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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
nedá se nic dělat – polovina prázdnin je v nenávratnu.
Ale nesmutněme, vždyť ještě celý měsíc zbývá! Určitě
Vás příjemně naladí i nové vydání našeho zpravodaje,
v němž jako vždy najdete plno zajímavých informací
a obrázků týkajících se Milevska a jeho okolí. 
Jednou z posledních součástí úřadu, které se Vám na
stránkách Milevského zpravodaje postupně předsta-
vily, je odbor vnitřních věcí. Dne 5. srpna tomu bude
už 9 měsíců, co jej navždy opustila jeho dlouholetá
vedoucí Jana Čunátová. Škoda, že už jí nemohu osob-
ně poděkovat a říci, že i díky její účinné právní pomoci
město vyhrálo všechny soudní spory v personální
oblasti za 8 let. Bylo jich několik a dobře dopadl i ten
poslední, který proběhl nedávno a týkal se loňské
reorganizace úřadu. Nový vedoucí odboru si ovšem
vede velmi dobře a nepochybuji o tom, že se svým
stmeleným kolektivem uspěje ve velké a náročné záři-
jové výzvě, kterou bude organizace a řízení městských
a senátních voleb v Milevsku a místních částech.   
V pátek 15. července jsme slavnostně otevřeli Pod-
nikatelský park Milevsko. A přestřihli jsme pásku! Já
jsem to dělal podruhé (předtím před 5 lety, když jsme
otvírali zázemí pro cestující na autobusovém nádraží),
pan místostarosta dokonce poprvé. Takže žádnými
„střihači“ opravdu nejsme. O to více člověka překvapí
některé posměšné a odsuzující komentáře, tipuji, že
většinou od lidí, kteří pro město nikdy nic neudělali.
Jsem rád, že jsme přímo na místě mohli poděkovat
všem, kteří měli na vybudování podnikatelského par-
ku podíl, a přivítat nejen vzácné hosty, v čele s býva-
lým ministrem Karlem Havlíčkem, ale i nové investory,
kteří si už zakoupili pozemky, chtějí zde postavit záze-
mí svých firem a zaměstnávat desítky lidí. Dokázali
jsme to o 5 let dříve, než bylo v dotačních podmínkách,
takže bylo co slavit.   
Dámy a pánové, ujišťuji Vás, že kombinace léto-prázd-
niny-nicnedělání pro Milevsko určitě neplatí ani letos.
Největší investice, jakými byly podnikatelský park
a přístavba domova pro seniory, jsou sice hotovy, ale
pokračují další – staví se parkoviště u 2. ZŠ, retenční
nádrže při školce Kytička, opravujeme klášterní most,
projektuje se parkoviště za věžákem. Kromě toho
intenzivně jednáme o možnostech nákupu energií
na příští období a připravujeme variantní řešení
úsporných opatření ve městě tak, abychom jejich pří-
padný cenový nárůst zvládli.
Uvnitř tohoto vydání se můžete dočíst o nástupu
nového ředitele Polikliniky Milevsko do funkce. Pevně
věřím, že Ing. Petr Blahut bude úspěšným šéfem a pro-

vede společnost tímto složitým obdobím. Už několi-
krát jsme se setkali a čiší z něj veliké odhodlání to
dokázat. Nesmím však opomenout bývalého jednatele
Ing. Luboše Mráze, který odchází na zasloužený odpo-
činek. Rád bych mu poděkoval za velmi dobrou spo-
lupráci a popřál mu hodně zdraví a pohody.  

Vážení čtenáři, doufám, že nás narůstající statistiky
nákazy covidem neomezí a budeme se moci setkat na
milevském posvícení. Koná se v termínu 25.-28. srpna
a připraven je bohatý program. Tak přijďte. A mezitím
si plně užijte léta! 

Ing. Ivan Radosta, starosta města

Foto: Josef Luxemburg
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 27. 6. 2022
• Vzala na vědomí protokol o vyhodnocení záměru na pronájem nebytových pro-

stor Restaurace V Klubu ze dne 13. 6. 2022, schválila ukončení nájemní smlouvy
mezi Spokr s. r. o. a Domem kultury Milevsko ze dne 10. 10. 2015 dohodou ke
dni 30. 6. 2022 a schválila novou nájemní smlouvu mezi Spokr s. r. o. a Domem
kultury Milevsko s výší ročního nájmu 72 000 Kč s účinností ode dne 1. 7. 2022.

• Souhlasila s přijetím daru – 3D tiskárna Original Prusa i3 MK3S v celkové
hodnotě 19 990 Kč s DPH od společnosti Prusa Research a. s. pro 1. základní
školu T. G. Masaryka Milevsko.

• Souhlasila s čerpáním investičního fondu ve výši maximálně 80 000 Kč pří-
spěvkovou organizací 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko na rekonstrukci
sádrokartonového stropu ve školní družině.

• Schválila nová Pravidla pro poskytnutí finančního daru na podporu rodin.
V souvislosti s vyhlášením dotačního programu na podporu narozených dětí
z Jihočeského kraje dojde k navýšení finančního daru pro rodiče nově naro-
zených dětí z původních 3000 Kč a 500 Kč dárkového poukazu na částku 7000 Kč. 

• Povolila Mateřské škole Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781 pro období od
25. 7. 2022 do 31. 8. 2022 výjimku z nejvyššího počtu 24 dětí stanoveného
prováděcím právním předpisem školského zákona ve 2. třídě na 28 dětí a ve
3. třídě na 28 dětí.

