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MILEVSKO SOBĚ 
Již 2. ročník akce, ve které mají možnost se představit
všichni milevští umělci, sportovci, sportovní kluby,
tělovýchovné jednoty, tanečníci, zpěváci či neziskové
organizace. Těšit se můžete například na vystoupení
taneční skupiny EFK dance family či NRG crew, moderní
gymnastky z klubu RG Proactive Milevsko, světelnou
show skupiny Jungle Fiction, vystoupení cvičenců ze
Sokola Milevsko, hudební vystoupení Kláry Brožové,
Adély Klímové, sboru Mil-Roses, na Milevský dětský
sbor a Milevský smíšený sbor, taneční vystoupení svě-
řenců manželů Bolkových či vystoupení skupiny 2N
Aerobic clubu. Chybět nebudou ani stánky Domu dětí
a mládeže Milevsko, centra Milísek či ukázka činnosti
sportovních klubů fotbalu, florbalu, házené a hokeje.
Pro nejmenší návštěvníky bude připraveno dětské
představení s názvem Letní pohádka aneb skřítek Třeš-
nička a třešňová nálada, kterou představí Liduščino
divadlo. Přesný program bude brzy zveřejněn na webo-
vých stránkách www.milevskem.cz či facebookových
stránkách Domu kultury Milevsko. Prosíme všechny,
kteří mají ještě zájem se akce zúčastnit jako účin-
kující, ať se ozvou na e-mail info@milevskem.cz
nebo na telefonní číslo 383 809 200. korl

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
před dvěma týdny jste ve svých poštovních schránkách
mohli najít dopis, v němž byly popsány stavební práce,
které nás v letošním roce čekají. Bohužel s sebou
nesou řadu omezení při chůzi či průjezdu městem.
Snažili jsme se všechny akce pečlivě naplánovat
tak, abychom se vyhnuli dopravním problémům. Víme
však, že vzhledem k jejich rozsahu to nepůjde bez
Vaší trpělivosti. Jsme přesvědčeni, že až bude vše
hotovo, bude naše město zase o něco krásnější.
Dovolte, abychom Vás ještě jednou seznámili s pro-
bíhajícími investicemi:
Zbudování drenáže na nové části hřbitova
Již 15. března byly zahájeny výkopové práce na odvod-
nění milevského hřbitova. Postupuje se v etapách po
cca 30 m, termín dokončení je plánován na konec září. 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích
Čs. legií, Nádražní a Sažinova
Nevyhovující veřejné osvětlení v části ulice Čs. legií,
v celé ulici Nádražní a v části ulice Sažinova bude
nahrazeno novým – jedná se o 59 stožárů se svítidly.
V ulici Čs. legií je provoz řízen pomocí semaforů, vždy
po maximálně 40 m úsecích. Poté budou práce pře-
sunuty do Nádražní ulice.

Likvidace odpadních dešťových vod – SPOS
Nově navržené odvodnění dešťových odpadních vod
ze střech a zpevněných ploch bude svedeno do aku-
mulační nádrže u fotbalového stadionu. Získaná voda
bude dále využívána na závlahu hřišť, pro venkovní
mytí ploch atd. Práce začnou začátkem června 2019. 
Přechod pro chodce a úprava chodníků
v Nádražní a Sažinově ulici
Stavební práce budou obsahovat úpravy stávajících
chodníků, přechodů pro chodce, umístění nových
přechodů vč. jejich nasvětlení a bezbariérového přís-
tupu, úpravy a vybudování nových míst pro přecházení
a úpravy autobusových zastávek dle příslušné ČSN
(včetně bezbariérového přístupu). Bude upravena
křižovatka Sažinova x Čs. armády. Práce byly zahájeny
20. května 2019 v ulici Sažinova. 
Obnova teplovodu větev „Věžáky“
Stávající rozvody tepla a teplé vody z výměníkové sta-
nice VS2 v ulici Komenského jsou v havarijním stavu.
Nové potrubní rozvody budou vedeny v trase nynějších
topných kanálů, celková délka činí 519m. Práce budou
prováděny především v zeleni, v ulicích J. A. Komen-
ského, Nádražní aDukelské budou muset být provedeny
překopy. Realizace proběhne od června do září 2019. 

Obnova vodovodu v Dukelské ulici
Trasa potrubí vede Dukelskou ulicí (v úseku mezi uli-
cemi E. Destinnové a Sibiřskou), celková délka je
493 m. Práce započaly v květnu a postupují po cca
50 m úsecích. Provoz bude omezen v jednom jízdním
pruhu komunikace. Realizace skončí v červenci 2019.  
Obnova komunikace v Dukelské ulici
Na obnovu vodovodu naváže obnova povrchu vozovky
v ulici Dukelská od křižovatky s Nádražní ulicí ke kři-
žovatce před prodejnou stavebnin Pro Doma. Dojde
k odfrézování povrchu, vyrovnání prvků kanalizace
a vodovodu, výměně části obrub a pokládce nového
povrchu. Celková délka opravovaného úseku komu-
nikace je 643 m. Realizace proběhne od září do října
2019.

Ivan Radosta, starosta
Michal Horek, místostarosta

K UKONČENÍ PROVOZU
MLÉČNÉHO AUTOMATU
Dne 22. 5. jsem se sešel s předsedou představenstva
ZD Milevsko Ing. Zdeňkem Pavlíkem 
a místopředsedou představenstva ZD Ing. Pavlem
Kubešem, abychom se pokusili najít řešení v otázce
dalšího fungování stánku s mlékem v Milevsku. Již
od podzimu minulého roku začaly úpravy parčíku pod
spořitelnou, na které měly navázat práce v zadním
traktu této budovy tak, aby konečný vzhled odpovídal
prestižnímu místu v centru města. Zatím tomu tak
není a nepomáhá tomu ani „mlékomat“ pod secesní
budovou spořitelny. S vedením ZD jsme se dohodli,
že jej přestěhujeme na jiné vhodné místo s tím, že
uhradíme veškeré náklady na přestěhování i vybavení
nového místa. Panem Ing. Kubešem ze ZD byl vyti-
pován prostor pod 1. ZŠ, ale vše nakonec ztroskotalo
na nerentabilitě provozu. Zemědělské družstvo již
několik let prodej mléka v Milevsku dotuje, denní
odběr klesl na 72 l. K tomu, aby byl prodej možný, je
zapotřebí jej zdvojnásobit, a to je nereálné. Z pověření
vedení ZD Milevsko bych rád vyjádřil poděkování všem
věrným odběratelům, kteří téměř 9 let mléko v Milev-
sku kupovali. Město má zájem o to, aby u nás prodej
mléka nadále fungoval, ale jeho ekonomiku ovlivnit
nemůže.
Tento příspěvek považujte, prosím, za společné vyjá-
dření vedení města a Zemědělského družstva Milev-
sko. 

Ivan Radosta



INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 24. 4. 2019
• Souhlasila s převodem částky ve výši 30 000 Kč z rezervního fondu k posílení

investičního fondu za účelem financování nákladů na zastínění 2 pískovišť
v areálu Mateřské školy Kytička Milevsko.

• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace a vyhlásila výběrové řízení na
veřejnou zakázku „Úklid budov v majetku města Milevska pro období 1. 7.
2019–31. 12. 2020“.

• Schválila k 30. 4. 2019 ukončení nájemní smlouvy č. Sml 0072/2010 se Země-
dělským družstvem Milevsko, se sídlem Velká č. 81, 399 01 Milevsko na část
pozemkové parcely č. 2058 za účelem provozování mlékomatu.

RADA MĚSTA DNE 6. 5. 2019
• Povolila v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 školského zákona pro období

školního roku 2019/2020 výjimku z nejvyššího počtu 24 dětí v jednotlivých
třídách mateřských škol takto: pro MŠ Sluníčko ve 2. třídě 28 dětí, ve 3. třídě
28 dětí, ve 4. třídě 28 dětí, pro MŠ Kytička v 1. třídě 28 dětí, ve 2. třídě 28 dětí,
ve 3. třídě 28 dětí a pro MŠ Pastelka v 1. třídě 28 dětí, ve 2. třídě 28 dětí.

• Vzala na vědomí průběh a výsledek provedeného výběrového řízení, zpracovaný
ČEVAK a. s., a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na výměnu řetězového shrabováku
do 1 ks dosazovací nádrže na ČOV, mezi městem Milevskem a ČEVAK a. s. za
částku 1,121 mil. Kč bez DPH. Řetězový shrabovák byl pořízen v roce 1999, je
za hranicí své technické životnosti a hrozí jeho zhavarování, jedná se o postup-
nou každoroční obnovu strojního zařízení ČOV.

• Udělila souhlas k tomu, aby v prostoru č. 104 nacházejícího se v budově č. p. 1,
stojící na pozemku parc. č. 221, na adrese nám. E. Beneše, 399 01 Milevsko,
bylo umístěno sídlo nově vzniklého spolku Ženy pro Milevsko, z. s.

RADA MĚSTA DNE 20. 5. 2019
• Schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milevska na rok 2019

ve výši 3 tis. Kč pro Linku bezpečí, z. s.
• Souhlasila s podáním žádostí o poskytnutí dotací ze státního dotačního pro-

gramu Ministerstva vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje „Investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ na akci
„Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Milevsko“ v roce 2020 a souhlasila
s finanční spoluúčastí města ve výši minimálně 1/6 uznatelných nákladů na
akci.

• Rozhodla zadat akci „Úprava plochy v ul. R. Svobodové (u garáží za kinem)“
v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu MM firmě Služby Města Milevska, spol. s. r. o. za cenu 78 000 Kč
bez DPH.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 24. 4. 2019
Přijalo zprávu od společnosti ZVVZ ENERGO s. r. o. o havarijním stavu rozvodu ÚT
a TUV, větev „Věžáky“ a schválilo zařadit do rozpočtu 2019 investiční akci „Obnova
rozvodu ÚT a TUV, větev „Věžáky“ s finančním objemem realizace ve výši 
12,6 milionu Kč bez DPH.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 15. 5. 2019
Vzalo na vědomí informace o postupu přípravy projektu na celkovou rekonstrukci
domu kultury a rozhodlo realizovat celkovou rekonstrukci se zapojením dotačních
prostředků na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury“ a zahájit
potřebné kroky pro podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní pro-
středí. Celkový proces zpracování a podání žádosti by měl směřovat k samotné
realizaci na jaře roku 2021.

Více informací na www.milevsko-mesto.cz.
Michal Horek, místostarosta
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AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
V domě pro seniory v Milevsku proběhlo 18. dubna
Velikonoční tvoření, při kterém senioři pekli veliko-
noční dobroty, tvořili velikonoční výzdobu a pletli
pomlázky. 

Rada města schválila poskytnutí finančního daru
dětem narozeným v roce 2018 v rámci programu na
podporu rodičovství v Milevsku. Městskému úřadu
bylo do 31. března 2019 doručeno 45 žádostí, které
splňují všechny podmínky stanovené Pravidly pro
poskytnutí finančního daru na podporu rodičovství.
Příspěvek ve výši 3 000 Kč bude poskytován cestou
daru města fyzické osobě.

