v DK Milevsko 
budou pokračovat i ve školním roce 
2016/2017. Informační schůzka pro nové 
zájemce, a to jak začátečníky, tak mírně 
pokročilé a pokročilé se koná ve středu 7. 
září od 17 do 18 hodin v učebně 1 v prvním 
patře DK. Studenti loňského kurzu, kteří ve 
výuce pokračují, se nemusí na informační 
schůzku dostavit. Jejich kurz začíná ve 
středu 14. září v 16 hodin. Lektorkou kurzů 
je Jitka Chabrová.

oznámení

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU

Bc. David Lukeš
vedoucí odboru
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Otevřený dopis ODS a Hnutí ANO v Milevsku
Na základě vyhlášení radního pro infrastrukturu 
a dopravu pana Ing. Mgr. Doubka při projednání 
Plánu investic a oprav na rok 2015 na jednání 
zastupitelstva v prosinci 2014, že za realizaci 
každé investiční akce ponese radní příslušné 
gesce politickou odpovědnost a v návaznosti na:
a) pochybení, závažné nedostatky a nepřihlíže-
ní k připomínkám občanů při přípravě a realizaci 
investiční akce „Rekonstrukce Jeřábkovy ulice“, 
která jednoznačně spadá do gesce radního Ing. 
Mgr. Doubka, jejichž důsledkem budou nezane-
dbatelné vícenáklady a zřejmě i nedodržení ter-
mínu realizace

b) ostrou kritiku široké veřejnosti, kterou sám 
vyprovokoval svým zasahováním a podílením 
se na jím preferovaných investičních akcích 
a nekvalitní prací na akcích, na kterých nemá 
takový zájem
c) nekoncepční a nedostatečně inovační řeše-
ní problémů v oblasti dopravy v Milevsku, což 
je zřejmé z navrhovaných investičních akcí ve 
zpracovaném Výhledu investic a oprav na roky 
2017 – 2019 apelujeme na čestné dodržení slova 
z jeho strany a vyvození důsledků z politické od-
povědnosti za uvedené nedostatky.
Protože důsledkem politického selhání 

jednoznačně je odstoupení z funkce, vyzýváme 
tímto otevřeným dopisem pana Ing. Mgr. Mi-
roslava Doubka, aby neprodleně odstoupil 
z funkce radního a vytvořil tak prostor, aby za-
stupitelstvo při svém jednání v září 2016 mohlo 
do funkce radního zvolit jiného zastupitele.
Jsme přesvědčeni, že tím by pan Ing. Mgr. Dou-
bek prospěl městu Milevsko nejlépe.
V Milevsku dne 18. 7. 2016

Za ODS: Bc. Zdeněk Herout v. r., 
MUDr. Zdeněk Hobzek v. r., p. Jaroslav Peták v. r.

Za Hnutí ANO: p. Václav Málek v. r., 
Ing. František Šika v. r.

Reakce na prohlášení ODS a Hnutí ANO
Ano, považuji se odpovědný za nasměrování 
rozpočtu od spotřeby k potřebným investicím ve 
prospěch širokého okruhu občanů.
Po volbách jsem inicioval změnu některých vámi 
připravených projektů s cílem finanční úspory (v 
milionech Kč) nebo úpravy tak, aby byly funkční 
pro občany (např. Švermovou ul. se mělo jezdit 
pouze jedním pruhem, ale paradoxně zde měly 
být nad sebou dva chodníky).
Ad 1) U některých projektů (Jeřábkova ul.) jsem 
uvěřil práci předchozího vedení města, projek-
tantům i správcům sítí. Po začátku rekonstrukce 
se objevily skryté závady, které si žádají další 
náklady a čas. Právě na základě připomínek ob-
čanů, jednání s nimi a v jejich prospěch jsou tyto 
dodatečné práce prováděny.

Ad 2) Veškeré prováděné investiční akce jsou 
připravovány, oponovány a rozhodnuty nejen 
jedním radním, ale i odbory úřadu, v investič-
ní komisi, dopravní komisi, finančním výboru, 
radě města a finálně jsou schváleny i zastupitel-
stvem, tj. za vaší účasti.
Výrazně se ohrazuji proti pomluvě o manipula-
cích a provádění nekvalitních prací. Výběr zho-
tovitelů staveb probíhá zásadně ve veřejných 
výběrových řízeních a v elektronické aukci, tj. 
bez možnosti manipulace s výsledkem.
Ad 3) Lze „inovačně“ vymyslet desítky možnos-
tí jak řešit dopravu, ale s rozpočtem pár mil. Kč 
nelze vyhodit peníze na projekty (dle Vašich ná-
vrhů) typu obchvat města za půl miliardy, dálni-
ce okolo Milevska, tunel pod centrem, zbourání 

domů na druhou ulici pro průjezd centrem, par-
kování pod náměstím … S takovýmto „inovač-
ním“ vyhazováním peněz města nesouhlasím.
Cítím své pochybení v jedné oblasti, že veškeré 
přípravy, analýzy a jednání dělám na úkor svého 
volného času, své rodiny a zaměstnání a to za-
darmo nebo za zanedbatelnou odměnu.
Ani v organizační struktuře města není k této 
funkci přiřazena žádná rozhodovací pravomoc.
PS. Váš dopis považuji za „očerňující svinstvo“ 
a „pomstu“ nebo jen projev bezmoci z toho, že 
se v oblasti oprav začínají realizovat akce, které 
jste jen slibovali a neustále odkládali!

Ing. Mgr. Doubek Miroslav

Výzva i zodpovědnost
Redakce Milevského zpravodaje nikdy nebráni-
la zveřejňování článků zastupitelů, ale ti velmi 
zřídka tuto možnost využili. Nyní, zdá se, zá-
jem zastupitelů zjevně vzrostl a tak byl v sou-
ladu s tiskovým zákonem přijat i nový statut 
zpravodaje, který vyčleňuje prostor pro jejich 

názory v rozsahu jedné strany, o kterou se po-
dělí jednotlivá politická uskupení rovným dílem. 
Je to velká výzva pro nás všechny prezentovat 
svá stanoviska, kritiku a názory. Zároveň je 
to však i velká zodpovědnost předstoupit před 
všechny občany města každý měsíc a s dávkou 

odpovídající politické kultury sdělit své posto-
je k různým věcem. Jsem přesvědčen, že se se 
všemi kolegy této veřejné prezentace názorů 
zhostíme se ctí a využijeme daný prostor ve 
zpravodaji co nejlépe.

Lubomír Šrámek, zastupitel za TOP 09

Nový Statut Milevského zpravodaje – Rada města Milevska 29. 6. 2016 rozhodla o novelizaci statutu Milevského zpravodaje. Zařazena byla pasáž upra-
vující postup při zařazování sdělení zastupitelů podle tiskového zákona: „Maximální rozsah pro zveřejnění všech sdělení jednoho uskupení zastoupeného 
v zastupitelstvu města v jednom vydání zpravodaje je 1 000 znaků bez mezer (včetně nadpisu a podpisu autora), případně tomuto rozsahu odpovídající 
plocha pro grafické sdělení“.
Příspěvky politických stran nejsou nijak upravovány, celé znění nového statutu najdete na www stránkách města Milevska – www.milevsko-mesto.cz.

Místostarosta města Milevska Mgr. Martin 
Třeštík přivítal v obřadní síni milevské radnice 

deset nových občánků města. Jsou jimi zleva 
Oldřich Veselý, Julie Hrochová, Matyáš Fořt, Pa-
vel Pedro Pérez Almería, Eliáš Fučík, Matěj Palus, 
Sára Thea Reichová, Laura Andělová, Adam Sivák 

a Josef Vácha. Malým kulturním programem ob-
řad zpestřily děti z MŠ Sluníčko, zleva Lukášek 
Mareš, Simonka Vlková a Ondra Tůma.

Vítání občánků
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Občané recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevili životnímu prostředí
Město obdrželo certifikát od společnosti 
ASEKOL, v němž je přesně vyčísleno, že díky 
recyklaci vysloužilého elektra v množství 452 
televizí, 108 monitorů a 5 689,82 kg drobné-
ho elektra uspořili naši občané v loňském roce 
224,73 MWh elektřiny, 11 434,99 litrů ropy, 
966,71 m3 vody a 8,09 tun primárních surovin. 
Navíc snížili emise skleníkových plynů o 48,70 
tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů 
o 190,93 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní pro-
středí. Když si uvědomíme, že recyklace 100 ks 
běžných televizorů uspoří spotřebu elektrické 

energie pro domácnost až na 4 roky, nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k 
sedmi cestám do Chorvatska, lépe pochopíme 
smysl recyklace. Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých 
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou 
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispí-
vají k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík.
Vedle výše jmenované elektroniky bylo dále 
v r. 2015 odevzdáno druhé spolupracující spo-
lečnosti ELEKTROWIN celkem 14,6 tun dalšího 
elektra - chladniček, mrazáků, sporáků, pra-
ček, sušiček, vysavačů, žehliček, fénů apod.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Marie Vratislavská
referent – odpadové hospodářství

Sběr vyřazeného textilu
Občané města předali k dalšímu využití za první 
pololetí letošního roku celkem 23,8 tun nepo-
třebných oděvů, textilu, obuvi, kabelek a hra-
ček, z toho 19 tun odložili do 10 kontejnerů 

na oděvy rozmístěných ve městě a 4,8 tun do vel-
koobjemových kontejnerů ve sběrných dvorech 
Dukelská a Jenišovice, odkud oděvy aj. putují 
přímo do Diakonie Broumov.