• Vzala na vědomí informaci o končící volné kapacitě úložiště skládky Milevsko-
Jenišovice, uložila vedoucí odboru životního prostředí připravit žádost města
Milevska o vyjádření Krajského úřadu JčK k možnosti dalšího navýšení kapacity
úložiště skládky Milevsko-Jenišovice a zahájit ve spolupráci se Službami Města
Milevska, spol. s r. o. úkony související s vybudováním překladiště odpadů.
Dále uložila provozovateli zařízení Služby Města Milevska, spol. s r. o. vypovědět
k 31. 12. 2022 smlouvy o ukládání odpadu do úložiště skládky Milevsko-Jeni-
šovice uzavřené se subjekty, jež nemají provozovnu na území ORP Milevsko,
a dále odpady takových subjektů nepřijímat.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Oprava (přerovnání) opěrné zdi
v ulici Souhrádka“ a rozhodla realizovat tuto akci s firmou Služby Města Milevska,
spol. s r. o. za cenu 34 000 Kč bez DPH.

• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
„Stavební úpravy WC v 1. NP budovy knihovny čp. 1, Milevsko“ a vyhlásila výbě-
rové řízení na tuto zakázku.

• Vzala na vědomí informace o projektu „Rekonstrukce VO Milevsko – ulice
5. května“ a souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva průmyslu
a obchodu NPO ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení.
Jedná se o výměnu 16 svítidel včetně jejich sloupů (RAL antracit) a dvou svítidel
na osvětlení přechodu pro chodce.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komu-
nikace v ul. Kpt. Nálepky a ul. Blechova, Milevsko“ a rozhodla uzavřít objednávku
na tuto zakázku s dodavatelem Swietelsky stavební s. r. o. Cena za m2 je 1200 Kč
bez DPH, tj. 1452 Kč s DPH, kdy předpokládaný rozsah prací je cca 140 m2.

RADA MĚSTA DNE 18. 7. 2022
• Schválila smlouvu o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského

kraje – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jiho-
českého kraje. Na servis dýchací techniky pro JSDH Milevsko byla přiznána
dotace ve výši 32 000 Kč. Celkové náklady projektu činí 72 000 Kč.

• Rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu části parkovací plochy před zimním sta-
dionem na 13 parkovacích míst s pronajímatelem společností Luwex, a. s. za
roční nájem ve výši 94 380 Kč včetně DPH a smlouvu o nájmu celého parkoviště
každý pracovní den v časech od 17:30 do 5:30 hodin následujícího dne a ve
dnech pracovního klidu a během státních svátků po dobu 24 hod. s pronají-
matelem společností Luwex, a. s. za roční nájem 72 600 Kč včetně DPH.

• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Modernizace
budovy Domu kultury Milevsko“ a vyhlásila zadávací výběrové řízení na tuto
veřejnou zakázku. Jedná se o stavební práce v hlavním sále: obezdění nově
osazené vzduchotechnické jednotky, úprava elevace na balkoně, úprava
původní promítací kabiny, provedení nové podlahy v sále, osazení nové vzdu-
chotechniky na sále, nové akustické obklady v prostoru sálu, provedení nové
elektroinstalace a slaboproudu a další drobné práce. Dodávky audio video
technologie, kabelových tras AV technologie, napájení AV technologie. Na
realizaci této akce bylo zažádáno o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní

rozvoj ČR z podprogramu „Podpora obcí s 3 001-10 000 obyvateli pro rok 2022“
a dotace ve výši 19 783 175 Kč včetně DPH byla přiznána.

• Schválila zhotovení investičního záměru „Rozhledna – vyhlídkové místo Město
Milevsko“ v lokalitě Zvíkovec s Ing. arch. Danielem Stojanem a Ing. arch. Štré-
blovou za cenu 65 000 Kč bez DPH, tj. 78 650 Kč s DPH. Cílem investičního
záměru je zhodnotit cíle průzkumů lokality a najít správný potenciál místa
pro realizaci rozhledny nebo vyhlídkového místa, vybudování veřejného pro-
stranství – prostoru pro relaxaci návštěvníků.

• Na základě požadavku Lidl Česká republika v.o.s.souhlasila s odnětím části pozem-
kové parcely č. 851/1 určeného k plnění funkci lesa, kterého se přímo dotýká
stavba „LIDL Milevsko – dopravní připojení – výstavba kruhového objezdu“.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 22. 6. 2022
• Schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo Sml. 0008/2022 „Parkoviště před

II. ZŠ Milevsko“ s Uniko Písek, s. r. o., kterým se navyšuje cena díla z původní
částky 5 521 256,82Kč včetně DPH na částku 6 067 861,22Kč včetně DPH. Dodatek
byl uzavřen na žádost zhotovitele z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 18. 7. 2022
• Schválilo průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakáz-

ky malého rozsahu „Udržovací práce na mostě přes Milevský potok – do-
pravní část – opakovaná“ a rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s firmou Stavo-
projekt Tábor s. r. o. za nabídkovou cenu 2 563 630,66 Kč bez DPH,
tj. 3 101 993,10 Kč vč. DPH.