Projekt seniorská obálka má za cíl pomoci lidem
v tísni, při ohrožení zdraví nebo života. Pomáhá
záchranářům a policistům, kteří zasahují u seniora,
který není schopen sdělit potřebné údaje z důvodu
svého omezení nebo z důvodu zdravotních prob-
lémů. Seniorská obálka obsahuje tiskopis určený
lidem vyššího věku, především těm, kteří žijí osa-
moceně, hůře komunikují nebo se již hůře orientují
v reálném čase. Rodina seniora nebo jiná osoba
pomůže vyplnit základní údaje o zdravotním stavu,
uvede kontakty na blízké osoby a praktického léka-
ře. Údaje pak budou umístěny v reflexní růžové
obálce na viditelném místě v bytě. Doporučuje se
do obálky založit např. poslední lékařskou zprávu.
Dále je potřebné aktualizovat zapsané údaje podle

nových skutečností týkajících se zdravotního stavu. 
Zájemci mohli obálku zdarma získat na akci Kulatý stůl – Bezpečná domácnost
seniorů, která proběhla v Milevském kině 16. dubna. V současné době je možné
ji vidět u sociálních pracovnic v domech s pečovatelskou službou v ulici Libuši-
na 1401 a 5. května 1510, u sociální pracovnice odborného sociální poradenství
- Mgr. Věra Křížová (1. patro) a na Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko u Pavlíny
Hajské, Dis. - nová budova (2. patro), Milevsko, Za Radnicí čp 95. 
Pro další zájemce je možné zanechat na příslušných výše uvedených místech kon-
takt a obálka bude doobjednána. Přepokládaná cena bude 50 Kč. Případně je
možné obálku objednat telefonicky nebo e-mailem: Bc. Bohdana Hejnová tel.
382 522 394 vedoucips@socsluzbymilevsko.cz; Bc. Jaroslava Hrůzová tel. 
382 522 394 hruzova.jaroslava@socsluzbymilevsko.cz; Mgr. Věra Křížová tel.
702 133 122 poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz.

Připravili jsme pro vás nový webový
mapový portál. V moderním desig-
nu, s novými funkcemi. V mapovém
portálu najdete mapy a letecké
ortofotomapy, zachycující vývoj
města a jeho okolí od císařských
otisků až po současnost. Kromě
státních ortofotomap najdete

v GisOnline také leteckou ortofotomapu, kterou znáte z Mapy.cz, ale s možností
zobrazení většího detailu. Pro podrobné zkoumání je zde i podrobná ortofotomapa
města z dronu.
V levém panelu najdete datové vrstvy ze státních registrů, které nad mapou zob-
razují informace o budovách a parcelách. Zjistíte vlastníka parcely, věcná břemena,
vybavenost budov. Hranice parcel jsou aktualizované denně, takže změny v katastru
zjistíte velmi rychle.
Z technických informací, které na úřadu spravujeme, jsme vám zpřístupnili zápla-
vová území, technické sítě a pasporty veřejného osvětlení a komunikací. Snadno
tak zjistíte, jaké sítě probíhají přes váš pozemek, nebo na ulici před domem. Pokud
lampa u vašeho domu nesvítí, najdete zde její číslo pro sjednání nápravy. Nově
jsme pro vás připravili možnost nahlásit závadu pomocí aplikace v telefonu
s Androidem. Nainstalujte si aplikaci Hlášení GisOnline.cz. Je to jednoduché –
vyfoťte co se vám nelíbí, vyberte kategorii, popište problém a odešlete. K fotografii

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA

se koná ve středu 19. června od 17 hodin 
ve velkém sále domu kultury.



V loňském roce odsouhlasilo zastupitelstvo
města Milevska plošnou výstavbu digitální
optické sítě na území města. V současné době
obesílá investor vlastníky nemovitostí
s nabídkou bezplatného zavedení přípojky
přímo do nemovitosti nebo na pozemek. Až
bude provoz optického internetu ve městě
spuštěn, je jenom na Vás, jestli jej budete
chtít používat. V případě, že se pro tento krok
rozhodnete, je třeba vyplnit souhlasný for-
mulář a odeslat jej zpět. 

Na snímku jsou představitelé města Husto-
peče a Milevska na společném setkání u milev-
ského kláštera v neděli 12. května. Ukázce
kláštera předcházela úspěšná akce Den vína
a mandlovice z Hustopečí, která se uskuteč-
nila v sobotu 11. května na náměstí E. Beneše
v Milevsku a sklidila veliký ohlas. 

V souvislosti s realizací stavby „Stavební úpravy chodníků podél III/10543 v ulici
Nádražní a Sažinova – 2. etapa – část I“ bude provedena částečná uzavírka v ul.
Sažinova v úseku od křižovatky s ul. Nádražní ve směru na Sepekov. Dle informace
stavbyvedoucího budou stavební práce probíhat v termínu od 17. května do
30. července. Vzhledem k charakteru prací se omezení týká především chodců,
průjezd vozidel v daném místě bude umožněn.

Před opravou povrchu komunikace v ulici
Dukelská probíhá v současné době oprava
vodovodu. Dále bude navazovat oprava hor-
kovodu a rozvodů TUV. Termín realizace oprav
těchto sítí je stanoven do 23. srpna. Průjezd
v místě provádění prací bude umožněn. Pro-
voz bude v některých fázích stavby řízen svě-

telnou signalizací. Děkujeme za pochopení.

V pondělí 20. května došlo na Tyršově náměstí ke slavnostnímu vysazení lípy slo-
vinsko-českého přátelství za účasti velvyslance Slovinska v ČR pana Leona Marce.
Vysazení předcházela vernisáž výstavy fotografií slovinského fotografa Sreča
Rovšeka v domě kultury. Výstavu Krásy Slovinska současně nabízí i galerie Milev-
ského muzea v milevském klášteře. 

V pondělí 20. května vyrostlo v prostorách letního
stadionu nové sportoviště – workout hřiště. Jeho
oficiální otevření proběhlo v pátek 24. května od
16.30 hodin.

Michal Horek, místostarosta města
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se připojí souřadnice GPS a našim pracovníkům přijde e-mail se všemi detaily.
Vaše hlášení hned najdete v mapové aplikaci. Když nám ve zprávě pošlete i kontakt,
budeme vás moci kontaktovat, když bude potřeba upřesnění. A nezapomeňte, že
GPS v telefonech potřebuje čas na iniciaci a zpřesnění polohy – tak při psaní
zprávy moc nespěchejte.
Pro práci s mapovou aplikací používejte jen aktuální verze webových prohlížečů
Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Uvedené prohlížeče jsou garancí, že vše
bude fungovat, jak má. Děkujeme za spolupráci.

Ve čtvrtek 25. dubna pod záštitou města Milevska, ČČK Písek, SSK Milevsko a ve
spolupráci s Jednotou Československé obce legionářské Písek, Hasičským záchran-
ným sborem JčK a Policií ČR, SPOS Milevsko a dalšími podporovateli proběhl
v Milevsku branný závod pro žáky základních škol z ORP Milevsko. Závodu se úča-
stnilo celkem 12 družstev, která během cca tříkilometrového okruhu v okolí parku
Bažantnice plnila na deseti stanovištích různé úkoly (poskytnutí první pomoci,
střelba, dopravní bezpečnost, topografie atd.). První tři družstva obdržela pohár,
medaile a diplomy a zároveň postupují do krajského kola soutěže.

Setkání nad příjemnými i nepříjemnými záležitostmi s obyvateli domů s pečova-
telskou službou v Milevsku proběhlo v úterý 30. dubna. Přejeme všem pevné zdra-
ví.

V pondělí 6. května proběhla na náměstí Eduarda Beneše v Milevsku ukázka
činnosti mladých záchranářů a jednotek IZS.
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V MĚSÍCI DUBNU 2019 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
Marie Urbanová 

Anežka Papršteinová 
Růžena Holubová 
Antonie Smrčková 

Marie Fořtová 
Jan Fučík, Velká

85 LET
Jaroslav Zítek 
Jaroslav Pilík 
Jan Humpál

90 LET
Jaroslav Čech 
Josef Třeštík 

91 LET
Růžena Borovková 

92 LET
Helena Ševčíková 

100 LET
Vlasta Šnejdová

PŘEDSTAVUJEME ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stojící zleva:
Ing. Kristýna Jirmannová, referentka vodního hospodářství
Zajišťuje agendy: státní správa na úseku vodního hospodářství, řešení havárií
dle vodního zákona
Bc. Bohdana Šimáková, referentka ochrany zemědělského půdního fondu, vete-
rinární péče, ochrana zvířat proti týrání
Zajišťuje agendy: státní správa na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
státní správa na úseku ochrany zvířat proti týrání, evidence zemědělských pod-
nikatelů, kompletace a koordinace závazných stanovisek a vyjádření jednotlivých
úseků odboru 
Ing. Marie Vratislavská, referentka odpadového hospodářství a rybářství, zástupce
vedoucí odboru
Zajišťuje agendy: státní správa na úseku odpadového hospodářství, státní správa
na úseku rybářství, samospráva na úseku odpadového a vodního hospodářství,
EVVO 
Ing. Ludmila Komárková, referentka ochrany přírody a krajiny
Zajišťuje agendy: státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny, rostlinolékařství,
rybářské lístky

Sedící zleva:
Bc. Marta Bardová, vedoucí odboru životního prostředí, řídí, koordinuje a kon-
troluje činnost v rámci odboru životního prostředí
Ing. Hana Hadrbolcová, referentka ochrany ovzduší a městské zeleně
Zajišťuje agendy: státní správa na úseku ochrany ovzduší, samospráva na úseku
péče o městskou zeleň a dětská hřiště, péče o nalezené psy a kočky
Ing. Michaela Šídová, referentka státní správy lesů a myslivosti
Zajišťuje agendy: státní správa na úseku lesního hospodářství, státní správa na
úseku myslivosti, samospráva v lesním hospodářství
Mgr. Monika Šimečková, referentka vodního hospodářství
Zajišťuje agendy: státní správa na úseku vodního hospodářství, řešení havárií
dle vodního zákona
Odbor zajišťuje výkon státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospo-
dářství, vodního hospodářství, havárií dle vodního zákona, rybářství, lesního
hospodářství, myslivosti, ochrany přírody a krajiny, rostlinolékařství, ZPF, země-
dělských podnikatelů, veterinární péče, ochrany zvířat proti týrání, ochrany ovz-
duší, péče o městskou zeleň, dětských hřišť, péče o nalezené psy a kočky.