Úspěch závodnic RG Proactive na závodě v Paříži

V týdnu od středy 22. června do neděle 
26. června se výprava moderních gymnastek s 
doprovodem vydala do hlavního města Fran-
cie Paříže, aby se tam závodnice zúčastnily 
mezinárodního závodu, pořádaného klubem 

GRS Paris Centre 
s titulem Spice up 
your Gym. Neděle 
26. června byla 
dnem závodu. Ten 
byl rozdělen na 
dvě části. Dopole-
dní část s názvem 
Prestige zahrnova-
la mladší závodni-
ce nižší výkonnos-
ti, u nás bychom 
je nazvali kadetky. 
Odpoledne pak 
startovaly naše 
závodnice ve sku-
pině nazvané Elite, 

a to v juniorkách a seniorkách, startovalo zde 
50 gymnastek. Všechny sestavy byly vyhod-
noceny samostatně, závodnice se mohly 
sdružit i do týmů, kdy musely předvést se-
stavy kompletního gymnastického náčiní, tj. 

švihadlo, obruč, míč, kužele a stuhu. V kate-
gorii juniorek nastupovala milevská Tereza 
Kutišová a chodovská Tarja Gabrielová. Te-
reza prošla závodem jen s drobnými chy-
bičkami a získala tato umístění: švihadlo 8. 
místo, obruč 4. místo, míč 4. místo a kužele 
5. místo.  V kategorii seniorek nastupova-
lo sesterské duo děvčat Korytových. Petra 
předvedla stuhu s drobnými pády, obsadila 
2. místo a velmi pěknou obruč, za kterou zís-
kala místo třetí. Ovšem absolutní jedničkou 
závodu se stala Ludmila Korytová, která vybo-
jovala tři zlaté medaile, a to v obruči, míči a 
ve stuze. V soutěži týmů pak byla Ludmila Ko-
rytová spolu s Tarjou Gabrielovou na 2. místě 
a Tereza Kutišová s Petrou Korytovou na místě 
šestém. Celou českou skupinu připravovala na 
závodní plochu trenérka RG Proactive Hana 
Kutišová. Za zmínku stojí ještě překrásné 
medaile, které medailistky obdržely od pořa-
datelů, kde v reliéfu medaile byly vyobrazeny 
pařížské památky.                              Dana Vojtová

Role kurátora u výslechu dítěte
V rámci sociálně-právní ochrany dětí funguje 
na Městském úřadu Milevsko, odboru sociálních 
věcí, mimo jiné i kurátor pro děti a mládež. Ten 
poskytuje sociální poradenství dětem (do 15 
let), které se dopustily činu jinak trestného, 
mladistvým (15-18 let), u nichž bylo zahájeno 
trestní stíhání nebo se dopustili přestupku, je-
jich rodičům (případně příbuzným) v náročných 
životních situacích týkajících se výchovných 
problémů, šikany, záškoláctví, trestné činnosti, 

požívání a distribuce omamných látek, útěků 
z domova apod.
Během výslechové situace působí kurátor jako 
ochránce práva na příznivý vývoj dítěte a jeho 
oprávněných zájmů. Dává pozor, aby výslech 
dítě nepoškodil, netraumatizoval. Kurátor tak 
může před výslechem zjistit informace o zdra-
votním stavu dítěte, navrhnout konkrétní úpra-
vy výslechové situace, sám kontaktovat nebo 
být dostupný pro zákonné zástupce, informovat 

je o průběhu řízení apod. V průběhu výslechu 
kurátor může přispět k navázání kontaktu mezi 
vyslýchající osobou a dítětem, dohlížet na to, 
aby sdělení dítěte bylo chápáno tak, jak jej dítě 
ve skutečnosti myslelo, zajistit respektování po-
třeb dítěte apod. V případě nutnosti lze žádat 
přerušení nebo odložení úkonu.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Bc. Jana Dvořáková
referent, kurátor pro děti a mládež
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D ě t s k á  o b u v  B o t o n o ž k a
B e c h y n ě

D ě t s k á  o b u v  B o t o n o ž k a
B e c h y n ě

Nejširší výběr dětských botiček v regionu od předních výrobců z oboru:

C e r t i f i k o v a n á
z d r a v o t n ě
n e z á v a d n á

d ě t s k á   o b u v

bačkory - Befado, Fare, HP Čechtín

cvičky, tenisky

školní batohy TOPGAL

Zdravá láhev

dětské kufříky Karton P+P

tepláky, mikiny, pyžama

ŠKOLA/ŠKOLKA

Otevírací doba:
Po – Pá:   9.00 – 12.00
               13.30 – 17.00
So:           9.00 – 11.00

tel.: 723 020 899
mail: botonozka@centrum.cz
www.botonozka-boticky.cz

www.facebook.com/Botonozka
Přidejte se k nám na Facebooku

Dětská obuv Botonožka
Libušina 186
Bechyně

N o v á   p o d z i m n í
k o l e k c e
b o t i č e k

s k l a d e m   n a
p ř e l o m u

s r p n a / z á ř í

Koncert písničkáře pohladil po duši

Nedělní odpoledne 5. června bylo zpříjemně-
no nádherným koncertem Pavla Helana, který 
do Milevska přijel z Moravských Knínic. Pís-
ničky svého programu (většinou své vlastní) 
zpěvák vtipně a vlídně moderoval. Na dobro-
volném vstupném bylo vybráno 4 625 Kč, tyto 
prostředky budou použity na dofinancování 
sociálních služeb prevence, které provozuje 
Farní charita Milevsko. Koncert se uskutečnil 
za laskavé podpory milevských premonstrátů 
(zapůjčení prostoru baziliky Navštívení Panny 
Marie) a za finanční podpory města Milevska. 

Koncert byl úžasný, návštěvníci odcházeli spo-
kojení a s úsměvem na tváři. Kdo se nezúčast-
nil, může přijít příště.
Farní charita připravuje na září další kon-
cert. Milevsko navštíví chlapecký pěvecký 
sbor Boni pueri (v překladu Dobří chlapci) 
se sídlem v Hradci Králové. Názvem se hlásí ke 
sboru, který působil od 12. do 15. století při 
chrámu sv. Víta v Praze. Základnu sboru tvoří 
soukromá základní umělecká škola Boni pue-
ri, která působí jako 
samostatný subjekt 
od září 2006 v Hradci 
Králové.
Vystoupení tohoto 
světoznámého sboru 
bude pro Milevsko 
velká čest, sbor při-
jede z velkého turné 
v Číně (Peking, Šan-
ghaj, Baotou, Jinan, 
Ganzhou), kde bude 
koncertovat znovu 
po pěti letech. Pro-
gram mají nabitý, 
v prosinci je čeká na-
příklad velké turné 
po Japonsku a pak 
Jižní Korea.

Vlídný písničkář Pavel Helan.

V MĚSÍCI ČERVNU 2016
OSLAVILI žIVOTNÍ VÝROČÍ

A ZÁROVEň SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM 
V MILEVSKéM ZPRAVODAJI:

80 LET

Josef Soulek, Milevsko

Anna Kortanová, Milevsko

Taneční pro dospělé
Dům kultury Milevsko připravuje od září 
2016 taneční lekce pro dospělé. Nechodili 
jste do tanečních nebo jste nedávali po-
zor a nyní potřebujete oprášit zapomenuté 
taneční kroky? Nebo prostě jen máte rádi 
tanec a chcete se pod vedením zkušeného 

lektora naučit víc? Nyní máte možnost 
se přihlásit do kurzu, kde se pod dohledem 
tanečních mistrů Jaroslava a Aleny Bolko-
vých naučíte v osmi tanečních lekcích vše 
potřebné. Jednou týdně si vyhradíte s part-
nerem večer pro sebe, hezky se oblečete, 

získáte nové přátele a přitom se mimocho-
dem naučíte tančit. Přihlášky přijímáme již 
nyní v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 
383 809 200. Kurzovné 1300 Kč za osobu 
se platí při zápisu. Zahájení lekcí bude ve 
čtvrtek 22. září.

Jaké kurzy nabídne od září DK Milevsko?
I na nový školní rok připravuje DK Milevsko 
spoustu volnočasových aktivit pro děti i do-
spělé. Děti zde mohou navštěvovat výuku 
společenských a country tanců, tréninky Ta-
neční skupiny EFK a nově také dětskou jógu. 
Z hudebních kurzů je to hra na kytaru a klavír, 
Milevský dětský sbor a již tradiční taneční. 

Pro předškoláky nabízíme kurz Předškoláček. 
Dospělí se v domě kultury mohou věnovat 
zpěvu, cvičení taiči, piloxingu, břišním tan-
cům, oblíbené józe nebo mohou navštěvovat 
fitness hodiny. Z cizích jazyků nabízíme výu-
ku němčiny ve třech úrovních. Novinkou le-
tos budou Taneční pro dospělé. Pro kreativce 

nabízíme 1x měsíčně tvořivé kurzy na různá 
témata. Více o nabízených kurzech získáte 
na telefonu 383 809 201 nebo na e-mailu 
kortanova@milevskem.cz. Je něco, co jste 
v naší nabídce nenašli a znáte lektora? Dejte 
nám o něm vědět, kurz můžeme zprostředko-
vat, děkujeme.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
pondělí, středa, pátek  08.00-17.00
úterý, čtvrtek  zavřeno

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa 08.00-11.00 12.00-16.00
úterý, čtvrtek, pátek  zavřeno
POZOR - Knihovna ve městě bude uzavřena v týdnu od 15. do 19. 8. 
z důvodu malování. Pobočka knihovny v DK bude uzavřena od 
1. do 21. 8. z důvodu konání dětského letního tábora a následného 
malování DK. Děkujeme za pochopení.
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Po stopách zapomenutého rodáka (4. část – dokončení)
Dalším známým milevským dílem Františka Ješe 
je budova bývalé synagogy. Nová synagoga byla 
postavena v místech starého domku čp. 209 
v Sokolovské ulici (dříve Táborská). Na stavbu 
měl být využit stavební materiál ze zde stojícího 
domu, některé další součásti zbouraného domku 
(střešní krytinu, dveře, okna a kamna) rozpro-
dala obec. Na základě výběru z předložených ná-
vrhů byly 1. ledna 1914 schváleny představen-
stvem obce plány na stavbu synagogy.