• Vzalo na vědomí informace o získání dotace a předpokládaném navýšení cel-
kového rozpočtu akce Modernizace budovy Domu kultury Milevsko. Z předpo-
kládaných celkových stavebních nákladů 28 096 877 Kč včetně DPH byla městu
schválena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 19 783 175 Kč, podíl
města činil 8 313 702 Kč. S ohledem na vývoj cen stavebních materiálů byl
projektantem aktualizován předpokládaný rozpočet a došlo k nárůstu ceny
o 7 498 146 Kč a celkové stavební náklady nově činí 35 595 023 Kč včetně DPH
(konečná cena bude známa až po výběru dodavatele). Podíl města se potom
předpokládá ve výši 15 811 848 Kč a financování akce v roce 2023.

• Současně souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva
kultury a případnou realizací akce kulturní a kreativní centrum Milevsko. Cílem
je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Podporovanými
aktivitami je mimo jiné i přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní
centrum a rozšíření stávajícího kulturního centra. Dle dostupných informací
na Ministerstvu kultury je možné a zároveň vhodné navázat na výše uvedený
projekt Modernizace budovy Domu kultury (sál, vzduchotechnika, technické
zázemí), který byl podpořen dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Minimální
limit výše dotace je 30 mil. Kč bez DPH a je možné získat až 100% dotaci.

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

POZVÁNKA
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně Vás zveme ve středu 31. srpna na Den otevřených dveří přístavby
Domova pro seniory v Milevsku, který bude zahájen ve 13 hodin před vchodem
do budovy 5. května 1510, Milevsko. Akci v odpoledních hodinách zpříjemní
koncert populární hudby. Konec akce je naplánován na 16 hodinu. 
Za město Milevsko Za Sociální služby Města Milevska
Ing. Ivan Radosta, starosta Mgr. Marie Jarošová, ředitelka
Michal Horek, místostarosta
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Při cestě z Milevska do Dmýštic se přibližně od roku 1830 objevuje tzv. Červený kříž.
V březnu letošního roku došlo důsledkem větrného počasí k pádu kříže, který na tomto
místě stál od roku 2009. A hned v květnu se podařilo sestavit a osadit kříž nový, který
je z modřínového dřeva a jistě zaujme svou dominantností. Velký dík za obnovu tohoto
kříže patří Milevskému klášteru bratří premonstrátů , Arrbo s. r. o., Atelieru Radost
a rodině Kalinových.

V rámci výstavy mysliveckých trofejí proběhlo projektové dopoledne pro 5. ročníky ze ZŠ
v Milevsku pod patronací Odboru životního prostředí Milevsko.

Nového nátěru se dočkal poutač u silnice 1/19.

V Milevsku začala plánovaná výstavba pumptrackové dráhy.

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ulici Havlíčkova je hotova. Teď už zbývá
jenom vozovka...

I o letošních prázdninách probíhá v amfiteátru DK Milevsko oblíbené letní kino, které
se těší velké návštěvnosti. V srpnu se můžete těšit na filmy Gump - pes, který naučil lidi
žít, Matky, Betlémské světlo, Mimořádná událost a Příšerákovi 2. Promítá se každé úterý
po setmění.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
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Odbor vnitřních věcí tvoří 12 pracovníků, jejichž pracovní zařazení je uvedeno
níže. Pod působnost odboru náleží více oblastí veřejné správy. Mezi ty hlavní
patří vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, vedení matriční agendy,
činnost ohlašovny pobytu, podatelny městského úřadu, organizačně-technické
zajišťování voleb a místních referend v Milevsku, činnost registračního úřadu ve
volbách do zastupitelstev obcí a ověřování listin a podpisů. Dále zajišťuje příjem
a evidenci nálezů, spisovou a archivní službu městského úřadu, hlášení městského
rozhlasu, vítání nových občánků města a blahopřání k životním jubileím, činnosti
městského úřadu v oblasti školství. Na základě veřejnoprávních smluv projednává
přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku
spáchané na celém území ORP Milevsko.
Odbor vnitřních věcí vykonává také činnost obecního živnostenského úřadu,
tedy přijímá ohlášení živností, žádosti o udělení koncesí a žádosti o změny
údajů vedených v živnostenském rejstříku, provádí živnostenskou kontrolu
a kontrolu dodržování zákona o ochraně spotřebitele. Dále rozhoduje o zrušení
živnostenských oprávnění a projednává přestupky na úseku živnostenského
podnikání. Živnostenský úřad je umístěn v budově, která se nachází v ulici Saži-
nova.
Na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů je možno využít rezervační
systém na webových stránkách města Milevska. V případě rezervace žádáme
o zadávání odpovídajících údajů, tzn. pokud bude chtít o doklad žádat rodič a dvě
děti, je potřeba rezervovat tři časy, ne pouze jeden.

PŘEDSTAVUJEME ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

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

ZPRAVODAJI:
80 let

Josef Hynouš
Bedřich Hrtoň

Jaroslava Husová
Marie Smrtová
Ludmila Šiková

85 let
Marie Procházková
František Brabec

90 let
Danuše Kořánková

92 let
František Král

96 let
Blažena Čunátová

ZLATÁ SVATBA

V pátek 8. července oslavili manželé Vladimír a Jaroslava Horkovi zlatou svatbu.
Toto své krásné výročí si připomněli v kruhu svých blízkých na milevské radnici
na den přesně. Srdečně gratulujeme.