Bc. Marta Bardová

ZÁBOR – ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

Vzhledem k začínajícímu období „budování“, tedy období oprav a úprav domů,
chat a jejich okolí, chceme upozornit na skutečnost, že případný zábor či zásah
do veřejné komunikace (což se týká i chodníku) s sebou nese povinnost předem
vyřídit řádné povolení ke zvláštnímu užívání komunikace na příslušném silničním
správním úřadě.
Jedná se o povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Nejčastěji se
zvláštní užívání komunikace týká případů, kdy jsou prováděny stavební práce
např. na fasádě nebo střeše objektu, tedy v případě, kdy je v rámci provedení
stavby zapotřebí umístit lešení na chodník (silnici). Stejná situace nastává v sou-
vislosti s realizací nové přípojky inženýrských sítí (plyn, vodovod, kanalizace
a podobně) nebo dočasným umístěním kontejneru pro stavební suť na chodníku.
Režim zvláštního užívání komunikace se však týká i předsunutého prodejního
místa, pultového prodeje, vystavování zboží (truhlíky s květinami a podobně),
či umístění předzahrádek a reklamních poutačů (stojany „A“) na veřejném pro-
stranství. 
Aby mohl silniční správní úřad vydat příslušné povolení zvláštního užívání komu-
nikace na termín, který je žadatelem požadován, upozorňujeme především na
dodržení včasného podání příslušné žádosti na silniční správní úřad, což je
nejméně 30 dní před začátkem realizace akce.
Nezřídka se stává, že žadatel přichází „na poslední chvíli“, tedy pár dní před plá-
novanou realizací, a vzhledem k tomu, že součástí platné žádosti o povolení zvlá-
štního užívání komunikace je souhlas vlastníka příslušné komunikace (Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 2148, 397 01 Písek pro
silnice II. a III. třídy a město Milevsko, odbor investic a správy majetku, pracoviště
Sažinova 843 pro místní komunikace) a vyjádření dopravního inspektorátu Policie
ČR v Písku, není pak často možné vydat příslušné povolení ke zvláštnímu užívání
komunikace na požadovaný termín a tím pádem stavbu realizovat.
Nastane-li situace, kdy si žadatel není jist přesným datem uskutečnění povolo-
vaného záměru (například vlivem subdodávek nebo klimatických podmínek),
není problém povolení zvláštního užívání komunikace upravit tak, aby bylo možno
tento záměr realizovat v rozmezí určitého časového rámce (např. místo daného
data 1. až 3. června povolit zvláštní užívání komunikace na tři dny v měsíci červnu).
Pokud žadatel ví o plánované akci dopředu, lze vydat povolení i s několikaměsíčním
předstihem, čímž žadatel šetří především svůj čas.
V neposlední řadě je nutné upozornit na novelu zákona o pozemních komunikacích,
která silničnímu správnímu úřadu ukládá některá takto stanovovaná přechodná
dopravní značení zveřejnit formou opatření obecné povahy na úřední desce, kde
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Je tedy potřeba, jak bylo uvedeno
výše, plánované stavební práce, při nichž dojde k záboru veřejné komunikace,
včas projednat na příslušném silničním správním úřadě.
Příslušný formulář je pro žadatele k dispozici na webových stránkách města
Milevska (www.milevsko-mesto.cz), případně v kanceláři silničního správního
úřadu (Sažinova 843, č. dveří 104).

Ing. Jaroslav Bláha a Ing. Michal Kovařík,
odbor dopravy a živnostenský
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ROZHOVOR S JEDNATELEM SPOSU
Jednatele společnosti SPOS Ing. Pavla Stejskala jsem se zeptali, co je u nich ve
sportovní společnosti nového.
Jak pokračuje rekonstrukce Sporthotelu a kdy přivítá první návštěvníky?
Ve Sporthotelu jsou dokončeny koupelny včetně stoupacího potrubí. Současně
jsou již vymalovány pokoje a nastupuje elektrikář na osazení nových zásuvek, sví-
tidel a vypínačů v pokojích. Potom již v pokojích bude zbývat položit nové koberce
a vybavit je nábytkem. Co se týká haly a chodby ubytovacího podlaží, její přebu-
dování a položení nových podlahovin se nyní projekčně do končuje a bude nutné

zakázku v nejbližší
době zadat a realizo-
vat. První návštěvníky
plánujeme ubytovat
na přelomu července
a srpna.
Jak dopadly žádosti
dotačního programu
Jčk SPORT, kde město
žádalo o finanční
prostředky na výmě-
nu oken na nové tri-
buně a o čistící stroj
do haly? Bude se něco
z toho realizovat?
Město bylo s oběma
projekty úspěšné. Na
okna a dveře byla

schválena dotace 394 tis. Kč a na mycí stroj 65 tis. Kč. Obě dotace pokrývají 80%
investičních prostředků. Okna a dveře jsou již vysoutěženy a budou se provádět
při letní přestávce fotbalové sezóny. Mycí stroj je poptáván, ale jeho nákup se
předpokládá také na letošní léto. Obě tyto věci jsou nesmírně potřeba a jsme
velice rádi, že město o dotace požádalo, bylo úspěšné a vlastní podíl prostředků
doplatí. Všem patří se strany sportovišť poděkování.
Plánuje se také vybudování retenční nádrže v areálu letního stadionu. Co to
pro návštěvníky areálu bude znamenat? Budou nějaká opatření?
Na retenční nádrž byla taktéž získána dotace. Akce je již vysoutěžená a nyní se
pracuje na přesném harmonogramu stavebních prací, protože výkopové práce
jsou poměrně rozsáhlé napříč sportovním areálem. Až budou práce započaty,
bude nutné při pohybu sportovištěm dbát zvýšené opatrnosti a respektovat
značení a zábrany. 
V areálu koupaliště zmizela pergola okolo stánku s občerstvením, co se zde
plánuje?
Je tomu tak, pergola musela být z hlediska bezpečnosti odstraněna, protože dře-
věné sloupy a podlahy byly založeny při jejich budování do hlíny a tím byly samo-
zřejmě značně napadeny hnilobou. Takže bude položena nově zámková dlažba,
pro sloupy se vybudovaly betonové patky se žárově zinkovaným kotvením sloupku.
Na to bude vybudovaná pergola nová. Předpokládám, že se vše stihne již na letošní
sezónu, protože ta se nám stejně letos vlivem počasí odsouvá na zhruba polovinu
června. Ještě se do té doby musí opravit praskající dna bazénů a provést jejich
nátěry, do té doby nelze napouštět.
Po městě se začalo povídat, že má být v srpnu sehráno na zimním stadionu pří-
pravné utkání mezi českobudějovickým MOTORem a Plzní? Je tomu tak a jak
se tyto celky povedlo do Milevska dostat?
Je tomu opravdu tak. V úterý 6.srpna od 17:30 se mohou hokejový fanoušci
z širokého okolí těšit na utkání MOTOR vs. Plzeň. Toto utkání jsme chtěli usku-
tečnit již v uplynulé sezóně, ale kluby jsme oslovili pozdě a nepovedlo se to
dát již dohromady. Na letošní rok jsme nelenili a oslovili kluby včas. Slovo dalo
slovo a nyní nezbývá, než se na tento hokejový svátek těšit a kluby přijít
podpořit v co největším počtu. Není tajemstvím, že zápas dohodl s oběma
kluby kamarád Zbyněk Hrdel, který má v hokejovém rybníce za dobu své kariéry
a současné práce agenta kamarády a známé, takže za toto mu patří samozřejmě
to největší poděkování. Bude to krásné zahájení oslav 85 let hokeje v Milevsku.
Podrobnosti o utkání a předprodeji vstupenek můžete sledovat na Fb stránkách
a webových stránkách společnosti SPOS. Také vás o nich budeme informovat
v příštím vydání zpravodaje.

Děkujeme za rozhovor

SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ 2019
V rámci žehnání motorkářům přijal pozvání
Mons. Pavel Posád, pomocný biskup česko-
budějovický. V promluvě zdůraznil důležitost
životní cesty každého člověka. Každá cesta
je prostředkem k cíli. Na každé cestě je důle-
žité vnímat pravidla, ukazatele, značky, aby-
chom mohli bezpečně dorazit do cíle.
Duchovní cestou je Ježíš, který říká o sobě,
že je cesta, pravda a život. On nám ukazuje
správný směr života a vede nás k cíli, kterým
je nebe. Po promluvě jsme ještě vzpomněli
i na ty, kteří na silnicích zemřeli při tragic-
kých nehodách a pak jsme vyšli na náměstí,
abychom osobně požehnali na cestu pří -
tomným motorkářům. S biskupem žehnali
ještě tři jáhni a místní děkan Mikuláš.   

Mikuláš Selvek

DEN VÍNA A MANDLOVICE 

V sobotu 11. května se na náměstí E. Beneše uskutečnil 1. ročník akce Den vína
a mandlovice z Hustopečí. I přes nepřízeň počasí na akci dorazily stovky lidí.
Přátelé z Moravy přivezli víno od svých vinařů a produkty z mandlí, protože Hus-
topeče jsou proslulé největším mandloňovým sadem ve střední Evropě. Na odbyt
šla především pálenka mandlovice. Program zahájila ve 13 hodin kapela Kovačka.
Poté následovalo slavnostní zahájení, kterého se ujali představitelé měst, jme-
novitě z Milevska pan starosta Ivan Radosta, místostarosta Michal Horek, starostka
Hana Potměšilová a místostarosta Bořivoj Švásta z Hustopečí. Dorazil také senátor
Jaroslav Větrovský a náměstek hejtmanky Pavel Hroch. Poté se představil husto-
pečský rodák Jožka Šmukař se svou cimbálovkou, který publiku nadělil tříhodinový
koncert. V podvečer na scénu nastoupila kapela The Beatles Revival – Brouci
Band, která roztančila snad všechny návštěvníky.  Pro nejmenší účastníky akce
byla připravena dětská scéna – Eldorádo s Krejčíkem Honzou a také skákací hrad.
Náměstí bylo plné stánků jak s občerstvením, nápoji, tak i s drobnými předměty. 

korl

PAVEL HELAN – VLÍDNÝ PÍSNIČKÁŘ
Po třech letech opět zavítá do Milevska známý český písničkář, zpěvák, kytarista
a pianista, bavič a finalista soutěže Československo má talent v roce 2013 - Pavel
Helan. Texty svých písní si převážně skládá sám, jsou většinou optimistické
a humorné. Někdy ale v sobě nesou vážnější téma a hlubokou myšlenku. Koncert
pořádá Farní charita Milevsko ve spolupráci s milevskými premonstráty, kteří
poskytnou nádherný prostor klášterní baziliky. Koncert bude podpořen dotací
na kulturu města Milevska. Přijďte si zpříjemnit začínající léto v pondělí 17. června
v 18 hodin a zažít vtipný, kvalitní i hluboký kulturní zážitek.