Stavba synagogy byla vyhotovena podle plá-
nů významného pražského architekta Oldřicha 
Tyla (1884–1939), jednoho z předních tvůrců 
české meziválečné architektonické avantgardy, 
v jehož počáteční tvorbě se promítl i kubismus. 
Na projektu se podílel také Ing. R. Kraus, rovněž 
z Prahy. Vlastní realizací stavby byla pověřena 
stavitelská firma F. J. Ješ a Jaroslav Krejčí z Tá-
bora. Náklady na novou synagogu byly vyčísleny 
na bezmála 28 500 tehdejších rakouských korun.
Jedná se o příklad empírové stavby, v interiéru 
plochostropé, po třech stranách s ženskou ga-
lerií, k níž vede vnější dvouramenné schodiště. 
Základové zdivo bylo podle návrhu postaveno 
až pod podlahu z kamene na vápennou maltu, 
ostatní část budovy byla vystavena z pálených 
cihel na maltu. Omítka předního průčelí byla 
terasovitá, ostatní omítky obyčejné hladké, 
na podlahu v přízemí měly být podle návrhu 
použity cementové dlaždice nebo kamenino-
vé „na dobře upěchovaném zemním násypu 
do malty položené a cementem zalité“. Na ga-
lerii byla položena podlaha prkenná. Stropy 
nad lodí i galeriemi jsou trámové, podbité 

a podrákosované, nad lodí kazetové, krytina 
tašková. Strop nad schodištěm je betonový. Vy-
puknutí první světové války však tyto plány po-
sunulo, a tak se slavnostní otevření nové sy-
nagogy uskutečnilo až ve čtvrtek 11. září 1919 
za přítomnosti představenstva celé náboženské 
obce, rabína Martina Friedmanna, Bedřicha 
Šnábla (od roku 1920 milevského rabína), dále 
benešovského rabína Ot. Kranze, starosty po-
hřebního bratrstva Emanuela Oppenheimera, 
a bezmála stovky dalších přihlížejících.
František Ješ byl v roce 1911 také autorem návr-
hu na stavbu hostince Na zastávce v Sepekově, 
u zdejšího železničního přejezdu. Samotnou 
stavbu však nakonec provedli milevští zedničtí 
mistři Beran a Kofroň.
Uvedený stavitel byl také zakládajícím členem 
Spolku pro postavení Husova pomníku v Táboře, 
který vznikl v březnu 1905. Manželka Františka 
Ješe, Karla, byla dlouholetou činovnicí a sta-
rostkou dámského spolku Zora. Zajímala se však 
také o životní prostředí a v dubnu 1930 se zú-
častnila výsadby dubů a buků v nově vznikající 
pražské čtvrti Barrandov, kterou projektoval 
její syn Ing. Dr. Štěpán Ješ. Ten byl mimo jiné 
i vedoucím státního projektu přemostění Vltavy 
u Žďákova.
Majitel stavební firmy samozřejmě nezapomínal 
ani na svou rodinu. Roku 1902 si postavil u tá-
borského hradu Kotnov vilu Libuše. Zde sídlila 
celá početná rodina a synové – architekt a pod-
nikatel staveb Jaroslav Ješ a Dr. Ing. Štěpán Ješ, 
inženýr a rovněž stavební podnikatel. Syn pak 
spolu s Ing. Jaroslavem Brázdilem založil roku 
1928 stavební firmu Ing. Brázdil a Dr. Ješ, která 
pak vybudovala celou řadu významných staveb: 
táborský obloukový silniční Švehlův most u Kot-
nova se šikmou mostovkou, hvězdárnu na Ond-
řejově, budovu Národního technického muzea 
v Praze a vilovou čtvrť na Barrandově. V létě 
1938 začala tato firma také s výstavbou oblou-
kového mostu přes údolí Želivky u obce Píšť. 
Most měl být součástí plánované dálnice Praha 
- Brno. Stavba však byla roku 1942 přerušena 

a zůstala jen torzem, které bylo až v sedmde-
sátých letech začleněno do dálničního tělesa, 
ovšem už s novou mostovkou.
Ani samotný František Ješ však nezůstal sta-
vebnímu úsilí svého syna nic dlužen. Je až neu-
věřitelné, kolik táborských staveb vděčí za svůj 
vznik tomuto milevskému staviteli. Roku 1933 
je v článku k Ješovým sedmdesátinám vypočítal 
časopis Tábor:
Pivovar, hospodářská a hospodyňská škola, 
jatka, továrna na konzervy, rozšíření nemocni-
ce roku 1913, továrna na uzené zboží, budova 
Občanské záložny. Jubilant se zúčastnil stavby 
paláce Národní banky, Masarykovy obecné školy, 
živnostenské školy průmyslové, okresního domu 
na Parkánech, kasáren, biografu, mnoha stanič-
ních budov u transverzální dráhy a řady staveb 
v Mladé Vožici atd.
(Tábor, roč. LXVII., č. 17, 28. 4. 1933, s. 3)
Stavitel František Ješ zemřel po velmi rušném 
a úspěšném životě 2. 7. 1947 v Táboře. Jeho hrob 
se nachází na hřbitově v Klokotech. V Milevsku 
jeho památku sice nepřipomíná žádná pamětní 
deska, ale tři významné budovy, které postavil 
(nová radnice, spořitelna a synagoga) jsou do-
dnes typickými dominantami města.

Průčelí synagogy v Sokolovské ulici. Stav v roce  
1938. (Milevské muzeum)

Vstupní brána do milevských jatek čp. 416 v So-
kolovské ulici. Jatka dnes už neexistují, na je-
jich místě stojí rozsáhlý bytový dům postavený 
v roce 1997 firmou Polata. Foto z roku 1966. 
(Milevské muzeum)

Lukáš Panec 
Milevské muzeum

Autor děkuje 
za spolupráci 

Mgr. Jiřímu Peštovi 
z Okresního 

archivu v Písku, 
Mgr. Lence Vandrovcové z Husitského muzea 

v Táboře a Marii M. Šechtlové z Muzea fotogra-
fie Šechtl a Voseček v Táboře.

Vila Libuše čp. 744 v Klokotské ulici v Táboře, 
stav v roce 2016. (Foto autor)
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5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

JASON BOURNE
čtvrtek 4., pátek 5. 8. 20.00
USA – Thriller - Je to už devět let, co se nad 
agentem Jasonem Bournem zavřela voda, když 
na konci Bourneova ultimáta skočil do tem-
ných vod newyorské East River. Chvíli to vypa-
dalo, že se z nich hrdina jednoho z nejlepších 
akčních thrillerů posledních let už nevynoří.
TITULKY 117 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
sobota 6., neděle 7. 8. 20.00
ČR – Dokument - 30 let spolu, 30 let bez sebe. 
Fenomenální skupina Lucie se poprvé před-
staví i na plátnech kin v celovečerním filmu. 
Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby 
v jednom z největších českých dokumentár-
ních projektů tohoto roku.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 89 min.
vstupné: 100 Kč
TAJNÝ žIVOT MAZLÍČKŮ
čtvrtek 11., pátek 12. 3D 17.30
sobota 13. - 2D, neděle 14. 8. 2D 17.30
USA – Animovaná komedie - Co dělají vaši 
čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď 
na otázku, kterou se trápí každý kočičkář 
a pejskař, najdete v animované komediální la-
hůdce Tajný život mazlíčků, stvořenou autory 
filmových hitů Já, padouch a Mimoni.
DABING 90 min.
vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč;
vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč
SEBEVRAžEDNÝ ODDÍL
čtvrtek 11., pátek 12. 8. 20.00
USA – Akční, dobrodružný, fantasy – Je to dob-
rý pocit, být ten zlý… Dejte dohromady tým 
těch nejnebezpečnějších superzločinců na ce-
lém světě, kteří si právě kroutí své tresty, 
vyzbrojte je tím nejefektivnějším arzenálem, 
který má vláda k dispozici, a pošlete je porazit 
záhadnou nepřemožitelnou entitu.
3D DABING 123 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN
sobota 13., neděle 14. 8. 20.00
Německo – Komedie, drama - Nejlepší mejdan 
je ten poslední. Vtipný i dojemný příběh o tom, 
že i v případě nepřízně osudu je možné zažít 
šťastné chvíle.
DABING 113 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
STRAŠIDLA
čtvrtek 18. až sobota 20. 8. 17.30
ČR – Rodinná pohádková komedie - Nová ro-
dinná komedie jednoho z divácky nejúspěš-
nějších českých režisérů, Zdeňka Trošky, na-
bízí zábavu pro všechny generace.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 113 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

STAR TREK: DO NEZNÁMA
čtvrtek 18., pátek 19. 8. 20.00
USA – Akční, sci-fi - Za hranice známého ves-
míru. Právě tam se vydává posádka lodi Enter-
prise v pokračování legendárního Star Treku.
3D TITULKY
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč
MĚLČINY
sobota 20., neděle 21. 8. 20.00
USA – Thriller - V napínavém thrilleru Mělči-
ny se Nancy (Blake Lively) vydává osamoceně 
surfovat na odlehlé pláži. V průběhu surfování 
je napadena velkým bílým žralokem a zůstane 
uvězněna na moři jen nedaleko od břehu.
TITULKY 87 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

BEN-HUR
čtvrtek 25., pátek 26. 8. 20.00
USA – Dobrodružný - První v cíli umírá po-
slední. Ben Hur je epický příběh Ben Hura, 
potomka významného knížecího rodu z Jeru-
zaléma, jehož adoptivní bratr Messala, vysoce 
postavený příslušník římské armády, ho křivě 
obviní ze zrady.
3D TITULKY
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

BOžSKÁ FLORENCE
sobota 27., neděle 28. 8. 20.00
VB – Komedie, životopisný - Fascinující prav-
divý příběh o nejhorší zpěvačce na světě. Me-
ryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž 
jediným snem je zpívat. Bohužel její hudební 
nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné.
TITULKY 110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

DŮM KULTURY

nádražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

4. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚžE 
O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU
do pátku 2. 9.
Na e-mailu soutez@milevskem.cz přijímá-
me fotografie rozkvetlého balkonu, zahrady, 
skalky, terasy, pergoly apod. Více informací 
na www.milevskem.cz.