Výběr ze statistiky odboru v roce 2021:
V loňském roce se v Milevsku narodilo 76 nových občánků, k trvalému pobytu se
přihlásilo 120 osob. Naopak 152 osob se z Milevska odhlásilo a 136 milevských
obyvatel zemřelo. Na milevské matrice bylo za rok 2021 zapsáno 47 manželství
a 84 úmrtí.
Odbor dále vyřídil 1833 žádostí o občanské průkazy, 670 žádostí o cestovní doklady,
vyřídil 169 přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku,
zpracoval 255 případů k vymáhání, 167 ohlášení živností a žádostí o koncesi, 489
avíz o změnách v živnostenském rejstříku a provedl 77 živnostenských kontrol.

Zleva nahoře: Drahomíra Fujerová, Ivana Suchanová, Dita Šindelářová, Jitka Hro-
chová, Petra Vlková, Iveta Kolínová, zleva dole: Vendula Krausová, Hana Kozáková,
Jan Krejča, Ivana Nováková, Anna Randová, Miluše Záhorová

Personální obsazení a konkrétní svěřené agendy:
Bc. Jan Krejča, vedoucí odboru vnitřních věcí
tel.: 382 504 101, e-mail: jan.krejca@milevsko-mesto.cz
Bc. Anna Randová, matrikářka a zástupkyně vedoucího odboru (matriční
agenda, ověřování listin a podpisů, Czech POINT, vítání dětí, životní jubilea)
tel.: 382 504 144, e-mail: anna.randova@milevsko-mesto.cz
Jitka Hrochová, referentka evidence obyvatel – ohlašovny (přihlašování k trva-
lému pobytu, rušení trvalých pobytů, vedení volebních seznamů, vydávání volič-
ských průkazů, hlášení městského rozhlasu, ověřování listin a podpisů, veřejné
sbírky, Czech POINT)
tel.: 382 504 114, e-mail: jitka.hrochova@milevsko-mesto.cz
Vendula Krausová, referentka – cestovní doklady (žádosti o vydání cestovního
dokladu, přijímání oznámení o ztrátě, odcizení, nálezu, poškození nebo zneužití
cestovního dokladu)
tel.: 382 504 147, e-mail: vendula.krausova@milevsko-mesto.cz
Ivana Suchanová, referentka – občanské průkazy (žádosti o vydání občanského
průkazu, přijímání oznámení o ztrátě, odcizení, nálezu, poškození nebo zneužití
občanského průkazu)
tel.: 382 504 110, e-mail: ivana.suchanova@milevsko-mesto.cz
Miluše Záhorová, referentka – evidence obyvatel a školství (změny, opravy
a poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel, výkon přenesené
působnosti na úseku školství)
tel.: 382 504 100, e-mail: miluse.zahorova@milevsko-mesto.cz
Ing. Hana Kozáková, referentka – veřejný pořádek a pohledávky (projednávání
přestupků, povolení k umístění herního prostoru a ohlášení hazardních her, ztráty
a nálezy)
tel.: 382 504 113, e-mail: hana.kozakova@milevsko-mesto.cz
Ivana Nováková, referentka živnostenského úřadu – evidence podnikatelů
(ohlašování živností, žádosti o koncese, oznamování změn údajů vedených v živ-
nostenském rejstříku, výpisy z živnostenského rejstříku, rušení živnostenských
oprávnění, ověřování listin a podpisů)
tel. 382 504 238, e-mail: ivana.novotna@milevsko-mesto.cz
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INFORMACE PRO VOLIČE – PLATNOST OP
Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali platnost svého občanského průkazu
před volbami konanými 23. a 24. září 2022. Občan ČR prokáže ve volební místnosti
svou totožnost a občanství ČR pouze občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
K výkonu volebního práva již nelze na počkání vyhotovit občanský průkaz bez
strojově čitelných údajů, jak tomu bylo dříve. Odbor vnitřních věcí

RESPEKTUJTE DOPRAVNÍ PŘEDPISY
Nastalo období letních prázdnin,
dovolených a s tím spojené zvýšené
množství přijíždějících nebo pouze
projíždějících vozidel naším měs-
tem. I z tohoto důvodu žádáme řidi-
če o důsledné dodržování doprav-
ních předpisů a občany o maximální
obezřetnost z pozice běžných účast-
níků silničního provozu. Především
upozorňujeme na nutnost dodržo-
vání pravidel stanoveného vodorov-

ného a svislého dopravního značení. Na dopravní situaci ve městě mimo jiné
v rámci své hlídkové činnosti dohlíží strážníci Městské policie Milevsko. Zejména
pak řeší nesprávné parkování a odstavování vozidel v centru města, nerespektování
stanoveného dopravního značení a neplacení parkovného na místech, která jsou
k tomu určena. Nesprávně zaparkovaná a odstavená vozidla často ohrožují ply-
nulost a bezpečnost silničního provozu, ale v mnoha případech brání zásobování,
vjezdu a výjezdu z vnitrobloků, svozu odpadu, a především komplikují zásahy
integrovaného záchranného systému.
Za nedodržování předpisů ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích hrozí neukázněným řidičům odpovídající sankce v podobě správních
trestů. Podle závažnosti porušení je to především napomenutí, které lze uložit
pouze prostřednictvím městské policie či Policie České republiky nikoliv pak pří-
slušným správním orgánem. Tento řeší přestupky například příkazem na místě,
či dalšími tresty včetně zákazu řízení.