Alena Růžičková



Klub českých turistů, založený 11. června 1888, se po vzniku samostatné Čes-
koslovenské republiky v roce 1918 překvapivě rychle vzpamatoval z válečných
útrap a v dalších letech došlo k jeho největšímu rozmachu. Původně Český klub
turistů se stal Československým až přistoupením slovenských turistů v roce 1920.
Klub neustále rostl, již v roce 1922 měl 170 odborů a 30 000 členů, kdežto v před-
válečném období měl pouze 53 odborů a 5 000 členů.
JUDr. Josef Hajský, zemský soudní rada v Milevsku, a Bohumír Beneš, odborný
učitel spolu se zájemci o turistiku se rozhodli založit odbor Klubu českých turistů
v Milevsku, a tak dopisem ze dne 12. září 1918 požádali u ústředí KČT v Praze
o informace, potřebné k jeho založení. Ústředí poslalo dostatečné pokyny a rady
už 16. září 1918. 
Hajský a Beneš v místním oběžníku informovali zájemce o turistiku následovně:
„Přátelům české turistiky! Ústřední výbor Klubu českých turistů v Praze, uznávaje
Milevsko pro jeho polohu v naší vlasti za důležitý bod sítě organizace českých
turistů, žádá všech přátel české turistiky v Milevsku, aby se sdružili k založení
Odboru Klubu českých turistů v Milevsku. Z té příčiny podepsaní důvěrníci
svolávají přátelskou schůzi, jež konati se bude v neděli 2. února 1919 v 2 ½
hodin odpoledne v místnosti hotelu pana Baziky. Program: ustavení odboru
Klubu českých turistů v Milevsku a přihlášení členů.“ Z pozvaných 142 milevských
občanů se na schůzi přihlásilo o členství 50 zájemců.
Od února do května 1919 se vyřizovaly administrativní záležitosti (seznamy
členů, schválení členů, stanov a schválení odboru okresním úřadem atd.) a na
18. 5. 1919 byla svolána první valná hromada, kde se sešlo 62 registrovaných
členů. Svolavatelem byli JUDr. Josef Hajský a učitel Bohumír Beneš. Ústřední

výbor KČT tam vyslal delegáta V. Klimenta z Prahy. Valná hromada zvolila výbor
v tomto složení: předseda Josef Železný, okresní školní inspektor, místopředseda
JUDr. Emerich Fiala, notář, jednatel Bohumír Beneš, odborný učitel, pokladník
P. Bronislav Jiříček, kaplan, a členové výboru: Josef Hajský, Božena Dušková,
Marie Slivková, Josef Hrádek, Josef Kotalík a Matěj Kovařík. Náhradníci: Marie
Kudláčková, Antonín Dvořák a Rudolf Horek. Revizoři účtů: Leonard Kodl a Otto
Ferda.
Zpočátku se činnost klubu zaměřila na organizaci kratších turistických vycházek
i delších výletů do okolí, dále se vyznačovaly turistické trasy, pořádaly různé
přednášky, proslovy, a vydávala se turistická literatura.
Mezi prvními byly vyznačeny turistické trasy z Jetětic na Červenou a k Tyrolskému
domu, a od Tyrolského domu do Branic a do Milevska.
Značení nových tras a obnova stávajících je dodnes jedním z úkolů Klubu českých
turistů již od roku 1889. Cyklotrasy a lyžařské trasy se značí od roku 1997. Vytvo-
řená síť značených pěších tras je pro svoji hustotu, kvalitu a také kvůli pokrytí
celého území naší republiky hodnocena jako nejlepší v Evropě a možná i ve světě.
Klubu českých turistů byl dne 9. listopadu 2007 udělen Úřadem pro harmonizaci
ve vnitřním trhu Evropské unie v Alicante certifikát pro průmyslový vzor turis-
tického značení. Všechny prvky turistického značení KČT tedy podléhají ochraně
na území všech států Evropské unie.

Lukáš Panec, Milevské muzeum

Autor děkuje za spolupráci zástupkyni ředitele Mgr. Marii Jelenové z 1. základní
školy v Milevsku.

Turistický výlet po vorech „pramenech“ na Zvíkov – Orlík, 1933. (Milevské muzeum) 

Úvodní část náborového letáku budoucím
členům odboru KČST Milevsko, kolem roku
1930. (Milevské muzeum)

Bohumír Beneš, spoluzakladatel KČT, I.
polovina třicátých let 20. století. (Školní
kronika obecné a měšťanské školy chla-
pecké v Milevsku, svazek II., 1898–1937)

Členský průkaz lesního rady Jaroslava Růžičky, 1926. (Milevské muzeum) 
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – 100 LET KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V MILEVSKU
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KULTURA A SPORT – ČERVEN 2019

ROCKETMAN
sobota 1. 6., neděle 2. 6. 20:00
USA, VB – Drama, životopisný, hudební – Rocketman
je hudební fantazie, která vypráví životní příběh jed-
noho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton
John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo
jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby
vám o sobě mohl vyprávět.
TITULKY 120 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

LOVENÍ BIO SENIOR
čtvrtek 6. 6. 15:00
ČR – Romantická komedie – Hledá se láska, Zn.: Spě-
chá... Romantická komedie o tom, že lásky je někdy
málo a někdy zase moc.
ČESKÉ ZNĚNÍ 100 min.
vstupné: 50 Kč 

AVENGERS: ENDGAME 3D
čtvrtek 6. 6., neděle 9. 6. 17:30
USA – Akční, dobrodružný – Konečná bitva mezi Tha-
nosem a seskupením všech superhrdinů se blíží.
DABING 190 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

PSÍ POSLÁNÍ 2
pátek 7. 6., sobota 8. 6. 17:30
USA – Rodinný – Některá přátelství jsou věčná, a to
i v pokračování celosvětově úspěšného rodinného
filmu Psí poslání.
DABING 108 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

X-MEN: DARK PHOENIX 3D
pátek 7. 6., sobota 8. 6. 20:00
USA – Akční, dobrodružný, fantasy – X–Meni čelí nej-
hroznějšímu anejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey, která
pochází zjejich vlastních řad. Během vesmírné záchran-
né mise Jean téměř zemře, ale když se vrátí domů, zjistí,
že ji neznámá vesmírná síla udělala silnější, ale zároveň
mnohem nestabilnější. Zrodila se Dark Phoenix.
DABING 114 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč 

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 
čtvrtek 13. 6., pátek 14. 6. 20:00
USA – Akční, sci-fi – Muži a ženy v černém vždycky
chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém novém
dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu
ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci
Mužů v černém.
DABING 107 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

BEATS
sobota 15. 6. 20:00
VB – Drama – Beats vypráví univerzálně platný příběh
o dospívání odehrávající se na pozadí hudby, která
je stejně eklektická a elektrifikující jako scéna, jež
se z ní zrodila.
TITULKY 101 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč 

SPITFIRE
neděle 16. 6. 20:00
VB – Dokument – Film ohromí fantastickými záběry
z ptačí perspektivy natočenými špičkovým leteckým
kameramanem i vzácnými, digitálně upravenými
archivními záznamy z bouřlivých čtyřicátých let, kdy
byl tento letoun bezkonkurenčním králem nebes.
TITULKY 99 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč 

TERORISTKA BIO SENIOR
čtvrtek 20. 6. 15:00
ČR – Komedie, drama – Od tvůrců Teorie Tygra.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
vstupné: 50 Kč

ROCKETMAN
čtvrtek 20. 6., pátek 21. 6. 20:00
USA, VB – Drama, životopisný, hudební – Rocketman
je hudební fantazie, která vypráví životní příběh jed-
noho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton
John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo
jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby
vám o sobě mohl vyprávět.
TITULKY 120 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
pátek 21. 6., sobota 22. 6., neděle 23. 6. 17:30
USA – Animovaný, dobrodružný – V pokračování zjis-
títe, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými
emocemi. A že to jsou často dramata!
DABING 86 min. 
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

PODFUKÁŘKY
sobota 22. 6. 20:00
USA – Komedie – Rebel Wilson jako amatérská pod-
vodnice a Anne Hathaway jako podfukářka nejvyšší
třídy se spojí, aby svedly, oklamaly a obraly bohaté
chlapy o jejich peníze.
TITULKY 94 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

BRANKÁŘ
neděle 23. 6. 20:00
Německo, VB – Drama, životopisný, romantický – Fas-
cinující životní příběh legendárního brankáře Man-
chester City Berta Trautmanna, který se v poválečné
Anglii prosadil navzdory svému německému původu
a svůj přelomový zápas dohrál navzdory život ohro-
žujícímu zranění. 
TITULKY 120 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč 

ANNABELLE 3
čtvrtek 27. 6., pátek 28. 6. 20:00
USA – Horor, thriller, mysteriózní – Annabelle 3 je
pokračováním velmi úspěšné hororové série scéná-
risty a producenta Jamese Wana.
TITULKY
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

YESTERDAY
sobota 29. 6., neděle 30. 6. 20:00
VB – Komedie, hudební – Ještě včera všichni znali
Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný
člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy britského
filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista
legendárních komedií Richard Curtis, spojily síly

a natočily originální a hravou komedii o muzice a lás-
ce.
TITULKY 117 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

O PEJSKOVI A KOČIČCE – POHÁDKA KE DNI DĚTÍ
sobota 1. 6. 15:00
Loutková pohádka, volně inspirovaná knihou Josefa
Čapka. Pejsek s kočičkou myjí podlahu, vyprávějí
pohádku o pyšné noční košilce, a nakonec upečou
sváteční dort. Zažijete spoustu legrace i napětí, před-
stavení je doprovázeno zpěvy, do kterých se zapojují
i děti. Scénografie vychází z ilustrací Josefa Čapka
a loutky jsou v nadživotní velikosti. V případě nepří-
znivého počasí se představení uskuteční ve velkém
sále domu kultury.
amfiteátr/velký sál
vstupné: zdarma

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2019
pondělí 3. 6.
Zahájení zápisu do tanečních, tanečníci budou při-
jímáni přednostně v párech. Kurzovné se platí při
zápisu v provozní době kanceláře DK Milevsko: pondělí
až pátek 8:00–11:30 a 12:15–15:30 hodin. Zahájení
výuky v pátek 6. září 2019. Kurz obsahuje: deset
tanečních lekcí, prodlouženou a závěrečný ples Věne-
ček, video a foto reportáž z tanečních, výuku stolo-
vání s rautem a přípitek.
pokladna DK
kurzovné: 2000 Kč

MIKULÍN – PROMÍTÁNÍ FILMU – PSÍ POSLÁNÍ 2
pátek 7. 6. 17:30
Promítání zdarma pro děti, které se zúčastnily sbírání
razítek Mikulínů do kartiček a nasbíraly minimálně
deset razítek. Vyhodnocení akce, vyhlášení vítěze,
odměny pro děti. Prosíme o potvrzení účasti na
 promítání v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200
nebo 775 733 552 nebo na e-mailu: 
produkce@milevskem.cz
do čtvrtka 6. 6. do 15 hodin.
Milevské kino 

ZÁJEZD DO ZOO PRAHA
sobota 8. 6. odjezd v 8 hodin od DK
Zoologická zahrada hl. města Prahy se nachází v krás-
ném a členitém terénu Trojské kotliny. Podle serveru
TripAdvisor je čtvrtou nejlepší zoologickou zahradou
na světě! Může za to skvělé zázemí, ohromná rozloha
– celých 58 hektarů, ale především obrovský počet
zvířecích obyvatel. Přes 150 expozic a 12 pavilonů
obývá více než 5000 zvířat. Zájezd je určen pro všech-
ny generace, přihlášky se přijímají v kanceláři DK.
jízdné: 250 Kč/osobu

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 11. 6. 13:00–16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé druhé
úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

MILEVSKÉ KINO

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

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz
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BALADA PRO BANDITU
úterý 11. 6. 18:00
Závěrečné muzicírování žáků a učitelů 2. ZŠ Milevsko,
které je tentokrát naplněno inspirací lidovou hudbou.
Uslyšíte písně Hradišťanu Jiřího Pavlici, pásmo
z muzikálu Balada pro banditu a skladby Jaroslava
Hutky. 
velký sál
vstupné: dobrovolné

IKONY 
neděle 16. 6. 15:00
Tento divadelně taneční projekt je dalším předsta-
vením z dílny EFK dance family. Tento rok tanečníci
zobrazí světově proslulé hudební ikony ve velké show
za doprovodu videoprojekce. Součástí představení
bude tradiční rozloučení s tanečním rokem 2019
a ukázka všech soutěžních i nesoutěžních choreo-
grafií kurzů EFK. Předprodej www.milevskem.cz nebo
v kanceláři DK.
velký sál
vstupné: 80 a 100 Kč 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA MILEVSKA
středa 19. 6. 17:00
velký sál

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 20. 6. 15:00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 3

POCHOD MILEVSKÝM KRAJEM
sobota 22. 6. 07:00–10:00 start před DK
Pořádá Klub českých turistů. Již 3. ročník turistic-
kého pochodu, pěší trasy 3, 5, 8, 10, 19 km. Cyklo-
trasy 29, 48, 58 km. Skupinový odjezd cyklistů
z Milevska v 8 hodin, vede Ladislav Macháček.
 Informace na telefonním čísle: 734 735 946, 
737 232 897.