AFRICA 2016 IYASA ZIMBABWE
pondělí 1. 8. 19.00
Devítičlenná africká skupina studentů umě-
lecké školy v Bulawayo v Zimbabwe přijíždí 
po obrovském úspěchu v minulých letech 
na své turné do Evropy.
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, 
Infocentrum Milevsko a Milevské kino
1. nádvoří milevského kláštera
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 2. 8. 13.00-16.00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

LETNÍ KINO 2016 – HUSITI
úterý 2. 8.  20.30
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě 
vytrvalého deště se projekce přesouvá na ná-
sledující den nebo se nekoná.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2016
HERDEK FILEK (HARCORE – FUNK 
STRAKONICE) & AFTER HOURS 
(PROGRESSIVE – ROCK ČB)
čtvrtek 4. 8.  18.00-22.00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma
LETNÍ KINO 2016 – TEORIE TYGRA
úterý 9. 8.  20.30
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě 
vytrvalého deště se projekce přesouvá na ná-
sledující den nebo se nekoná.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2016
CELA PRO KLÁRKU (PUNK 
STRAKONICE) & NÁHODNÝ VÝBĚR 
(POP – PUNK SOBĚSLAV)
čtvrtek 11. 8.   18.00-22.00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma
LETNÍ KINO 2016 - GANGSTER KA
úterý 16. 8.  20.30
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě 
vytrvalého deště se projekce přesouvá na ná-
sledující den nebo se nekoná.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI
VESELÁ ZVÍŘÁTKA Z KVĚTINÁČŮ
středa 17. 8.  09.00
Přineste s sebou: dva hliněné květináče o prů-
měru 7 cm a dva o průměru 5 cm
výuková učebna
vstupné: 10 Kč

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 18. 8.  14.00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2
MILEVSKÉ LÉTO 2016
ABSOLUTNÍ VŠECHNO (PUNK) 
& GANGSTA-SKA (SKA – PUNK 
MILEVSKO)
čtvrtek 18. 8.  18.00-22.00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

POCHOD PŘES DVA MOSTY
sobota 20. 8.  07.00-10.00
Pořádá KČT Milevsko.
start od DK Milevsko
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LETNÍ KINO 2016
GANGSTER KA: AFRIČAN
úterý 23. 8.  20.30
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě 
vytrvalého deště se projekce přesouvá na ná-
sledující den nebo se nekoná.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2016
CLASS OF 17 (POP – ROCKENROLL 
STRAKONICE) & DONAHA (POP – PUNK 
BRUNTÁL)
čtvrtek 25. 8.  18.00-22.00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ
MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2016
čtvrtek 25. 8. – neděle 28. 8.
Koncerty, výstavy, taneční vystoupení, pro-
gram pro děti a mnoho dalšího…

LETNÍ KINO 2016 – MIMONI
úterý 30. 8.  20.30
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně 
ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dob-
rovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým 
P? Odpověď přináší animovaná komedie Mi-
moni, která z nich konečně a především zcela 
zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastní-
ho příběhu. Odpověď na výše uvedenou otáz-
ku najdete hned v úvodu, který mapuje histo-
rický vývoj Mimoňů.
Začátky projekcí vždy po setmění, v případě 
vytrvalého deště se projekce přesouvá na ná-
sledující den nebo se nekoná.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME:
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
od září 2016  19.00-21.30
Přihlášky přijímáme již nyní v kanceláři Domu 
kultury Milevsko, tel. 383 809 200. Kurzovné 
1300 Kč za osobu se platí při zápisu. Zahájení 
lekcí ve čtvrtek 22. září.
velký sál
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
AFRIKA ANEB ČEŠI MEZI LIDOžRAVCI
čtvrtek 8. 9.  19.00
Hrají: Dr. Emil Žába - Zdeněk Svěrák; Cyril Me-
toděj - Petr Brukner nebo Miloň Čepelka; Ba-
ron Ludwig von Úvaly u Prahy - Bořivoj Penc 
nebo Jaroslav Weigel; Bohuslav Puchmajer - 
Jan Hraběta nebo Genadij Rumlena; Náčelník 
Líná Huba - Marek Šimon; Uku - Václav Kotek 
nebo Marek Šimon; Lele - Robert Bárta nebo 
Petr Reidinger
Předprodej vstupenek na www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milev-
ské kino.
velký sál DK
vstupné: 1. – 10. řada 450 Kč,
11. - 20. řada a balkon 400 Kč

GALERIE M

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

VERNISÁž VÝSTAVY - NĚCO VÍC
čtvrtek 4. 8.  18.30
Výstava obrazů, intarzií a fotografií. Vystavuje 
chyšecká triáda Lenka Pešičková, Sabina Mi-
kotová a Pavel Lívanec.
VÝSTAVA - NĚCO VÍC
pátek 5. – úterý 30. 8.
Výstava obrazů, intarzií a fotografií. Vystavuje 
chyšecká triáda Lenka Pešičková, Sabina Mi-
kotová a Pavel Lívanec.
vstupné: 10 Kč
žIDLIČKA PRO HOSPIC
úterý 9. 8.  18.00
Putovní výstava nesoucí poselství hospicové 
péče, projekt představí autor Pavel Klíma, více 
na www.galerie.malsice.eu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

KNIHOVNICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pondělí 1. – pátek 5. 8.  08.00-16.00
1. ročník tábora je již plně obsazen, rezervace 
na příští rok přijímá naše lektorka Eva.
pobočka DK
POSVÍCENSKÝ TURNAJ
V DESKOVÝCH HRÁCH
středa 24. 8.  08.00-11.00
Baví tě pexeso, Člověče, Activity nebo Blechy? 
Přijď porazit kamarády, vítěz bude náležitě 
odměněn.
dětské oddělení
DĚTSKÉ KNIHOHRÁTKY
pátek 26. 8.  17.00-19.00
Soutěžení pro děti, fajn knížky k nahlédnutí, 
posezení s omalovánkami a prodej knihomil-
ských lahůdek. Ukažte svým dětem, že svět 
knížek není nuda.
park Bažantnice (areál posvícení)
SLAVÍME S BARTOLOMĚJEM
sobota 27. 8.  14.00-17.30
Posvícenský happening pod kaštany v podání 
knihovny, Fanouše, Kamenáče a farnosti Mile-
vsko.
Zastavte se u nás cestou do Bažantnice...nabí-
zíme pohodu pro dospělé a zábavu pro děti.
u kostela sv. Bartoloměje na náměstí
VÝSTAVA - MARTIN ZEMAN Z BILINKY
celé prázdniny  08.00-17.00
Vzpomínání na jednoho kluka, který miloval 
svět... a 20 let už tu není. Výstava fotek z cest 
doplněná zápisky z deníku, dopisy a básnička-
mi. Otevřeno v pondělí, středu a pátek.
vestibul knihovny

SENIOR KLUB ZVVZ

www.zvvz.cz/seniorklub

ZÁJEZD Č. 27 
LODÍ PO LABI DO LITOMĚŘIC
středa 17. 8.
Plavba lodí z Litoměřic labským údolím „Porta 
Bohemica“, prohlídka města Litoměřice s prů-
vodcem. Odjezd v 5.30 hodin.
ZÁJEZD Č. 15 
LODÍ PO LABI DO LITOMĚŘIC

středa 24. 8.
Plavba lodí z Litoměřic labským údolím „Porta 
Bohemica“, prohlídka města Litoměřice s prů-
vodcem. Odjezd v 5.30 hodin.

ZÁJEZD Č. 16 
OBERTRAUN, OBLAST DACHSTEINU
úterý 30. 8.
Výjezd lanovkou na Krippenstein, pěší vycház-
ka na vyhlídku Pět prstů – alpské panorama 
(vstupné 27 € není v ceně), prohlídka Hallsta-
dtu. Odjezd v 6.00 hodin.

SPOS MILEVSKO

J. a. komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

Veřejné bruslení - IN-LINE a veřejné brusle-
ní na ledové ploše dle rozpisu na stránkách 
www.spos-milevsko.cz.