Bc. Alena Stejskalová, odbor dopravy

Ing. Petra Vlková, referentka živnostenského úřadu – živnostenská kontrola
(provádění živnostenské kontroly a kontroly podle zákona o ochraně spotřebitele,
projednávání přestupků na úseku živnostenského podnikání, rušení a pozasta-
vování živnostenského oprávnění)
tel. 382 504 234, e-mail: petra.vlkova@milevsko-mesto.cz
Iveta Kolínová, DiS., referentka živnostenského úřadu – živnostenská kontrola
(provádění živnostenské kontroly a kontroly podle zákona o ochraně spotřebitele,
projednávání přestupků na úseku živnostenského podnikání, rušení a pozasta-
vování živnostenského oprávnění)
tel. 382 504 239, e-mail: iveta.kolinova@milevsko-mesto.cz
Dita Šindelářová, centrální podatelna (příjem a evidence dokumentů, vypravování
zásilek, výběr poplatků za umístění stánků)
tel. 382 504 117, e-mail: dita.sindelarova@milevsko-mesto.cz
Drahomíra Fujerová, podatelna a pokladna Sažinova (příjem a evidence doku-
mentů, pokladna)
tel. 382 504 219, e-mail: drahomira.fujerova@milevsko-mesto.cz

POLIKLINIKA MÁ NOVÉHO JEDNATELE
Od pátku 1. července má milevská polikli-
nika nového jednatele. Stal se jím
Ing. Petr Blahut, který je zároveň i jedním
ze společníků této společnosti, ve které
má svůj podíl i město Milevsko. Dříve půso-
bil především ve farmaceutických firmách
v top managementu. Rozhovor o tom, zda
se občané mohou těšit na nějaké novinky,
zda je něco, co by chtěl Petr Blahut ve fun-
gování polikliniky změnit či jestli má plán,
jak přilákat do Milevska nové lékaře, při-
neseme našim čtenářům v dalším čísle
zpravodaje. mk

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Hlučná oslava
Obyvatelé místní části Hůrka si stěžovali na rušení nočního klidu. Strá-
žníkům se následně podařilo lokalizovat zdroj hluku apoté ikontaktovat
odpovědnou osobu. Bylo zjištěno, že na zahradě jednoho z rodinných

domů pořádá parta asi čtyřiceti náctiletých osob oslavu narozenin. S organizátorem
akce bylo dohodnuto, že hudbu a hlasité projevy okamžitě ztiší, jinak v opačném
případě bude věc řešena pokutou. Organizátor dohodu dodržel a poté již byl klid.
Rozčílila jej hromada starého nábytku
Byla přijata stížnost od obyvatele jednoho z domů v Sokolovské ulici na odpad
a hromadu starého nábytku, naházenou vedle kontejnerů. Po ohledání vyházeného
odpadu byl zjištěn jeho původce a tento kontaktován. Byl s ním domluven termín,
do kdy odpad zmizí. Tento termín dodržel a odpad odvezl na skládku. Věc s ním
byla následně řešena jako přestupek podle zákona o odpadech.
Noční řvouni na hřišti
Horkou letní noc si užívala partička mladistvých, která až do pozdních nočních
hodin rušila noční klid na hřišti ve vnitrobloku v ulici J. A. Komenského. Rušení
bylo tak intenzivní, že rozčílilo jednoho z místních občanů, který poté zavolal na
městskou policii. Na místě bylo zjištěno šest mladistvých, kteří byli velice pře-
kvapeni tím, že někoho ruší. Následně se začali omlouvat s tím, že již budou zticha.
Hlídka je z místa vykázala a věc s nimi na poprvé vyřešila pouhou domluvou.
Přeražená čelist
Na tísňovou linku 156 bylo přijato oznámení na rvačku čtyř mužů v jedné z restaurací
v centru města. Po příjezdu hlídky na místo byli všichni aktéři potyčky uklidněni
a následně bylo zjištěno, že zde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma Ukrajinci
a místním štamgastem, se kterým se jeden z nich odmítal napít. Celý konflikt se
před příjezdem hlídky snažil zkrotit provozovatel restaurace. Na místo se dostavila
i hlídka PČR, která přijala stejné oznámení jako MP. Nejprve vše vypadalo, že tento
skutek bude řešen jako obyčejný přestupek proti občanskému soužití, a to až do
doby, než u napadeného štamgasta lékař konstatoval frakturu čelisti. Vzhledem
k této skutečnosti vzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu ublížení
na zdraví, a proto byla celá záležitost předána PČR.
Děti dráždily prodavačku
Na městskou policii volala jedenáctiletá slečna s tím, že jí a její kamarády napadla
uVzoru vietnamská prodavačka. Strážníci na místě toto oznámení prověřili azjistili,
že věci se mají trochu jinak. Děti se před uzavřením prodejny uvnitř schovaly mezi
stojany s oblečením a v okamžiku, kdy prodavačka obchod uzamkla a zhasnula, si
jich všimla. Žena se je snažila z obchodu vyhnat, ale děti pobíhaly mezi regály
a dělaly si z ní legraci. Ta se rozčílila a začala po nich házet pantofle „Crocsy“, na
což děti z obchodu utekly. Když si opětovně uzamkla obchod, děti oběhly budovu
a začaly jí bouchat na dveře skladu. Tato zareagovala tak, že vyběhla ven a začala
na ně křičet. Dle přítomných svědků k žádnému napadení nedošlo, pouze děti jí
zde opakovaně provádí nejrůznější lumpárny, ke kterým se poté také přiznaly.
Povedená čtveřice dětí byla následně předána rodičům. Otec hlavního aktéra akce
prohlásil, že to není poprvé a že si celou záležitost se synem doma vyřídí.
Ukřivděné ego
Opilý mladík telefonicky oznámil, že byl napaden a neprávem vyhozen z diskotéky,
kam jej již nechtějí pustit. Po prověření situace na místě vyšlo najevo, že tento
na diskotéce tropil výtržnosti, úmyslně na chodbě rozbíjel skleničky a vyvolával
konflikty, tak jej ochranka vyprovodila ven. Mladík se na místě neustále dožadoval
vstupu na diskotéku, přičemž se oháněl známostmi a právníky, tak mu bylo dopo-
ručeno, až vystřízliví, ať přijde na služebnu podat oznámení, ale pro tuto noc má
na diskotéku vyslovenou stopku. Václav Barda