MILEVSKO SOBĚ 2019
sobota 22. 6.
Již 2. ročník akce, ve které mají možnost se představit
všichni milevští umělci, sportovci, sportovní kluby,
tělovýchovné jednoty, tanečníci, zpěváci či neziskové
organizace. Prosíme všechny, kteří mají ještě zájem
se akce zúčastnit jako účinkující, ať se ozvou na
e-mail info@milevskem.cz nebo na telefonní číslo
383 809 200.
náměstí E. Beneše
vstup zdarma

OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE
čtvrtek 27. až sobota 29. 6.
Více na www.prestenice.cz.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA BARVA A SVĚTLO
úterý 4. 6. 18:00
Výstava obrazů akademického malíře Vladimíra Albre-
chta a jeho manželky Zdenky z Posázaví. Výstava
potrvá do soboty 29. června do 12 hodin. 

HUDEBNÍ SKLEPY – MATEO PTASZEK 
& JOHNNY STEHLÍK & ELVIS ČIHÁK
čtvrtek 13. 6. 19:30
Harmonikář a zpěvák Matěj „Mateo“ Ptaszek se svými
spoluhráči natočili nové album Screaming The Blues.
Hudebníci ji věnují letošnímu významnému výročí
půlstoletí od legendárního festivalu Woodstock.
Album se nese v duchu bluesových kapel, které na
festivalu hrály – Canned Heat nebo The Paul Butter-
field Blues Band – a dalších bluesmanů, kteří význam-
ně oslovili tehdejší rockery. 
vstupné: 180 a 200 Kč

In-Line bruslení dle rozpisu na stránkách www.spos-
milevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:
01. 6. 08:00 Handball turnaj

LETNÍ STADION 
02. 6. 13:30 FC žáci - Šumavan Vimperk

17:00 FC muži A - Protivín
04. 6. 08:00 Hasičská soutěž v požárním útoku
08. 6. 08:00 Hasičská soutěž okr. Písek
09. 6. 10:00 FC dorost - Vodňany/Dříteň

17:00 FC junior - Dačice
13. 6. 17:00 FC st. přípravka - FC Písek B
16. 6. 13:30 FC žáci - Čtyři Dvory

17:00 FC muži A - Hluboká n/Vlt.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
sobota 8. 6.
Chcete-li si užít rybolov a ukázat své vědomosti a zruč-
nost, přijďte mezi nás. První nához od 7 hodin, složení
prutů ve 12 hodin. Rybářskou výbavu, vhodné oble-
čení a dobrou náladu s sebou. Povolenka není pod-
mínkou. Pořádají ČRS Milevsko a DDM Milevsko.
rybník Kubík

STŘELECKÝ VÍCEBOJ MLÁDEŽE
neděle 16. 6.
SSK Milevsko a DDM Milevsko pořádají 3. ročník sou-
těže ve střelbě ze vzduchové pušky. Přihlásit se
mohou družstva i jednotlivci základních škol, domů
dětí, střeleckých klubů, či jiných zájmových sdru-
žení, ale i jednotlivci z řad veřejnosti. Soutěž v kate-
goriích mladší do 12 let a starší do 16 let. Nutností
je doprovod osoby starší 18 let. Vlastní zbraň možná
v držení doprovodu. Prezentace závodníků od 12
hodin. 

OTEVŘENÍ JESLIČEK MILÍSEK - PŘEŠTĚNICE
pondělí 3. 6.
Zahájení provozu nově vzniklého celodenního zaří-
zení péče o dítě od 12 měsíců do 4 let věku (do zahá-

jení povinné školní docházky) v nedaleké Přeštěnici.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 723 449 409.

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ
čtvrtek 6. 6. 09:00
Beseda s příslušníkem milevské městské policie.
 Přihlášky na tel.: 723 407 029 nebo e-mailu: 
centrummilisek-poradna@email.cz.

WELLNESS VÍKEND S JÓGOU
pátek 14. až neděle 16. 6.
Pojďte si společně užít jarní víkend do skvělého rezi-
denčního areálu hotelu Orlík. V ceně ubytování, polo-
penze, lekce jógy s Míšou Hotovou, neomezený vstup
do wellness centra, krytý bazén, venkovní bazén
s barem, možnost si vzít s sebou cyklistické kolo. 
cena: 3050 Kč

WORKSHOP 
– KYBERŠIKANA A NEBEZPEČÍ INTERNETU
čtvrtek 20. 6. 09:00 
Seminář pro rodiče s Bc. Andreou Kadlecovou.
 Přihlášky na tel.: 723 407 029 nebo e-mailu:
 centrummilisek-poradna@email.cz.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 26. 6. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem.

PŘIPRAVUJEME:

LETNÍ DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ TÁBOR 
– ORLÍK VYSTRKOV 2019
neděle 7. až sobota 13. 7.
Areál Hotelu Orlík poskytuje oázu klidu v srdci přírody.
Nachází se v těsné blízkosti Orlické přehrady. Děti
budou navštěvovat hotelové wellness centrum s bazé-
nem a vířivkou. V ceně ubytování, stravování plná
penze, pitný režim.
cena: 4990 Kč

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR – ORLÍK MARINA 2019
neděle 18. až sobota 24. 8.
Marina Orlík je rekreační areál přímo uprostřed nád-
herné krajiny Orlické přehrady. V areálu se nachází
i bazén s vyhřívanou vodou. Ubytování v bungalovech
pro 4 osoby s terasou a soc. zařízením, plná penze,
pitný režim.
cena: 3950 Kč

DĚTSKÝ DEN S VÝLETEM A PŘEKVAPENÍM
čtvrtek 6. 6. 

SMAŽÍME PALAČINKY S OVOCEM
čtvrtek 13. 6. 

FILMOVÉ ODPOLEDNE
úterý 18. 6. 

PREVENTIVNÍ TÉMA – BEZPEČNÉ PRÁZDNINY
čtvrtek 20. 6. 

TURNAJ V PING-PONGU 
čtvrtek 27. 6. 

GALERIE M

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

SPOS MILEVSKO

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

DDM MILEVSKO

NA TRŽIŠTI  560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

CENTRUM MILÍSEK

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

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
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VĚŠÁK NA KLÍČE
úterý 4. 6. 

OZDOBNÉ KOLÍČKY
úterý 11. 6. 

STOJÁNKY NA TUŽKY
úterý 18. 6. 

PANENKA Z VAŘEČKY
úterý 25. 6. 

SEMINÁŘ – VYBRANÉ KAPITOLY PRO ÚČETNÍ
pondělí 10. 6. 14:00–17:30
DK Milevsko

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE UČEŇ ROKU
pátek 21. 6. 10:00
MěÚ – obřadní síň

MILEVSKÉ KOLEČKO
sobota 8. 6. 10:00–11:30
Otevření nově vyznačeného okruhu na Hajdě, 
pro děti bude připravena zábavná soutěž s odmě-
nou.
za čerpací stanicí Benzina

TALENTOVÉ ZKOUŠKY 
– PŘIJÍMÁME NOVÉ ŽÁKY DO NAŠICH ŘAD 
pátek 7. 6. 13:00-17:00
Hudební obor, sborový zpěv – hlavní budova ZUŠ, 
ul. Libušina 1217, Výtvarný obor – pavilon VO, 
ul. B. Němcové 1380.
hlavní budova ZUŠ a Pavilon výtvarného oboru

KONCERT - HRAJE CELÁ MUZIKANTSKÁ RODINA
čtvrtek 20. 6. 17:00
Účinkují žáci ZUŠ se svými rodiči, sourozenci, pří -
buznými…
sál ZUŠ

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VARHAN
S UKÁZKAMI
neděle 2. a 23. 6. 17:00 

VÝSTAVA KAPLIČKY, BOŽÍ MUKA A KŘÍŽE 
NA MILEVSKU A PÍSECKU
do neděle 30. 6.
Výstava fotografií Jiřího Hladkého.
barokní prelatura

VÝSTAVA OBRÁZKŮ DĚTÍ 
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA
sobota 1. až pátek 21. 6.
Tradiční výstava malých malířů opět potěší zraky
návštěvníků knihovny.
vestibul knihovny

SETKÁNÍ SPOLKU PŘÁTEL KRÁSNÉ
LITERATURY A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 6. 6. 18:00
studovna

PRAKTICKÁ REFLEXOLOGIE I PRO DĚTI 
– MICHAL ŘÍHA
pondělí 10. 6. 17:00-18:30
Reflexologie nohou je léčebnou i diagnostickou
metodou, jejíž pomocí lze významně ovlivňovat čin-
nost a správnou funkci vnitřních orgánů a ostatních
částí těla bez použití farmaceutických léčiv. Podně-
cuje tělo k tomu, aby se regenerovalo samo zevnitř.
Podporuje uvolňování toxinů, dále přemíry fyzického
a emocionálního napětí a stresu.
studovna
vstupné: dobrovolné

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ Z 1. ZŠ NA ČTENÁŘE
úterý 11. 6. 08:30
Rok utekl jako voda a my se opět těšíme na to, jak
skřítkové Knihomil a Knihomol ocení malé čtenáře
z prvních tříd za to, že úspěšně vstoupili do světa
knih a abecedy. Rodiče a prarodiče jsou srdečně  zváni!
knihovna ve městě

ARTE PRO HOLKY
čtvrtek 13. 6. 16:00
Bookroom
Arte pro holky ve věku 12 až 18 let, nutno se přihlásit
předem na tel: 383 809 401.
vstupné: 50 Kč 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ Z 2. ZŠ NA ČTENÁŘE
pátek 21. 6. 08:15
Srdečně zveme všechny blízké malých čtenářů na
slavnostní chvíli, kdy je královna pasuje na rytíře
řádu čtenářského.
pobočka v DK

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ OTEVŘENO PO CELÝ DEN
pátek 28. 6. 09:00-16:00
dětské oddělení

KADAŇ 
úterý 4. 6. odjezd v 06:30
Prohlídka starobylého města s gotickou věží a národní
kulturní památky františkánského kláštera.

BIO SENIOR - LOVENÍ 
čtvrtek 6. 6. 15:00
Romantická komedie ČR. Lásky je někdy málo a někdy
zase moc.
Milevské kino

GMUNDEN 
úterý 11. 6. odjezd v 06:00
Prohlídka města Gmunden a výjezd lanovkou na
Feuerkogel (cena cca 20 € není v ceně), pak pro-
cházka kolem jezera Trauensee.

DUCHCOV
úterý 18. 6. odjezd v 06:30
Prohlídka města, zámku se vzpomínkou na Casanovu,
kláštera v Oseku a rozhledny na Vlčí hoře.