LETNÍ STADION:
FC ZVVZ muži A - FC Táborsko 19
03. 8.  18.00
Fotbalový turnaj - Postav vlastní tým
06. 8.  08.00
FC ZVVZ muži A - Dražice
07. 8.  17.00
FC ZVVZ muži A - Dačice
14. 8.  17.00
FC ZVVZ muži B - Bernartice
21. 8.  17.00
FC ZVVZ žáci - Junior Strakonice
24. 8.  10.00
HASIČSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
27. 8.
FC ZVVZ žáci - Loko Č. B.
28. 8.  13.30
FC ZVVZ muži A - Protivín
28. 8.   17.00
TENISOVÉ DVORCE BAžANTNICE:
22. r. MASTERS „A“ SO od 8.30
02. 8.  17.00
10. r. MASTERS „B“
03. 8.   08.30
TK ZVVZ st. žactvo             CH - 8.00, D - 11.00
16. - 18. 8.
Turnaj podnikatelů - LUWEX a.s. 23 r.
20. 8.   08.00

MILEVSKÉ MUZEUM

klášterní  557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

SVĚT MALÝCH SLEČEN
do neděle 4. 9.
Výstava panenek a hraček.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

SLOVENSKO
sobota 6. až sobota 13. 8.
Tradiční týdenní turistická dovolená v Tat-
rách. Zajištěné ubytování v Liptovském Miku-
láši, polopenze. Jen pro přihlášené účastníky.

vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha
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PAMÁTKY MILEVSKA, AKCE IVV
pátek 19. 8.
7. ročník, pěší trasa do 10 km. Start v Infocen-
tru od 13.00 do 15.00 hodin, cíl v zahradě DK 
do 17.00 hodin.          vede: Vladimír Ondruška
PŘES DVA MOSTY 
40. ROČNÍK, AKCE IVV
sobota 20. 8.
Tradiční turistický pochod, pěší trasy: 10 
až 42 km, cyklotrasy: 25 až 65 km. Start od 7 
do 10 hodin u domu kultury, cíl železniční sta-
nice Stehlovice po 14. hodině nebo dle domlu-
vy účastníků. Sraz účastníků cyklo – zájemců 
o společnou jízdu je v 8 hodin u startu.

zajišťuje: Vladimír Ondruška
SETKÁNÍ NA TRATI, AKCE IVV
neděle 21. 8.
22. ročník setkání turistů z Tábora, Písku 
a Milevska. Sraz účastníků na železniční sta-
nici Stehlovice v době od 8 do 9 hodin po pří-
jezdu vlaků. Trasa do 15 km, cíl: železniční 
stanice Stehlovice do 14 hodin.

zajišťuje: Vladimír Ondruška
OKOLÍM TÁBORA
středa 24. 8.
Pěší vycházka po trase Tábor stanice ČD, Sezi-
movo Ústí, Kozský potok, Kozí Hrádek, celkem 
15 km. Odjezd z nádraží ČD v 8.17 hodin.

vede: Tomáš Wilda

BERNARTICE - MILEVSKO
středa 31. 8.
Pěší vycházka po trase Bernartice, rozhledna 
Kupa, Zběšičky, Hánov, Sepekov, Milevsko, 
celkem 17 km. Odjezd z AN v 6.40 hodin.

vede: Jaroslav Mácha

CENTRUM MILÍSEK

sažinova 763 | tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

DĚTSKÝ TÁBOR NA KOLECH 
LIPNO KOVÁŘOV 2016
neděle 31. 7. – neděle 7. 8.
LETNÍ ZAHRADNÍ ŠKOLIČKA
pondělí 1. - pátek 5. 8.  07.30-16.00
Prázdninové dobrodružství pro nejmenší dě-
tičky, možnost volby frekvence docházky.
OSOBNÍ PORADENSTVÍ A TERAPIE
čtvrtek 11. 8.  09.00–16.00
Studio DUŠE (Kateřina Procházková), kineziolo-
gie, Bachova květová terapie, rodinné konstela-
ce. Jen na objednání na telefonu 723 156 675.
PŘÍMĚSTSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR
pondělí 15. - pátek 19. 8.  08.00–16.00
Prázdninové dobrodružství pro děti od 6 do 12 let.
cena: 1600 Kč
DĚTSKÝ TÁBOR ORLÍK MARINA 2016
neděle 21. – sobota 27. 8.
Pobytový dětský tábor pro děti od 6 do 14 let.
cena: 3800 Kč

KAMENÁČ music art pub

www.kamenac.net

THE NEEDS
pátek 19. 8. 20.00
Pop-rocková kapela z Milevska v novém obsa-
zení, vstup dobrovolný.

FRENCH TOUCH
sobota 20. 8. 20.00
Acoustic, Swing, Chanson. Písecká kapela, 
letmo se dotýkající touch, francouzsky laděné 
hudby a french. Vstup dobrovolný.
ZDENĚK BÍNA
pátek 26. 8.  20.30
Koncert českého multiinstrumentalisty, skla-
datele a zpěváka. Do širokého povědomí 
na české hudební scéně se dostal svým půso-
bením v letech 1997-2009 jako frontman bý-
valé Anděly oceněné skupiny -123minut.
SLAVÍME S BARTOLOMĚJEM
sobota 27. 8.   14.00
Happening pod kaštany - zábava pro děti, re-
lax pro jejich rodiče.
před kostelem na náměstí
DJ´S STONERS (HAGGIM A DAN)
sobota 27. 8. 21.00
Taneční disco party z osvědčených hitů za po-
slední dvě století, vstup volný.

ZVVZ GROUP a.s.

sažinova 888 | tel.: 382 533 005

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
sobota 27. 8.  08.00-15.00
Společnost ZVVZ GROUP zve na prohlídku své-
ho areálu a výrobních prostor. Těšit se můžete 
na ukázku tradičních i moderních technolo-
gií. Případné informace u Veroniky Bicanové 
na telefonu 382 553 005.

OBEC BERNARTICE

www.bernartice.cz

BERNFEST
pátek 5. – sobota 6. 8.
8. ročník rockového festivalu v Bernarticích. 
Vzpomínka na legendární festival Woodstock 
z roku 1969. Zahrají mimo jiné: Dusot dusí-
cích se králíků, Žlutý Fijalky, Původní Bureš, 
Vrámci Možností.
u sokolovny

PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
V BERNARTICÍCH
sobota 20. 8.  14.00
K poslechu hraje: Toulavá kapela, Kameňáci, Malá 
muzika Kozleranka, Myslivecká kapela Atlas.
u sokolovny
vstupné: 80 Kč

PORADENSKÉ CENTRUM TÁBOR p.s.
PŘEDNÁŠKA PRO OSOBY SE 
SLUCHOVÝM POSTIžENÍM
úterý 6. 9.  13.00
Přednášející Ing. Zdeněk Kašpar z Interhelpu 
Plzeň, k dispozici bude propagační materiál.
klub důchodců G. Svobody

KOUPALIŠTĚ MILEVSKO
FANTOM ROCK (MILEVSKO)
pátek 12. 8.  20.00
Jedinečné vystoupení poprvé na koupališti 
v Milevsku (v tento den bude provoz koupali-
ště omezen do 18 hodin). Pořádá Restaurace 
V Klubu ve spolupráci s DK Milevsko.
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč

MILEVSKÝ KLÁŠTER

klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

ZAPOMÍNKY
do středy 31. 8.  10.00-17.00
Výstava malířky, ilustrátorky a autorky knih 
pro děti Terezy Říčanové (prodlouženo).
barokní prelatura

KAREL IV. V BRANIBORSKU
neděle 7. - středa 31. 8.  10.00-17.00
Výstava je příspěvkem k letošnímu Roku Kar-
la IV. a současně kamenem do mozaiky společ-
né německé a české historie. Výstavu můžete 
shlédnout v době prohlídek nebo v pátek a ne-
děli po mši svaté.
bazilika Navštívení Panny Marie

STOPADESÁTÉ POSVÍCENÍ
pátek 26. 8.  18.00
Koncert Milevského smíšeného sboru a Chrá-
mového sboru farností Tábor a Klokoty.
u sv. Bartoloměje

SLAVÍME S BARTOLOMĚJEM
sobota 27. 8.  14.00-17.30
Happening pod kaštany u milevského kostela.

SLÁVEK JANOUŠEK
neděle 28. 8.  19.00
Písničkář Slávek Janoušek je širokému folko-
vému publiku známý už od poloviny 80. let, 
kdy získal dvě Porty. Je autorem řady výraz-
ných písní, které se objevily na jeho autor-
ských albech.
první nádvoří

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR STAR WARS
pondělí 1. – pátek 5. 8.

VENKOVNÍ TWISTER V PARKU 
NA HŮRKÁCH
úterý 16. 8.

LETNÍ TVOŘENÍ
středa 24. 8.

SLAVÍME S BARTOLOMĚJEM
sobota 26. 8.  14.00-17.30
Happening pod kaštany u milevského kostela.

LETNÍ PŘESPÁVAČKA S VÝLETEM
pondělí 29. 8.
Pro předem přihlášené.

ROZÁRKA – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

KLUB MAMINEK - HRY A TVOŘENÍ PRO 
DĚTI VE VĚKU 0 - 5 LET.
úterý 16., 23. a 30. 8. 10.00-11.30

S ROZÁRKOU DO POHÁDKY
pátek 26. 8.
Zábavné odpoledne v Bažantnici v rámci Bar-
tolomějského posvícení.
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VyHRAZeNO PRO ŠKOly