STŘÍPKY Z MINULOSTI – POVODNĚ 2002 NA MILEVSKU OČIMA FOTOGRAFA (20 LET)

Pohled na milevský klášter od jihovýchodu. Lávka v parku Bažantnice.

Park Bažantnice, u klášterního mostu. Milevsko, Na Vinicích, hráz Koruňáku.

Stavidla u rybníku Koruňáku. Bývalé koupaliště Na Vinicích po opadnutí vody.
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Milevský potok u výpadovky na Tábor. Můstek přes Milevský potok.

Milevský potok nedaleko můstku. Můstek v Milevsku u prodejny stavebnin.

Sepekov, hráz rybníku Chobot.
Veselíčko – střed obce.

Lukáš Panec, Milevské muzeum, fotografie z archivu Františka Pance
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ BALKON
ČI ZAHRADU
do pondělí 12. 9.
Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik pořá-
dají 7. ročník fotografické soutěže. Snímky rozkvet-
lého balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly apod.
můžete zasílat na e-mail soutez@milevskem.cz nebo
osobně přinést do kanceláře DK Milevsko. Každý sou-
těžící může zaslat 3 fotografie. Uvádějte vždy své
jméno, příjmení a stručný název zaslaného snímku.
Vyhrát můžete poukázky v hodnotě 500, 300 a 200 Kč
na odběr zboží v Květinářství Romantik. Na malou
pozornost se může těšit každý soutěžící.

LETNÍ HRA MILEVSKEM
do neděle 4. 9.
DK Milevsko ve spolupráci se společností Digitalizu-
jemevas.cz připravil velkou prázdninovou hru. Ke
hře potřebujete chytrý mobilní telefon se čtečkou
QR kódů a připojením na internet. Po načtení prvního
QR kódu se vám zobrazí instrukce, jak postupovat
dál. Můžete si vybrat ze tří úrovní obtížností. Když
odpovíte na všechny otázky, můžete se rozhodnout,
zda svůj výsledek odešlete do soutěže. Hrát můžete
např. o poukázku do Restaurace V Klubu, permanent-
ku do Milevského kina, sportovní balíčky, rodinnou
vstupenku do Milevského kláštera či dárkové před-
měty. Hru můžete hrát opakovaně. 
start Křížová cesta, cíl Vášův mlýn

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2022
do středy 31. 8.
Zájemci jsou přijímáni přednostně v párech. Kurzovné
se platí při zápisu v provozní době kanceláře DK Milevsko
(ÚT a ST 8:00-11:30 a 12:15-15:30, ČT 8:00-11:30
hodin). Zahájení výuky je v pátek 2. září. V případě
jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na email info@milev-
skem.cz nebo na telefonním čísle 383 809 201.
pokladna DK
kurzovné: 2000 Kč

KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – OBSAZENO
pondělí 1. až pátek 5. 8.
Pořádá EFK dance family a DK Milevsko.
cena: 1800 Kč

LETNÍ KINO – GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL
LIDI ŽÍT
úterý 2. 8. 20:30
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – NÁHODNÝ VÝBĚR & ESCAPE
2 THE JUNGLE
čtvrtek 4. 8. 18:00
amfiteátr
vstupné: zdarma

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
úterý 9. 8. 12:00-15:00
učebna 2

LETNÍ KINO – MATKY
úterý 9. 8. 20:30
amfiteátr
vstupné: zdarma

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
středa 10. 8. 16:00
velký sál

MILEVSKÉ LÉTO – LÁSKA & VO106
čtvrtek 11. 8. 18:00
amfiteátr
vstupné: zdarma

ANETA LANGEROVÁ – DVĚ SLUNCE
neděle 14. 8. 20:30
Časový harmonogram: 19:30 otevření areálu pro
návštěvníky, 20:30-22:30 koncert
Milevský klášter – 1. nádvoří
vstupné: od 590 Kč

LETNÍ KINO – BETLÉMSKÉ SVĚTLO
úterý 16. 8. 20:30
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – RIGHTNOW & ŠTĚPÁN SOUKUP
čtvrtek 18. 8. 18:00
amfiteátr
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO – MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
úterý 23. 8. 20:30
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – J.Z.L.F. & QÝCHODU
čtvrtek 25. 8. 18:00
amfiteátr
vstupné: zdarma

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
čtvrtek 25. až neděle 28. 8.
Více informací a vstupenky na www.milevskeslav-
nosti.cz.