BIO SENIOR - TERORISTKA
čtvrtek 20. 6. 15:00
Černá komedie o učitelce v důchodu, která se za cenu
vlastní oběti rozhodla pomoci jiným.
Milevské kino

KLADRUBY, STŘÍBRO
úterý 25. 6. odjezd v 07:00
Návštěva kláštera v Kladrubech a hornického skan-
zenu včetně Královské dědičné štoly PROKOP a muzea
ve Stříbře.

BECHYNĚ – TÝN NAD VLTAVOU 
středa 5. 6.
Pěší vycházka po trase Bechyně, Koloděje nad Lužnicí,
Permoník, soutok, rozhledna Semenec, Týn nad Vlta-
vou. Délka trasy 12 km. Odjezd do Bechyně autobu-
sovou linkou z AN v 6 hodin, návrat do Milevska
v 16:58 hodin.
vede: Jindřich Janouch 

CYKLOAKCE NA HAJDĚ 
sobota 8. 6.
Jízda po nově vyznačených trasách. Vhodné pro rodi-
če s dětmi. Akce je uspořádána k výročí 100 let od
založení KČT Milevsko. Program dle propozic.
vede: Jindřich Jelínek 

OKOLÍM VODNÍ NÁDRŽE LIPNO 
pondělí 10. až pátek 14. 6.
Pětidenní cykloputování po obou stranách hranice.
Pouze pro přihlášené. 
vede: Zuzana Sekalová 

OTEVÍRÁNÍ VÁŠOVA RYBNÍKA 
středa 12. 6.
Pěší vycházka kolem kláštera s posezením u Vášova
rybníka. Sraz u sokolovny ve 13 hodin. 
vede: Ladislav Kos 

KŘIVOKLÁT A OKOLÍ 
sobota 15. 6.
Jednodenní zájezd auty. Hrad Křivoklát, naučná stez-
ka (vycházka 6 km), Vodní hamr Dobřív a Švédský
most Dobřív (vycházka 2 km). Přihlášky nejpozději
do 8. června na tel.: 730 122 197. Odjezd v 7 hodin
od Penny Marketu.
vede: Ladislav Macháček 

MILEVSKÝM KRAJEM
sobota 22. 6. 07:00-10:00 start od DK

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

HUSOVO NÁM.  39 | TEL.: 608 572 260
www.jhk.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ,
SEDMIČKA MILEVSKO,
ŽIVÉ MILEVSKO

ZUŠ MILEVSKO

LIBUŠINA  1217 | TEL.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

MILEVSKÝ KLÁŠTER

U BAŽANTNICE  556 | TEL.: 736 209 344,
www.klastermilevsko.cz382 521 458

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

SaS ROZÁRKA
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Třetí ročník turistického pochodu, pěší trasy: 3, 5,
8, 10 a 19 km; cyklo: 29, 48 a 58 km. Zařazeno mezi
akce DVOUSTOVKA. Skupinový odjezd cyklistů v 8
hodin od startu – vede Ladislav Macháček. Akce je
uspořádána k výročí 100 let od založení KČT v Milev-
sku. Informace na tel.: 734 735 946, 737 232 897. 
zajišťují: Jindřich Janouch, Ladislav Kos

CHYŠKY – MILEVSKO
středa 26. 6.
Pěší vycházka po trase Chyšky, Podchýšská Lhota,
Rohozov, Zrůbek, Přeštěnice, Mlčkov, Držkrajov,
Milevsko. Délka trasy 14 km. Odjezd z AN v 6:40 hodin.
vede: Miroslav Bártík 

VERNISÁŽE VÝSTAV: 
PO KOLEJÍCH AŽ DOMŮ A TOULAVÉ BOTY ANEB
100 LET MILEVSKÝCH TURISTŮ
sobota 8. 6. 14:00
Výstava upříležitosti 130. výročí příjezdu prvního vlaku
do Milevska a výstava u příležitosti 100 let od vzniku
KČT v Milevsku, obě výstavy potrvají do 31. srpna.

KONCERT – PAVEL HELAN
pondělí 17. 6. 18:00
Přijďte si zpříjemnit začínající léto vtipným, kvalitním
i hlubokým kulturním zážitkem. 
klášterní bazilika
vstupné: 150 Kč, děti do 12 let zdarma

MILEVSKÉ MUZEUM

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

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162
www.fchm.cz

I. ZŠ MILEVSKO
SOUTĚŽ ŽÁKŮ PÁTÝCH TŘÍD

V pátek 10. května proběhla v Bažant-
nici soutěž tříčlenných družstev žáků
pátých tříd základních škol s názvem
„Myslivost jako ochrany přírody“, kte-
rá se skládala z obecných přírodověd-
ných znalostí. Naši školu reprezento-
vala dvě družstva ve složení Adam
Beran, Matyáš Hrych, Martin Pich
a Jakub Kudrna, Zuzana Lhotová, Adé-
la Matějková. Celkové vítězství patřilo

našemu prvnímu družstvu. Všem gratulujeme a děkujeme za prokázané znalosti
a reprezentaci školy. Poděkování patří také paní zástupkyni Marii Jelenové za
přípravu žáků na soutěž.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy 

POHÁR ROZHLASU V LEHKÉ ATLETICE

V pátek 3. května se uskutečnily v Písku lehkoatletické závody družstev chlapců
a dívek (mladší 6. a 7. třída a starší 8. a 9. třída) - Pohár rozhlasu. Všechna naše
družstva si vedla velmi dobře a předváděla výborné výkony, i když počasí závodům
nepřálo a celý den propršel. Starší žákyně získaly 1. místo a postupují do krajského
kola v Táboře. Mladší žákyně obsadily celkově 2. místo. Starší žáci skončili na 2.
a mladší žáci na pěkném 3. místě. Všem blahopřejeme a děkujeme.

Bc. Dominika Koutníková

VODNICKÁ POHÁDKA V DRUŽINĚ
V pondělí 6. května přijelo divadlo
Řimbaba zahrát dětem ze školní dru-
žiny Vodnickou pohádku. Vyprávěla
o vodníkovi, který šel na námluvy, ale
díky květině Zapomněnce na svou
milou Vodněnku zapomněl. Vše ale
dobře dopadlo, protože naopak kvě-
tina Vzpomněnka mu pomohla.
Pohádka byla veselá a děti si při ní
mohly zazpívat i zatancovat.

Vychovatelky ŠD

II. ZŠ MILEVSKO
MYSLIVOST JAKO OCHRANY PŘÍRODY

V pátek 10. května se v Milevsku konala
soutěž tříčlenných družstev žáků
pátých tříd v přírodovědných a mysli-
veckých vědomostech „Myslivost jako
ochrana přírody“. Celkem se do soutěže
přihlásilo 8 družstev. Smyslem soutěže
je umožnit setkání dětí s hlubším
zájmem o přírodu a myslivost, formou
soutěže si ověřit a porovnat své zna-

losti. Děti prokazovaly vědomosti z oblasti zoologie lesní zvěře, plazů a ptáků,
kynologie loveckých plemen, floře a zdravovědě, střelbě na terč ze vzduchovky.
Všichni účastníci byli odměněni upomínkovými předměty a tři nejlepší družstva
obdržela pohár, diplomy a medaile. Druhou základní školu J. A. Komenského
Milevsko reprezentovalo družstvo z 5. B. Žáci se svědomitě na soutěž připravili
a obsadili 3. místo. K umístění dětem gratulujeme a děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy. 

Mgr. Dana Kotrbová

GYMNÁZIUM MILEVSKO
ÚSPĚCHY V BRANNÉM ZÁVODĚ

Ve čtvrtek 25. dubna se v Milevsku konalo oblastní kolo branného závodu pro
žáky šestých až devátých tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Naši školu reprezentovali žáci primy a sekundy. Každá třída vytvořila šestičlenné
týmy. V 8 hodin se závodníci shromáždili v Bažantnici a vyslechli pokyny k závodu.
Na trati čekalo na účastníky 10 stanovišť, na kterých plnili nejrůznější úkoly. Sou-
těžící se museli popasovat s ošetřením zraněného, vázáním uzlů, střelbou ze
vzduchovky nebo s orientací v mapě. Za správné splnění úkolů získávali žáci body.
Zvítězil tým s nejvyšším součtem bodů. Žáci milevského gymnázia se s nástrahami
vypořádali úspěšně. Tým primánů nazvaný PŘEZŮVKY!!! se umístil na celkovém
2. místě s výsledkem 82,5 bodu, tým sekundy vybojoval 3. místo celkovým součtem
82 bodů. Zvítězilo družstvo ze ZŠ Chyšky. Závodu se zúčastnilo 12 družstev z 6
škol milevského regionu. Týmy, které se umístily na prvních třech místech, postou-
pily do krajského kola v Českých Budějovicích. Na snímku jsou milevská družstva,
která postoupila do krajského kola.

Michaela Neumannová, žákyně sekundy
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ZUŠ MILEVSKO
ÚSPĚCH V LIBERCI

Ve dnech 25. až 28. dubna proběhlo
v ZUŠ Liberec ústřední (tedy celostátní)
kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře
na dechové nástroje. Milevskou ZUŠ
zde reprezentovalo žesťové trio ze třídy
pana učitele Václava Adama. Trio slo-
žené z trumpetistů Matyáše Bauera,
Jiřího Jindry a Martina Picha již v bře-
znu získalo ve své kategorii první cenu

v krajském kole soutěže a postoupilo do kola ústředního. Zde, ve skvělé konkurenci,
podali mladí trumpetisté opět výborný výkon a zaslouženě obdrželi 3. cenu. 
Soutěžící i jejich rodiče přinášejí ve jménu hudby a úspěchu v soutěži nemalé
oběti. Např. krajské kolo soutěže ve Vimperku se konalo v době, kdy v našem
okrese byly jarní prázdniny. Do ústředního kola v Liberci zase žáci, učitel i rodiče
cestovali v sobotu, a zpět dorazili až po půlnoci, tedy v neděli. V jedné z domácností
dokonce kvůli soutěži museli odložit zabíjačku! Poděkování tak patří všem zúčast-
něným, panu J. Pichovi navíc za dopravu všech osob. Soutěžícím i jejich učiteli
blahopřejeme!

ZUŠ, Foto: Pichovi

DĚTSKÝ SBOR POTĚŠIL

V neděli 4. května v 16 hodin v Latinské škole milevského kláštera vystoupil dětský
soubor Musica Marcato pod vedením Veroniky Kopecké. Sbor má 25 členů ve věku
4 až 15 let. Veronika Kopecká skladby pro dětské muzikanty a zpěváky připravila
tak, aby každý člen měl své sólo pěvecké nebo hudební. Soubor měl pět houslistů,
tři violoncela, flétny, píšťaly, trubky, bubínky a další. Zazněly skladby od A. Michny
z Otradovic Andělské přátelství, od H. Purcella Chaconne, Rondo, Menuet a Air
ze Suity Abdelazer, pásmo lidových písní a filmové melodie (z dětských večerníčků,
z filmu Piráti z Karibiku nebo z filmu Misie, hudba Ennio Morricone). Koncert byl
překrásný, děti byly dokonale připraveny, tolik talentů jsme měli možnost vidět
a slyšet na jednom místě. Velké poděkování patří V. Kopecké za to, že ve svém
volném čase dělá pro děti tak náročnou, záslužnou a krásnou práci. Dětský sbor
Musica Marcato opravdu pohladil po duši a nyní se už můžeme těšit na další, již
v pořadí třetí letošní koncert pořádaný Farní charitou Milevsko. Písničkář, kytarista,
skladatel a bavič Pavel Helan zavítá do Milevska v pondělí 17. června v 18 hodin.
Koncert se uskuteční v klášterní bazilice Navštívení Panny Marie v Milevsku.
Srdečně zveme.