Úspěchy žáků 1. ZŠ v didaktických soutěžích
Na konci každého školního roku dochází ke 
zhodnocení práce žáků i pedagogů, k tomu patří 
i ocenění žáků, kteří úspěšně reprezentovali naši 
školu v didaktických a sportovních soutěžích.
V okresním kole fyzikální olympiády mezi sou-
těžícími 9. ročníku obsadil 2. místo Marek Ma-
sopust a 3. místo Eliška Jedličková. Jejich bodo-
vý zisk znamenal postup do krajského kola. Na 
5. místě se ve stejné soutěži umístil Jakub Pro-
kop. V kategorii F (8. ročník) obsadil 2. místo 
Ondřej Polanecký, na 5. místě skončila Monika 
Baštýřová a na 6. místě Vojtěch Bečka.
Naši žáci byli úspěšní i v různých kategoriích 
matematických soutěží: v okresním kole ma-
tematické olympiády obsadil 2. místo Tomáš 
Dadej z 5. ročníku a 3. místo Eliška Netrvalová 
ze 7. ročníku. Úspěšnými řešiteli byli i Dominik 
Brouček a Matouš Pinc (6. ročník), Ondřej Pola-
necký (8. ročník) a v okresním kole Pythagoriády 
žáci 5. ročníku Pavel Pištěk, Vít Šobek a Matěj 
Vaniš.
V okresním kole chemické olympiády, která se již 
řadu let koná na naší škole, skončila Eliška Jed-
ličková na 3. místě.
V konverzační soutěži v anglickém 

jazyce se v okresním kole prosadili Marek Masopust 
z 9. ročníku (3. místo) a David Prokop ze 7. roční-
ku (4. místo). V krajském kole soutěže v ruském 
jazyce nás reprezentovala Renáta Robauschová 
(8. místo).
Umístění do 10. místa v okresních kolech didak-
tických soutěží dále získali: Tereza Hemmerová, 
Vít Šobek, Veronika Kadlecová, Pavla Molíková 
a Eliška Jedličková v matematické olympiádě, 
Dominik Brouček, Matouš Pinc, Eliška Netrvalo-
vá, Pavla Molíková, Klára Zděnková, Monika Ba-
štýřová a Jan Kadeřábek v Pythagoriádě, Renáta 
Robauschová v chemické olympiádě, Ondřej Čer-
ný, Matouš Pinc a Eliška Jedličková v zeměpisné 
olympiádě, Eliška Jedličková a Filip Kolařík v dě-
jepisné olympiádě a Kateřina Kouklová v reci-
tační soutěži.
Díky paní učitelkám se žáci zapojují i do nových 
soutěží, které probíhají na internetu. V sou-
těži Lidice pro 21. století, které se zúčastnilo 
2148 dětí z Česka, Slovenska a Ruska, byla 
mezi 21 oceněnými finalisty i Eliška Jedličková 
z 9. ročníku. Další zajímavou akcí, které se naši 
žáci zúčastnili, je soutěž Hasičem v akci orga-
nizovaná Hasičským záchranným sborem JčK. 

První kolo soutěže probíhalo prostřednictvím 
sociální sítě Facebook a webových stránek HZS 
JčK. Krajské kolo se uskutečnilo v atraktivním 
prostředí požární stanice v Českých Budějovi-
cích, kde týmy provázeli hasiči. Naše družstvo 
ve složení Adéla Pecková, Michaela Novotná, 
Dominika Říhová, Vanesa Csernáková a Sandra 
Čunátová obsadilo výborné 2. místo.
Ředitelství školy děkuje všem žákům a učitelům, 
kteří se zasloužili o vzornou reprezentaci školy.

PaedDr. Martin Hrych – ředitel školy 
Mgr. Marie Jelenová – zástupce ředitele

Krajské kolo soutěže „Hlídek 
mladých zdravotníků“
V závěru šk. roku odjelo družstvo žáků 9. tříd 
1. ZŠ Milevsko poměřit své znalosti a dovednosti 
v poskytování první pomoci na krajské kolo sou-
těže „Hlídek mladých zdravotníků“. V zahradách 

a přilehlých uličkách zámku v Jindřichově Hrad-
ci musely jednotlivé hlídky prokázat teoretické 
znalosti ze zdravovědy, předvést obvazovou 
techniku, transport zraněných a poskytování 

první pomoci při utonutí, popálení, auto-
nehodě atp. I přesto, že byl tým oslaben 
o kapitánku Elišku Reindlovou, která se pro 
nemoc nemohla zúčastnit, mohl se nakonec 
těšit ze 3. místa a bronzových medailí!
Poděkování patří družstvu ve složení Eliška 
Jedličková, Pavel Hroch, Jakub Prokop, Filip 
Kolařík a Lucie Pilíková.

Sedmička Milevsko zahájila 
prázdniny skautským táborem
Letošní tábor jsme prožili u Sedleckého ryb-
níka nedaleko Jindřichova Hradce. Táborníků 
bylo celkem 33 ve věku od 5 do 15 let. Překva-
pením pro všechny, tak jako každý rok byla 
celotáborová hra, kterou připravilo vedení 
letního tábora. Celotáborová hra nás zavedla 
do prostředí pravěkých lidí a kouzelných drui-
dů. Účastníci tábora byli rozděleni do třech 
kmenů – „Zul Gurub“, „Zul Drak“ a „Zul 
Aman“. Cílem celotáborové hry bylo získat co 
nejvíce území a postavit si na nich své chrámy, 

chýše a ostatní potřebné stavby pro získávání 
surovin. Společným cílem pro všechny kmeny 
bylo navrátit druidům jejich posvátnou horu 
a přemoci zlý pravěký kmen „Vafankulos“.
Na začátku tábora jsme si vyrobili speciální 
pravěké kostýmy, pak jsme lovili mamuta, lou-
pili vlajku, vyráběli totemy, bojovali o území, 
připravovali „kouzla“ na slibový oheň a také 
zachraňovali vedoucí. Společně jsme kmen 
„Vafankulos“ přemohli a druidové se mohli 
vrátit zpět na posvátnou horu. Za záchranu 
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Centrum Arkáda - pobočka Milevsko
Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko

Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:
• krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy ad.)
• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
   nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
   – dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
• informace o programu Pět P.

www.arkadacentrum.cz
Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

Mgr. Miroslava Pravdová
775 588 532, pravdova@arkada-pisek.cz

Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
382 521 300, milevsko@arkada-pisek.cz

Prodej slepiček

informace:  Po - Pá  9.00 – 16.00 hod.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant  ve všech barvách. 

Stáří 14 – 19 týdnů. 
Cena 149,- až 180,- Kč/ks.

Milevsko – u vlakového nádraží

tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

13. srpna 2016
ve 12.10 hodin

10. srpna 2016
v 09.00 hodin

Prodej: 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

posvátné druidské hory jsme získali odměnu.
Mimo celotáborovou hru jsme se věnovali růz-
ným oddílovým programům. Dívčí oddíl po celou 
dobu tábora vyráběl polštářky a chlapecký oddíl 
plnil výzvy, stavěl pasti, apod. Společně s ve-
doucími jsme se vydali dvakrát na výlet. Jeden 
z výletů nás zavedl na zříceninu hradu Landštejn 
a druhý výlet nám umožnil prozkoumat okolí tá-
bořiště. Po celou dobu tábora jsme si sami vařili 
za pomoci vedoucích, větší táborníci plnili tři 
orlí pera, dále jsme sháněli dřevo na oheň a v 
půlce tábora někteří skládali slib světlušek, vl-
čat, skautů a skautek.
Počasí nás na táboře potrápilo až ke konci dru-
hého týdne, ale vše jsme zvládli bez větších 

problémů. Pokud se někomu z dětí stýskalo, 
vedoucí připravili své kouzlo – stýskací čajíček 
a stýskání se zase rozplynulo. Z letního tábora 
jsme si všichni odvezli spoustu krásných zážitků 

a už teď se všichni těšíme na příští rok!
Jana Jarošová, vedoucí letního skautského tábora

(Junák – český skaut, Středisko Sedmička 
Milevsko, z. s., sídlo: 5. května 117, Milevsko)
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Každé červencové pondělí se na dětském oddělení milevské 
knihovny tvořilo a děti to moc bavilo. Bosonohé sandále nemě-
ly chybu, posuďte sami.

Centrum Milísek každoročně pořádá o letních prázdninách skvělé dětské 
tábory pro děti od 6 do 14 let. V červenci si děti užívaly léta, legrace i her 
na příměstském DT, který se konal přímo v prostorách centra Milísek, 
nebo na pobytovém DT - Orlík Vystrkov. 

Největším lákadlem přeštěnického festivalu byla skupina Kryštof. Davy návštěvníků si dále nenechaly ujít např. kapely No Name, Monkey Business, 
Wohnouty, se kterými jako speciální host vystoupila Eva Pilarová, Visací zámek či vystoupení slovenského Majka Spirita.

V sobotu 2. července se v Hrejkovicích uskutečnily oslavy 
u příležitosti 800 let od první písemné zmínky o obci. V ten 
samý den se také slavilo 120. výročí založení SDH Hrejko-
vice a konal se sraz rodáků a přátel, kteří zaplnili celý kul-
turní sál. Na návsi byly u této příležitosti vysvěceny obecní 
symboly a hasičský prapor.

Děti z Milevska a okolí si zpestřily prázdniny na letním táboře v Rekreačním 
středisku Blaník. Celým táborem je provázelo téma olympijských her. Poděko-
vání za zdárný průběh akce patří i městu Milevsku, které pobyt dětí podpořilo 
finančním příspěvkem.
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde 
byla fotografie pořízena. Tři 
vylosovaní výherci, kteří správ-
nou odpověď pošlou SMS do  
15. srpna na telefonní číslo 775 
733 552, získají volnou vstupen-
ku na novou pohádkovou kome-
dii Zdeňka Trošky Strašidla, kte-
rá se bude promítat v Milevském 

kině v sobotu 20. srpna od 17.30 
hodin. K odpovědi nezapomeňte 
připojit své jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého 
čísla: sakristie milevské baziliky