LETNÍ KINO – PŘÍŠERÁKOVI 2
úterý 30. 8. 20:30
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to
zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba! Každo-
denní život má protivný zvyk znovu vám házet klacky
pod nohy…
amfiteátr
vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME:

13. POHÁDKOVÝ LES
sobota 3. 9. 13:00-16:00
Tradiční zábavné dětské odpoledne plné soutěží
a odměn. 
start od areálu koupaliště
vstupné: 100 Kč

VERNISÁŽ – VÝSTAVA PATCHWORKU
A PANENEK
středa 3. 8. 17:00

VÝSTAVA PATCHWORKU A PANENEK
čtvrtek 4. až úterý 30. 8.
Pořádají Patchworkový klub Milevsko a Český
panenkový klub společně s Domem dětí a mládeže
v Milevsku.
vstupné: 10 Kč

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

LETNÍ STADION:
21. 8. 17:00 FC muži A - Trhové Sviny
28. 8. 10:00  FC dorost - Slávia ČB

17:00  FC muži B - TJ Božetice 

ZIMNÍ STADION:
13. 8. 11:00 HC st. žáci - Soběslav
17. 8. 18:00 HC muži „A“ - HC Tábor
20. 8. 16:00 HC st. žáci - Soběslav
26. 8. 13:15 HC 3. tř. př. utkání
27. 8. 13:00 HC Turnaj mini hokej
28. 8. 10:00 HC Turnaj mini hokej

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

KESTŘANY, PUTIM, PROTIVÍN
úterý 23. 8.
Navštívíme dochovanou pozdně gotickou horní tvrz
v Kestřanech, muzeum a čeká nás prohlídka pivovaru
v Protivíně. Odjezd v 8 hodin.

VITORAZSKO
úterý 30. 8.
Prohlídka Gmündu, procházka v přírodním parku
v Blockheide (rozhledna 3 €  - není v ceně), návštěva
města Weitra. Odjezd v 7:30 hodin.

MILEVSKÉ KINO

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

DŮM KULTURY

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

GALERIE M

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

MILEVSKÉ MUZEUM

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

SPOS MILEVSKO

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

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

KULTURA A SPORT – SRPEN 2022

Z důvodu výměny sedadel a podlahové krytiny
v kinosále je provoz kina do 31. 8. uzavřen.
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ORLICKÉ HORY 2. ČÁST
sobota 6. až sobota 13. 8.
Tradiční týdenní turistická dovolená. Informace na
telefonech: 734 735 946, 737 233 123.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

CYKLOPUTOVÁNÍ S ELEKTROKOLY
sobota 20. 8.
Trasa Milevsko – Červená – Milevsko. Délka trasy cca
30 km, odjezd od sokolovny v 9 hodin. 
vede: Ladislav Macháček

TÁBOR A OKOLÍ
středa 24. 8.
Pěší vycházka po trase Tábor – Granátová skála –
Harachovka – Klokoty – Tábor. Délka trasy 11 km,
odjezd z AN v 6:55 hodin. 
vede: Jindřich Janouch

ZŘÍCENINA HRADU BOROTÍN
středa 31. 8.
Pěší vycházka po trase Balkova Lhota – Kostelec –
Borotín – Sudoměřice u Tábora. Délka trasy 14 km,
odjezd z nádraží ČD v 6:55 hodin, příjezd do Milevska
v 14:43 hodin.
vede: Jindřich Janouch

PŘÍPRAVA VLASTNÍHO PROGRAMU
úterý 2. 8.

VÝLET NA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
čtvrtek 4. 8.  

SPORTOVNÍ DEN
úterý 9. 8. 

PREVENTIVNÍ TÉMA – ROZMANITOSTI PROTI
PŘEDSUDKŮM
čtvrtek 11. 8.  

PETANQUE 
úterý 16. 8.        

SLADKÉ PEČENÍ
čtvrtek 18. 8. 

ROMSKÁ HUDBA S TANCEM  
úterý 23. 8. 

KŘÍŽOVÁ MEDITAČNÍ CESTA 
čtvrtek 25. 8. 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENŮ SENIOR KLUBU
do čtvrtka 18. 8. 
Již 5. ročník oblíbené výstavy.

SRPNOVÉ ČTENÍ NA DĚTSKÉM 
každé pondělí 10:00 a 15:00

Čtení probíhá vrámci projektu Mravenčí chůvy Pročtené
léto. Přijďte svaším batoletem, předškoláčkem či ško-
láčkem, kterému lahodí čtená pohádka, ať si u nás
natáhne nožky, položí hlavu na polštář, zavře oči
a nechá se přenést do světa draků, rytířů, dinosau-
rů… či po čem zrovna knihovnice sáhne. A číst u nás
můžete i Vy! Máte-li chuť, stačí přijít v danou hodinu,
posadit se do křesla ačíst, protože „příklady táhnou“.

PUTOVÁNÍ MĚSTEM A HISTORIÍ S KNIHOVNOU
A V KNIHOVNĚ 
čtvrtek 18. a úterý 23. 8.
Malou ochutnávkou z našich příměstských táborů je
jednodenní akce pro děti od 1. do 9. třídy. Těšit se
mohou na šifry, hry a nové kamarády. V ceně 200 Kč
je oběd, pitný režim a materiál. Počet míst je omezen
a proto prosíme zájemce o rezervaci místa u naší lek-
torky Hanky na e-mailu kozakova@knihmil.cz.

POSVÍCENSKÝ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH 
středa 24. 8. 09:00-11:00
Víte, že v knihovně půjčujeme deskové hry? Přijďte
si je zahrát a třeba i něco vyhrát.