Alena Růžičková

HUDEBNÍ SKLEPY

Milevské Hudební sklepy sezóny 2018/2019 v Galerii M zakončí ve čtvrtek 13. června
koncert tria Mateo Ptaszek (foukací harmonika, zpěv) & Johnny Stehlík (kytara,
zpěv) & Elvis Čihák (kontrabas). Koncert bude věnován letošnímu 50. výročí
nepřekonatelného festivalu Woodstock.
Harmonikář a zpěvák Matěj „Mateo" Ptaszek se svými spoluhráči Janem „St. John-
ny" Stehlíkem a Janem „Elvis" Čihákem natočil nové album Screaming The Blues
(vydal Galén 2019). Deska vznikla ve studiu, ale natáčelo se živě. Hudebníci ji
věnují letošnímu významnému výročí půlstoletí od legendárního festivalu Wood-
stock, pořádaného na louce u amerického městečka Bethel. Album se nese v duchu
bluesových kapel, které na festivalu hrály – Canned Heat nebo The Paul Butterfield
Blues Band – a dalších bluesmanů, kteří významně oslovili tehdejší rockery. Wood-
stock navždy ovlivnil několik generací a stále působí jako důkaz toho, že láska,
svoboda a hudba k sobě nerozlučně patří.

Josef Veverka

ZUŠ OPEN
Koncert dechového souboru Lego a swingového orchestru Silver Band

31. května od 14 hodin
Náměstí E. Beneše Milevsko

Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Milevsko

pořádá
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI DO 15 LET

Kdy: 8. 6. 2019
od 06:30 do 07:00 prezentace účastníků

od 07:00 do 11:00 závody
od 11:00 – vyhlášení výsledků

Kde: rybník KUBÍK (za kostelem na náměstí)
Pro koho: pro všechny děti do 15 let

OVOCNÉ MŇAMKY
Třetí květnovou středu jsme měli v klubu
Fanouš původně v plánu vycházku do pří-
rody. Počasí nám ale nepřálo, celý den
pršelo. Děti byly zvědavé, jaký pro ně máme
připravený náhradní program, nechali
jsme to jako překvapení. Když jsme šli do
kuchyně, hned tušily, že to bude něco dob-

rého. Na stole je čekalo několik druhů ovoce, mezi které se vloudily i dva druhy
zeleniny. Prvním úkolem byla poznávačka. Postupně jsme jmenovali různé druhy
ovoce a kdo ho poznal, mohl si ho dát před sebe. Nezmátla je ani zelenina. Všichni
nakonec uhodli stejný počet ovoce, jediným nepoznaným zůstalo mango. Dále
jsme nabízeli ananas, avokádo, pomeranče a banány. Nechybělo ani ovoce domácí,
třeba jahody, borůvky, hroznové víno a v neposlední řadě jablka. Po důkladném
omytí a oloupání si děti do skleniček podle své chuti a fantazie vyráběly pohárky.
Dozdobili jsme je troškou šlehačky a strouhanou čokoládou. Byla to potěcha nejen
pro pusy, ale i pro oči. Všem moc chutnalo. Určitě budeme v kulinářství pokračovat.
Děti si vyzkoušely, že sladké může být i zdravé. Moc děkujeme nadačnímu fondu
Albert, s jehož pomocí a podporou můžeme podobné aktivity realizovat. 

Mgr. Marie Šindelářová, Farní charita Milevsko
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Poslední dubnový den ožila oblast kolem Pytláku oblíbeným SAXANA RUNem, čaroděj-
nickým 1/4 maratonem, který již několikátým rokem organizuje pro své žáky a zaměst-
nance SOŠ a SOU Milevsko. 

Letošní „Jízda zručnosti", ověřující manévrovací dovednosti čerstvých traktoristů, se
uskutečnila v dubnu na SOU Blatná a zástupci milevského učiliště v ní získali zajímavá
umístění (Václav Žalud - 8. místo, Jan Matoušek - 10. místo).

V sobotu 13. dubna se konal ve Sboru Církve československé husitské Jarní koncert sborů.
Milevskému publiku se představil nejen Milevský smíšený sbor, ale i sbor hostující,
a to Pěvecký sbor jihočeských učitelek z Českých Budějovic.  Překvapením byla však účast
třetího pěveckého sboru Mil-Roses.

V sobotu 4. května uspořádal oddíl RG Proactive Milevsko tradiční závod Milevský pohárek.
Dívky se ve velké konkurenci neztratily a pro Milevsko vybojovaly celkem šest cenných
kovů. Medaili ve svých kategoriích získaly Andrea Pintová, Viktorie Zahradníková, Eliška
Filipová, Karin Králová, Aneta Šimáková a Ludmila Korytová.

Téměř 200 dětí z mateřských škol se přišlo podívat na loutkovou pohádku A na hradě
nám straší, kterou pro ně připravil Loutkový soubor při DK Milevsko, kterému tímto děku-
jeme za odehrání celkem tří představení. 

Sluníčka na přivolání léta si na jedné z květnových schůzek vyrobili předškoláci, kteří
se scházejí v DK Milevsko.

V pátek 10. května se v milevském domě kultury uskutečnilo již 23. setkání dětských
jihočeských folklorních souborů. Představily se soubory z Kovářova, Zlivi, Lomnice nad
Lužnicí, Doudleb a Českých Budějovic.

Ve středu 22. května proběhlo v Galerii M setkání občanů města Milevska a zástupců
projektu Živé Milevsko Smart Region. V celkem komorní atmosféře jsme diskutovali nad
podněty přítomných občanů a také jsme projednali podněty zaslané emailem. Dotazů
a odpovědí bylo během skoro tří hodinové diskuze mnoho a za to bychom chtěli všem
přítomným poděkovat. Menší účast nahradila kvalita a doufáme, že na příštím setkání
se jak ze strany občanů, tak kolegů sejdeme ve větším počtu.
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DĚTI Z MLADÉHO ZÁCHRANÁŘE 
SBÍRAJÍ ÚSPĚCHY

V pondělí 13. května se zúčastnily dva pětičlenné týmy DDM Milevsko okresního
kola Záchranářské soutěže v Písku. Této soutěže se účastní týmy ze základních
škol, gymnázií a vzdělávacích zařízení pro děti z celého okresu Písek. Mladší tým
„B“ ve složení Volf, Dvořáková, Čepp, Matějková, Čunátová a Šedivý, byl v této
kategorii nováčkem. I přesto dosáhl velice pěkných výsledků. Starší tým „A“ ve
složení Dvořák, Hůlová, Kukačková, Peterková, Koutníková a Pileček byl sestaven
ze zkušených mladých zdravotníků, pro které byly tyto závody rozloučením s dět-
skou kategorií. Snad právě proto patřil tento tým nakonec mezi favority. Těsně
před závodem si bohužel tři členové týmu „A“ zranili koleno. I když na závod
odjížděli s třemi ortézami na nohách, přesto bojovali a nezklamali. Závodilo se
ve třech vyhlášených soutěžních disciplínách. Za prvé to byla Soutěž mladých
zdravotníků, pořádaná Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Písku. Zde
soutěžily děti v ošetřování méně vážných, ale i závažných a život ohrožujících
zranění, které byly namaskovány a reálně znázorněny figuranty SZŠ. Děti ošetřovaly
zraněné z dopravní nehody, muže s infarktem, cyklistu v bezvědomí po srážce
s chodcem, turisty po pádu z výšky při pořizování selfie fotografií s otřesem mozku
a zlomeným zápěstím a oběti napadení s masivním krvácením po bodné ráně
nožem. Svou šikovnost dokazovaly při obvazových technikách. V této soutěži se
umístil tým „B“ na nádherném 4. místě a tým „A“ vybojoval 1. místo a postup na
krajské kolo soutěže.
Další byla soutěž mladých záchranářů – „Dokaž, že umíš“, pořádaná Územním
odborem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Písek. Zde děti soutěžily
ve znalostech o správném chování při mimořádných událostech, znalostech
o obsahu evakuačního zavazadla, v hodu granátem, v orientaci s mapou a buzolou,
v hašení se žebrovou stříkačkou, rozpoznávání druhů požárů a použití vhodného
hasicího přístroje. V této soutěži se umístil tým „B“ na 11. místě a tým „A“ opět
zabojoval a obsadil tentokrát 3. místo. A poslední byla soutěž Všestranného mla-
dého záchranáře okresu Písek 2019. 
Výsledky v daných soutěžích pak byly započteny do celkového hodnocení o pohár
města Písku, kde byly oceněny tři nejlepší týmy celého dne. Zde tým „A“ právě
díky vynikajícím výsledkům nakonec obsadil celkové 2. místo a odvezl si pohár
a stříbrné medaile. 
V průběhu školního roku se dále zúčastnili záchranáři z DDM soutěže „Mladý
záchranář v akci“, pořádané Krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje a Krajským ředitelstvím Policie České republiky Jihočeského
kraje. Po první části soutěže zaměřené na znalosti o požární ochraně, hasičích,
policistech, zajištění bezpečnosti obyvatel a chování při mimořádných událostech,
obsadil tým DDM Milevsko krásné sdílené druhé místo. Zároveň postoupil do kraj-
ského finálového kola v Českých Budějovicích, které se konalo 23. května.
Gratulujeme našim mladým záchranářům k jejich dosavadním úspěchům a přejeme
hodně štěstí do krajských kol záchranářské i zdravotnické soutěže.

Ing. Karel Dvořák, vedoucí ZÚ
a Zdeňka Slabová, vedoucí DDM Milevsko

JÍZDNÍ ŘÁD PLAVEB ORLÍK – ZVÍKOV
Od 1. do 28. června pouze soboty a neděle.