Výherci: Marek Černý a Lenka 
Šoulová z Milevska, Monika Prů-
šová z Písku

Krasobruslařský klub Milev-
sko ukončil letní přípravu a 
začne svou činnost opět v září 
na ledě. Přijďte si vyzkoušet 

jaké to je být krasobruslařkou. Více infor-
mací na krasomilevsko@seznam.cz.
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Milevské městské slavnosti 2016
Jako každý rok, tak i letos připravuje Dům kultu-
ry Milevsko program Bartolomějského posvícení 
– Milevských městských slavností 2016.
Program odstartuje ve čtvrtek 25. srpna od 18 
hodin koncertem Stamicova kvarteta v kostele sv. 
Bartoloměje na nám. E. Beneše v Milevsku. V pro-
gramu zazní skladby F. Schuberta, W. A. Mozarta 
a B. Smetany. Vstupné je stanoveno na 80 Kč.
Pátek 26. srpna bude patřit převážně dětem. 
Od 17 hodin pro ně začne v parku Bažantnice 
bohatý program, který zahájí vystoupení mažo-
retek z MŠ Klubíčko, následovat bude pohádka 
O kouzelné Vodě, dále nebudou chybět Kniho-
hrátky s knihovnou, dílničky S Rozárkou do po-
hádky, taneční přehlídka skupiny NRG Crew, 
orientální tance DDM Milevsko, vystoupení zpě-
váků Oběžné dráhy, ukázky aerobicu a po celou 
dobu si děti budou moci vyzkoušet, jak se střílí 
z kočovného samostřelu. Od 18.45 hodin se pak 
můžete těšit na koncert skupiny Covers for Lo-
vers, vystoupení zpěváka Sebastiana, kterého 
ve 21 hodin vystřídá milevská kapela Fantom 
a večer zakončí skupina Euphonix. Od 18 hodin 
se v kostele sv. Bartoloměje na nám. E. Beneše 
bude konat koncert u příležitosti stopadesátého 
posvícení. Vystoupí zde Milevský smíšený sbor 
a Táborský chrámový sbor.
V sobotu 27. srpna od 14 hodin pokračuje další 
bohatý program v parku Bažantnice, zahájí ho 
Jaromír Kašpar s vlastní tvorbou na piano, ná-
sledovat bude vystoupení kapel When it Rains, 
Paradoxy a Ticho de pre Cupé Band. Od 18 ho-
din se můžete těšit na one-man show s Honzou 
Ponocným, kterého od 19 hodin vystřídá multi-
žánrová skupina Jamie Marshall & Amplified 
Acoustic Band. Od 20 hodin nás roztančí Abba-
stars, jedna nejúspěšnějších revival skupin, dále 
pak Keks a posledním vystoupením ve 23 hodin 
se s námi rozloučí Hudba Praha Band. Současně 
s koncerty kapel bude probíhat ve spodní části 

parku Bažantnice SPORT ROADSHOW, a to v čase 
od 14 do 19 hodin. Akce přiblíží Olympijské hry 
v Riu a atmosféru olympijské vesnice, která je 
v létě na Lipně. Zároveň nabídne dětem i dospě-
lým řadu atraktivních sportovních soutěží a kul-
turní doprovodný program.
Milevské slavnosti budou pokračovat i v neděli 
28. srpna, kdy se v kostele na nám. E. Bene-
še od 10 hodin bude konat mše svatá za město 
Milevsko. V prostorách parku Bažantnice bude 
v neděli dopoledne probíhat program v režii My-
slivecké jednoty Písek. Program zahájí v 9 hodin 
hudební vystoupení následované v 9.30 slav-
nostním zahájením. Poté se můžeme těšit na vy-
stoupení trubačů OMS Písek a LS, ukázky vábe-
ní zvěře, přehlídku loveckých psů s výkladem, 
ukázku výcviků psů a soutěže, jejichž vyhodno-
cení proběhne ve 12.30 hodin. Program se poté 
přesune opět na podium, kde se od 13.30 hodin 
můžete těšit na koncerty kapel Samsonka, Ko-
vačka a Božejáci. Od 15 hodin proběhne Pře-
hlídka posvícenských koláčů v režii Milevských 
novin. Poté se přesuneme na první nádvoří mi-
levského kláštera, kde proběhne od 19 hodin 
koncert písničkáře Slávy Janouška.
Program Bartolomějského posvícení doplní také 
řada doprovodných akcí. V pátek můžete navští-
vit koncert Zdeňka Bíny, českého multiinstru-
mentalisty, skladatele a zpěváka, který proběh-
ne od 20.30 hodin v klubu Kamenáč. Ve stejném 
klubu se můžete těšit v sobotu od 21 hodin na ta-
neční discopárty v podání DJ´s Stoners. Rovněž 
v sobotu se na náměstí E. Beneše odehraje akce 
Slavíme s Bartolomějem, která nabídne zába-
vu pro děti a rodiče. V Galerii M máte možnost 
zhlédnout výstavu Lenky Pešičkové, Sabiny Miko-
tové a Pavla Lívance. Další výstavou, která bude 
k vidění, je již 14. ročník Okresní výstavy zvířat, 
kterou můžete navštívit ve Výstavním areálu ČSCH 
Milevsko v sobotu 27. a v neděli 28. 8. Bude zde 

připraven bohatý doprovodný program. A v nepo-
slední řadě si můžete prohlédnout výstavu Blanky 
a Josefa Šidlových s názvem Svět malých slečen, 
která probíhá v Milevském muzeu. Další výstavy 
nabízí Milevský klášter. První z nich je výstava 
Zapomínky Terezy Říčanové a druhou Karel IV. 
V Braniborsku. Dětem je určen Posvícenský turnaj 
v deskových hrách, který připravilo dětské oddě-
lení městské knihovny na středu 24. 8. od 8 do 11 
hodin. V knihovně si můžete prohlédnout foto-
grafie z cest Martina Zemana z Bilinky, které jsou 
doplněné zápisky z deníku, dopisy a básničkami. 
V areálu střelnice proběhne v neděli od 9 do 12 
hodin střelecká soutěž jednotlivců a smíšených 
dvojic v malorážkovém čtyřboji „O pohár starosty 
města Milevska“. Na své si přijdou i hasiči, chystá 
se pro ně v sobotu na fotbalovém stadioně Sou-
těž v požárním sportu o putovní pohár starosty 
města Milevska, která začne ve 13 hodin.
Na kulturní program Bartolomějského posvícení 
se bude vybírat symbolické vstupné. Vstupenku 
na 3 dny (pátek až neděle) pořídíte za 60 Kč, na 2 
dny (sobota a neděle) za 50 Kč. Samostatnou 
vstupenku jen na neděli pořídíte za 40 Kč. Pokud 
si zakoupíte vstupenku v předprodeji (od 17. 7. 
do 24. 8. 2016), získáte slevu 10%. Vstupenky lze 
zakoupit v DK Milevsko, Infocentru Milevsko, Mi-
levském kině a on-line na www.milevskem.cz. Děti 
do 12 let mají vstup zdarma, zakoupením vstu-
penky podpoříte budoucí kulturní akce v Milevsku.
Věříme, že si každý obyvatel či návštěvník měs-
ta Milevska vybere z bohaté nabídky to své a že 
nám všem bude přát počasí, což jistě přispěje 
k pohodové atmosféře celých oslav.

Více informací:
Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, Milevsko

tel.: 383 809 200
info@milevskem.cz

www.milevskeslavnosti.cz
www.milevskem.cz

bARTOlOMěJSKé POSVíceNí

VybíRáMe Z PROGRAMu
SebASTIAN
Popový zpěvák, kytarista a textař Sebastian 
Navrátil se narodil v Mnichově, odkud se z ro-
dinných důvodů přestěhoval do Liberce. V tom-
to severočeském městě vystudoval Střední 

školu průmyslovou textilní. Zúčastnil se talen-
tové soutěže Československo má talent, poté 
se svojí kapelou JUST TRY vydali velice úspěšný 
cover písničky Žijeme len raz. Na jaře roku 2014 
společně se skupinou ATMO music nazpíval píseň 
Polety. O rok později spatřil světlo světa jeho 
první singl s názvem Toulavá.

AbbA STARS
Skupina ABBA STARS oslaví na podzim dvanác-
tileté výročí svojí existence. Během této doby 
se skupina ABBA STARS stala jednou z nej-
úspěšnějších světových revivalů, odehrála 

přes 600 koncertních vystoupení u nás i v za-
hraničí a získala si respekt fanoušků i kritiků. 
Má na svém kontě 2 CD, mnoho televizních 
vystoupení a několik zajímavých cen, např. ze 
soutěže Francouzské televize FT 1 – Nejvěrněj-
ší dvojníci na světě! Soutěž sledovalo 70 mi-
lionů lidí.
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bOŽeJácI
V současné době vede kapelu trumpetista Pavel 
Skalník. Kapela je, i přes svůj rok založení, velmi 
mladá, věkový průměr muzikantů dosahuje 30 
let. Pro zajímavost ani jeden člen kapely v sou-
časnosti nežije ve vesnici Božejov. Kapela Bo-
žejáci hraje na plesech, zábavách, koncertech 
a festivalech nejen v jižních Čechách a na Vy-
sočině, ale po celém blízkém i vzdáleném okolí. 

Repertoár kapely tvoří skladby pro dechovou 
hudbu, ale i úpravy současných populárních 
písní. Kapela navázala spolupráci s Josefem 
Zímou a s tímto populárním zpěvákem, jako 
hostem, již odehrála několik úspěšných vystou-
pení. Vzhledem k tomu, že Božejáci jsou hasič-
ská dechová hudba a jsou nejstarší hasičskou 
dechovkou u nás, nezapomínají na spolupráci 
s Hasičským a záchranným sborem ČR a aktiv-
ně se podílí na přípravě celostátního setkání 
hasičských dechovek, které se každoročně koná 

v měsíci srpnu v Pelhřimově. Současný reperto-
ár kapely tvoří skladby všech žánrů, dechovou 
hudbu, ale i úpravy populárních písní.