ODJEZD SMĚR – ZVÍKOV ODJEZD SMĚR ORLÍK
ORLÍK ZÁMEK (odjezd) ZVÍKOV (odjezd)
10:30, 12:30 a 15:00 11:30, 13:30 a 16:15
ZVÍKOV (příjezd) ORLÍK ZÁMEK (příjezd)
11:15, 13:15 a 15:45 12:15, 14:15 a 17:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách. 
Quarter, s. r. o. www.lodnidopravaorlislapy.cz

JARNÍ KONCERT SBORŮ

Letošní jarní koncert sborů, který se konal 13. dubna tradičně ve Sboru Církve
československé husitské, neměl tentokrát tradiční počet účinkujících pěveckých
sborů. V minulých letech totiž vystupovaly vždy pouze dva pěvecké sbory, a to
domácí sbor a hostující sbor. Tím hostujícím byl letos Pěvecký sbor jihočeských
učitelek z Českých Budějovic. Překvapením byla však účast třetího pěveckého
sboru Mil-Roses. Jsou to mladé dívky z Milevska a okolí. Pěvecký sbor existuje
asi dva roky. Dívky se scházejí v nízkoprahovém klubu Fanouš. Věnují se přede-
vším populární hudbě, ale i té lidové, jak nám předvedly při jejich vystoupení. 
Koncert zahájil Milevský smíšený sbor. Sbormistryně Anděla Maršálková při-
pravila vyvážený repertoár, ve kterém nechyběly dvě nově nastudované lidové
písně a to „Písně z Plzeňska“ v úpravě Zdeňka Lukáše a „V hornom koncu svíťá!“,
kterou upravil Jiří Pospíšil. Naše vystoupení jsme ukončili skladbou od Spirituál
kvintetu „Žízeň“. Na kytary sbor doprovázeli Barbora Ondrušková-Nedvědová
a Jiří Marel.
Následovalo vystoupení souboru Mil-Roses za řízení sbormistryně Alexandry
Bláhové. Tento malý ženský sbor na kytaru doprovázel opět člen našeho milev-
ského sboru Jíří Marel, jehož dcera je také v tomto pěveckém sboru. S před-
vedenými skladbami jako byla na příklad „Per crucem“ od Jaquese Berthiera
nebo lidovou „A te Rehradice“ v aranžmá Redl, Sušil obohatily určitě letošní
jarní koncert.
Pěvecký sbor jihočeských učitelek, který řídila sbormistryně Anna Voříšková
má bohatou tradici. Zúčastňuje se řady mezinárodních festivalů. V jejich reper-
toáru předvedly také skladbu „Ave Maria“ od France Biebla nebo „Svítáníčka“
od Zdeňka Lukáše.
Všichni účinkující pak na závěr společně zazpívali kánon „Viva la musica“ a slo-
váckou lidovou píseň „Bude večer“, kterou upravil Jiří Mrkos.
Následovalo děkování a květinové dary pro sbormistryně pěveckých sborů,
pro sólisty i doprovod, za velkých ovací účastníků koncertu. V restauraci Stodola
pak bylo připraveno pohoštění pro naše hosty z Českých Budějovic. Tam jsme
si slíbili, že jim jejich návštěvu oplatíme letos v listopadu.

Vladislav Hadáček



NOVINKA V INFOCENTRU
Není sladší vzpomínka na město než čoko-
ládová. To si může ověřit každý, kdo si
v infocentru v Milevsku koupí nový suvenýr
– originální čokoládu s vyobrazeným
náměstím. V nabídce je hořká čokoláda,
mléčná i bílá, tak si na své přijde úplně

každý. Přijďte nás navštívit, budeme se těšit! 
Turistické informační centrum  Milevsko
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PRAKTICKÉ RADY, JAK NALOŽIT S ODPADY
Využitelné složky odpadu
Papír, plasty včetně nápojových kartonů, kovových obalů a polystyrenu, sklo bílé
a barevné, dále také upotřebené potravinářské oleje a tuky patří do nádob a kon-
tejnerů na sběrných stanovištích ve městě. Lze je odevzdat též do sběrných dvorů
Milevsko-Jenišovice nebo ul. Dukelská. Další využitelný odpad jako je železo,
barevné kovy odevzdávejte do výkupen surovin, příp. rovněž do sběrných dvorů.
Výkupny surovin: Sběrné suroviny a. s., ul. E.Destinové 611, Milevsko (kovy, papír,
sklo, fólie), FAST KOVOŠROT s. r. o., ul. Sažinova 302, Milevsko (kovy, papír, vybrané
druhy plastů).
Nebezpečný odpad
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pes-
ticidy, chemicky znečištěné obaly, odpad obsahující rtuť (rozbité teploměry atd.),
upotřebené motorové a převodové oleje, zbytky barev, lepidel apod. 
Nebezpečné odpady nevhazujte do nádob na komunální odpad, ale odevzdejte
je do sběrných dvorů Milevsko-Jenišovice nebo ul. Dukelská.
Prošlé léky a obaly od léků
Prošlé nebo nespotřebované léky a lahvičky od léků odebírají bezplatně všechny
lékárny.
Autovrak a kam s ním?
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám, které jsou
provozovateli schválených zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu
autovraků. Bez dokladu o ekologické likvidaci nebude vozidlo vyřazeno z registru
vozidel.
Ke schváleným výkupnám autovraků patří např. FAST KOVOŠROT s. r. o. nebo
Sběrné suroviny a. s. Přehled výkupen naleznete na
https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight.
Objemný odpad a kam s ním?
Vyřazený nábytek, matrace, koberce, lina, pneumatiky, tabulové sklo, a jiný
objemný odpad odevzdávejte do sběrných dvorů Milevsko-Jenišovice nebo ul.
Dukelská. 
Stavební odpad a kam s ním?
Stavebním odpadem se rozumí např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky,
směsné demoliční odpady, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiál,
eternit aj., vznikající při výstavbě, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. 
Možnosti likvidace: Předání za úplatu do areálu SD a skládky Milevsko-Jeni-
šovice. 
Rostlinný odpad ze zahrádek a domácností
Ten lze kompostovat na svém pozemku či zahrádce, využít zavedeného systému
odděleného sběru bioodpadu (biopopelnice, biokontejnery), odvézt do kompos-
tárny (vedle ČOV za areálem ZVVZ), větve do sběrného dvora Milevsko-Jenišovice,
příp. předat v rámci mobilního svozu bioodpadu (obce územního obvodu).
Vyřazené výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru
Vyřazená elektrozařízení – televize, počítače, pračky, chladničky, myčky, sporáky,
bojlery, klimatizace, elektrické nářadí a hračky, rádia, mixéry a jiné drobné elektro,
svítidla, výbojky, zářivky apod. (tedy vše s elektr. připojením nebo na baterie)
lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce (systém kus za kus) nebo do sběr-
ných dvorů Milevsko-Jenišovice a ul. Dukelská. Drobné elektro lze též vhodit do
speciálních červených kontejnerů na sběrných stanovištích ve městě nebo do
boxů umístěných v budovách městského úřadu. 
Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované! 
Zpětný odběr (ZO) se vztahuje rovněž na suché baterie (boxy umístěny v elektro-
prodejnách, supermarketech a v budovách městského úřadu), elektr. akumulátory
(přijímají výkupny) a pneumatiky (místa ZO v Milevsku: např. Pneuservis Fiala,
Autoopravna Pešička nebo na https://www.eltma.cz/sberna-mista). Vše lze
rovněž předat na sběrných dvorech.
Praktické informace
Sběrný dvůr a skládka Milevsko-Jenišovice: p. Jiří Machart, tel.: 382 584 153
Sběrný dvůr ul. Dukelská: p. František Zítek, tel.: 382 521 447
Kompostárna Milevsko: p. František Zítek, tel.: 382 521 447
Sběrné suroviny a. s., mob.: 733 106 607
FAST KOVOŠROT s. r. o., mob.: 777 271 506
Provozní doby: http://www.milevsko-mesto.cz/stazeni-souboru/245/provoz-
ni-doby-zarizeni-odpady.pdf?fd=fd
Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na odboru životního prostředí
MěÚ Milevsko. 

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo kontejnery na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte městskou policii.
Kontakty:
• Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, 

tel. 382 504 204 
• Městská policie Milevsko, tel. 382 521 389 nebo 156
Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně druh odpadu, popřípadě
pořiďte fotodokumentaci.

Odbor životního prostředí

ÚSPĚCHY NA MČR
Gymnastky oddílu RG Proactive
Milevsko se v květnu zúčastnily
Mistrovství České republiky kadetek
mladších a dorostenek. Na tento
šampionát se z Oblastního přeboru
kvalifikovalo celkem pět závodnic.
Na MČR kadetek, které se konalo
11. května ve Vyškově, milevské bar-
vy reprezentovaly Aneta Šimáková
a Karin Králová. Dívky předvedly pěk-
né sestavy a mohly se radovat z krás-
ných míst. V početné konkurenci více
jak padesáti závodnic Anetka obsa-
dila 21. a Karinka 32. místo. O týden
později se do Jablonce nad Nisou

vydaly bojovat milevské dorostenky Denisa Fořtová, Ludmila Korytová a Tereza
Kutišová. Holky prošly závodem velmi vyrovnaně. Nejlépe se umístila Ludmila,
která obsadila celkově 6. místo a za sestavu s obručí získala stříbrnou medaili
a titul vicemistryně ČR. Denisa získala 15. místo. Tereza i přes velké zdravotní
komplikace ukázala svoji bojovnost a obsadila krásné 17. místo. 

Hana Kutišová

GYMNASTKY SOKOLA NEZAHÁLEJÍ
Během měsíce května absolvovaly moderní
gymnastky milevského Sokola tři soutěže,
ze kterých přivezly několik cenných kovů.
V Táboře proběhla dvě kola Jihočeské ligy,
do Českých Budějovic se vydaly bojovat
o postupová místa na MČR, které letos pro-
běhne v Břeclavi. Nejlépe si vedla Lucie
Kašparová, která ze tří soutěží přivezla dvě
zlaté a jednu stříbrnou medaili a z oblastního
přeboru se kvalifikovala na MČR do Břeclavi.
Během celé jarní sezony jí na paty šlape její
oddílová kolegyně Kristýna Skalická. Třikrát
na stupně vítězů dosáhla také Kristýna
Nedvědová, jednou Aneta Kašparová a Kate-
řina Hantáková. Pochvalu ale zaslouží i ostat-
ní milevské gymnastky, jejichž výkony se

závod od závodu zlepšují. Na snímku je Kateřina Hejnová, která v Českých Budě-
jovicích předvedla zlepšení především v sestavě bez náčiní. 

Mgr. Jana Plavcová
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Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena.
Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou
do čtvrtka 13. června na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail: zpravodaj@milevskem.cz, získají vstu-
penku na divadelně taneční projekt Ikony, který se usku-
teční v milevském domě kultury v neděli 16. června od
15 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé
jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Nutrie na potoce
u Vášova mlýna
Výherci: Martina Jiroušková, Jaroslav Veselý a Miroslava Jedličková, všichni
z Milevska

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

VŠECHNY.
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www.muzeummaskar.cz  
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• JEDINNÉ MAŠKARN
• KOLEKCE TRADIČN
• MALÝ KINOSÁ
• FOTOGRAFICKÝ KOUTEK
• VARNÁ DÍLNÝTVVÝ

   
  
 
 
  

 

 

 

 

  
 

 
 

  
 

 
 
 

EUMÍ MUZJEDINNÉ MAŠKARN
CH MASEKÍKOLEKCE TRADIČN

LMALÝ KINOSÁ
FOTOGRAFICKÝ KOUTEK

IČKA PRO DĚTIVARNÁ DÍLN
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Galerie M

výstava obrazů Barva a světlo
vystavuje Vladimír Albrecht a Zdenka Albrechtová

vernisáž 4. června od 18 hodin 
výstava potrvá do 29. června

ZUŠ KONCERT
Ve spolupráci s Novým Městem na Moravě

8. června od 15 hodin

Za pěkné vysvědčení nejvíce potěší závodní auto nebo létající dron

v cenách od 800 Kč v prodejně Kompas v Milevsku, 
J. A. Komenského 1219, tel.: 382 521 314

Hradišťan
4. srpna od 19 hodin

1. nádvoří kláštera Milevsko
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