JAMIe MARSHAll
Působil více než 20 let na Londýnské hudební 
scéně, kde spolupracoval Jamie s takovými 
hvězdami, jako jsou Don McLean, The Blues 
Band, Paul Young and Los Pacaminos, s front-
manem skupiny Squeeze Glennem Tilbrookem 
a britskou bluesovou legendou Long Johnem 
Baldrym.
Jeho celostátní turné s McLeanem završili 

Jamie a jeho kapela nahrávkou speciální ver-
ze hitu „American Pie“ ve studiu EMI, Abbey 
Road Studios, kterou pak zahráli živě v tele-
vizi BBC v pořadu Nejlepších deseti popových 
písní.
V České republice pravidelně vystupuje 
na festivalech, klubové scéně a v televizních 
pořadech. Spolupracoval s osobnostmi jako 
Vlasta Rédl, Slávek Janoušek nebo Věrou Mar-
tinovou, se kterou nahrál několik CD a je čle-
nem její doprovodné kapely.

SPORTROADSHOW
V sobotu 27. srpna od 14 do 19 hodin proběh-
ne v rámci Bartolomějského posvícení jedno 
z mnoha zastavení sportovně zábavné SPORT- 
ROADSHOW, kterou organizuje Sportovně rela-
xační areál Hluboká nad Vltavou ve spolupráci 
s Jihočeským krajem. Akce přiblíží Olympijské 
hry v Riu a atmosféru olympijské vesnice, která 
je v létě na Lipně. Zároveň nabídne dětem i do-
spělým řadu atraktivních sportovních soutěží 
a kulturní doprovodný program. Zájemci se bu-
dou moci vyfotit ve speciálním olympijském 
fotokoutku nebo získat cenný podpis olympij-
ského vítěze. V rámci doprovodného programu 
bude možné si vyzkoušet cyklotrenažery, veslař-
ské trenažery, skok vysoký, vrh koulí, boxerský 
trenažer, pálkařský trenažer, kop na rychlost 
a přesnost, hod na rychlost, badminton, skákací 
hrad a závody v běhu.
Během dne budou soutěžící s nejlepšími vý-
sledky odměněni medailí a dárky a vyzkouší si 
tu pravou atmosféru olympijských her včetně 
pocitu stát na stupních vítězů, jako opravdoví 
olympionici. Nejlepší sportovci by se měli bě-
hem dne utkat s panem Zimolou, který se akce 
také zúčastní. Soutěžící, kteří si budou chtít 
po náročném sportování odpočinout, budou mít 
k dispozici speciální relax zónu.

sobota
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KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE NA NÁM. E. BENEŠE              Vstup: 80 Kč
18:00 STAMICOVO KVARTETO - náleží nepochybně mezi nejlepší české kvartetní soubory a úspěšné je i v zahraničí

PARK BAŽANTNICE, moderuje Dárt                    Vstup: PÁTEK - NEDĚLE 60 Kč

18:45 COVERS FOR LOVERS - pražská pop-punková hudební skupina
19:45 SEBASTIAN - zpěvák, kytarista a textař, jedna z nejvýraznějších nových tváří na české hudební scéně
21:00 FANTOM - česká rocková skupina, založená v roce 1973 v Milevsku
23:00 EUPHONIX - hudba postavená na dobrém rytmickém a energickém základu společně s charizmatickým vokálem

19:00 KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI STOPADESÁTÉHO POSVÍCENÍ KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE Vstup: 50 Kč
PARK BAŽANTNICE, moderují Fanda Matějíček + Dárt                    Vstup: SOBOTA + NEDĚLE 50 Kč
14:00 - 19:00 SPORT ROADSHOW - řada atraktivních sportovních soutěží pro děti i dospělé

14:00 JAROMÍR KAŠPAR - vlastní tvorba piano, zpěv
15:00 WHEN IT RAINS - mladá šestičlenná skupina ze Strakonic, hrající energický pop/rock 
16:00 PARADOXY - známá jihočeská kapela, hrající vlastní rockovou muziku, jejíž kořeny sahají až do roku 1979 
17:00 TICHO DE PRE CUPÉ BAND - seskupení velmi dobrých přátel, kteří mimo jiné hrají…
18:00 CIRCUS PONORKA - HONZA PONOCNÝ - one-man show, která nemá na hudebním poli obdoby

 V podvečer vystoupí Magdaléna Moudrá z projektu OBĚŽNÁ DRÁHA a taneční skupina EFK.
19:00 JAMIE MARSHALL & AMPLIFIED ACOUSTIC BAND (UK/CZ) - multižánrová skupina kolem anglického písničkáře
20:00 ABBASTARS - jedna z nejúspěšnějších revival skupin, která vystupuje i v zahraničí
21:30 KEKS - rocková legenda české hudební scény s 35 letou historií
23:00 HUDBA PRAHA BAND - vystoupení v Milevsku je součástí koncertního turné "V pivu je totiž Bůh"

10:00 SLAVNÁ MŠE SVATÁ ZA MĚSTO MILEVSKO
PARK BAŽANTNICE - MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI  Vstup: POUZE NEDĚLE 40 Kč

9:00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
9:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MYSLIVECKÝCH SLAVNOSTÍ
9:40 VYSTOUPENÍ TRUBAČŮ OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU PÍSEK A LESNICKÉ ŠKOLY

10:15 UKÁZKY VÁBENÍ ZVĚŘE, SOUTĚŽ PRO VEŘEJNOST
10:40 PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH PSŮ S VÝKLADEM, UKÁZKY VÝCVIKU PSŮ
12:30 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ DĚTÍ

PARK BAŽANTNICE, moderuje Fanda Matějíček  Vstup: POUZE NEDĚLE 40 Kč
13:30 SAMSONKA - pětičlenná kapela z Českých Budějovic působící v původním složení na hudební scéně téměř 20 let
15:00 PŘEHLÍDKA POSVÍCENSKÝCH KOLÁČŮ A 25 LET MILEVSKÝCH NOVIN
15:30 KOVAČKA - tradiční milevská dechová kapela
17:00 BOŽEJÁCI - jihočeská hasičská dechovka založená již v roce 1904

MILEVSKÝ KLÁŠTER – PRVNÍ NÁDVOŘÍ U STARÉ KAŠNY Vstup: 100 Kč
19:00 SLÁVA JANOUŠEK - písničkář známý folkovému publiku už od poloviny 80. let

"O pohár starosty města Milevska" neděle 28. 8. 9-12 hod.

nám. E. Beneše 1, Milevsko
SVĚT MALÝCH SLEČEN – výstava panenek a hraček, vystavují Blanka a Josef Šidlovi z Vodňan

ZAPOMÍNKY - výstava Terezy Říčanové a KAREL IV. V BRANIBORSKU - výstava k Roku 
 Klášterní 556, tel. 382 521 458, otevřeno: po-ne: 10-17 hod.

VÝSTAVA - MARTIN ZEMAN Z BILINKY - fotografie z cest doplněná zápisky z deníku (otevřeno: po, st, pá: 8-17)
nám. E. Beneše 1, Milevsko

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ - MILEVSKÉ SLAVNOSTI 2016
w w w . m i l e v s k e s l a v n o s t i . c z

GALERIE M

STŘELNICE MILEVSKO

D O P R O V O D N É   A K C E

Týnická 1524, Milevsko

ČTVRTEK
25.8.2016

NEDĚLE
28.8.2016

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE NA NÁM. E. BENEŠE

17:00

FOTBALOVÝ STADION SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU - "O putovní pohár starosty města Milevska" - sobota 27. 8. od 13 hod.

Děti do 12 let a ZTP - ZDARMA. ZAKOUPENÍM VSTUPENKY PODPOŘÍTE BUDOUCÍ KULTURNÍ AKCE V MILEVSKU. DĚKUJEME.
Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, Milevsko, IČ: 48257460, tel. 383 809 200 * ZMĚNA PROGRAMU A ČASŮ VYHRAZENA!

MILEVSKÉ MUZEUM

Předprodej vstupenek (sleva 10%) od 18. 7. do 25. 8. 2016 - Infocentrum Milevsko, DK Milevsko, Milevské kino, on-line milevskem.cz

výstavní areál ČSCH Milevsko, 27. 8. 8-18 hod., 28. 8.  8-14 hod.

PÁTEK
26.8.2016

SOBOTA
27.8.2016

KAMENÁČ MUSIC ART PUB ZDENĚK BÍNA - koncert českého multiinstrumentalisty, skladatele a zpěváka - pátek 26. 8. od 20.30 hod.
Havlíčkova 279, Milevsko DJ'S STONERS - taneční discoparty - disco/funk/rock/groove - sobota 27. 8. od 21 hod.

 tel. 382 521 231 SLAVÍME S BARTOLOMĚJEM - zábava pro děti a jejich rodiče pod kaštany milevského kostela - so 27. 8. 14-17:30
9. POSVÍCENSKÝ TURNAJ V  DESKOVÝCH HRÁCH - středa 24. 8. 8-11 hod.                                                                                     

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI - 17:00 – Mažoretky MŠ Klubíčko, 17:15 - Pohádka O kouzelné Vodě
17:00 - 19:30 Kočovný samostřel, Knihohrátky s knihovnou, S Rozárkou do pohádky        
18:00 - Orientální tance DDM Milevsko, 2N Aerobic club, NRG, Oběžná dráha

NĚCO VÍC – vystavuje chyšecká triáda Lenka Pešičková, Sabina Mikotová a Pavel Lívanec

výstavní areál Milevsko

STŘELECKÁ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ A SMÍŠENÝCH DVOJIC V MALORÁŽKOVÉM ČTYŘBOJI 

barokní prelatura
MILEVSKÝ KLÁŠTER

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE NA NÁM. E. BENEŠE

Klášterní 557, Milevsko

tel. 382 522 082, otevřeno: út+čt: 9-11:30 a 12:30–17; st+pá: 9-11:30 a 12:30-16; so: 9-12 a 13-16; ne: 13-16 hod.

tel. 382 521 093, otevřeno: út-ne: 9-12 a 13-17 hod.
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OKRESNÍ VÝSTAVA ZVÍŘAT - 14. ročník soutěže chovných samců králíků a bohatý doprovodný program