VÝSTAVA OBÁLEK KNIH MILEVSKÝCH AUTORŮ 
středa 24. 8. až pátek 23. 9.
V rámci posvícení připravila knihovna ve spolu-
práci s Milevským muzeem jedinečnou výstavu
obálek knih autorů, kteří žili či tvořili v Milevsku.

POSVÍCENÍ V KNIHOVNĚ 
sobota 27. 8. 14:00-17:00
Kreativní soutěž pro celou rodinu nebo týmy kama-
rádů, šifrovačka po městě, čtení a hudba pro nejmen-
ší, burza knížek a spousta dobrot. To je Posvícení pro
celou rodinu v podání naší knihovny. 

LETNÍ MISE PRO DĚTI: DOMOV PRO ZULIČNÍKY
Po celé léto nám můžete pomoci postavit domov pro
naše Zuličníky. Najdete ho kousek za klášterem a při-
vedou vás k němu značky se symbolem domečku.

POHLED Z CEST PRO SKŘÍTKY
Naši skřítci Knihomil a Knihomol se těší na pohledy
od dětí z jejich cest. Adresa knihovny je jednoduchá
– Knihovna, Milevsko 1.

PROČTENÉ LÉTO
Každý týden nové téma na čtení a k ruce Prázdninový
deník, se kterým plníte úkoly a zajímavé výzvy a sou-
těžíte. Více informací na dětském oddělení.

THE BLADDERSTONES
pátek 26. 8. 20:30
Koncert v rámci Bartolomějského posvícení. 

PSYCHOLOG V PORADNĚ
úterý 9. a 16. 8. 08:00-16:00 
PhDr. Jaromír Matoušek
čtvrtek 11. a 18. 8. 08:00-16:00
PhDr. Vlasta Hořánková

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

KAMENÁČ music art pub

www.kamenac.net

CENTRUM MILÍSEK

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

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

Bezplatné konzultace, nutno objednat se předem na
telefonu 723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 24. 8. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

KOMUNITNÍ CENTRUM:
SETKÁNÍ S KUBÁNSKÝM VELVYSLANCEM ANEB
ŽIVOT NA KUBĚ
pondělí 8. 8. 17:00
Zajímavá beseda o životě na Kubě.

JIŘÍ VODIČKA – KONCERTNÍ MISTR ČESKÉ
FILHARMONIE
čtvrtek 18. 8. 18:00
Jiří Vodička patří k nejvyhledávanějším českým hous-
listům. Přijďte si poslechnout povídání o jeho cestě
na hudební vrchol.

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ VOJTĚCHA TESKY  
středa 24. 8. 17:00
První výstava nadějného mladého umělce z Milevska.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

I v letošním roce probíhá během letních prázdnin
několik turnusů příměstských táborů Plavecké školy
Žabka. V srpnu pak stráví dvacítka dětí zážitkový týden
na pobytovém táboře na Monínci. Na snímku jsou
účastníci prvního turnusu, který se nesl ve sportovním
duchu. Děti si vyzkoušely atletiku, florbal, plavání
a v rámci celodenního výletu také lezení v píseckém
centru LezeTop. Mgr. Jana Plavcová

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
Vaším úkolem je odhalit,
kde byla fotografie poří-
zena. Tři vylosovaní
výherci, kteří správnou
odpověď pošlou do středy
17. srpna na telefonní čís-
lo 775 733 552 nebo na
e-mail zpravodaj@milev-
skem.cz, získají vstu-
penku na divadelní před-
stavení Do ložnice vstu-
pujte jednotlivě, které
Divadelní společnost

Háta sehraje v DK Milevsko vneděli 2. října. Kodpovědi
nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Hmyzí hotel
v parku Bažantnice 
Výherci: Antonín Zdeněk, Branice, Vladimír Bláha
a Jan Falada, Milevsko
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PTAČÍ BUDKA, LEGO, KOZA A MODROOČKO

Co mají společného? To vše, a ještě mnohem více zažili v červnu klienti Domova
pro seniory v Milevsku. Hned na začátku června se někteří v parku Bažantnice
seznámili s projektem Mladí pro klima. Žáci 8. třídy 1. ZŠ seniory mimo jiné obda-
rovali vlastnoručně vyrobenými pítky pro ptáčky. Vřelé díky školákům, pítka již
slouží svému účelu v okolí DPS a zdejší obyvatele baví pohled na živý ruch ptactva
v jejich okolí.
Před prázdninami se klienti domova pro seniory jako účastníci pilotního projektu
„Senioři staví s dětmi“ naposledy sešli s dětmi z MŠ Kytička nad stavebnicí LEGO
a společným stavěním tak ukončili roční mezigenerační setkávání plné radosti
a společného tvoření.
Koza a slepice na zahradě mezi klienty DS? Ano, jedno červnové dopoledne prožili
senioři právě v této vzácné společnosti. Koza Terezka s tříměsíčním kůzlátkem
Maxem, koník, slepice, kozlík, psí slečna, ti všichni potěšili srdíčka našich klientů. 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
„Neslibujeme, že je možné vyřešit všechny vaše potíže.
Můžeme vám však slíbit, že využijeme všech svých doved-
ností, znalostí a zákonných možností, abychom vám
pomohli vaši situaci řešit.“
Služby jsou určeny každému, kdo se dostal do situace, kte-
rou nezvládne vyřešit vlastními silami, a to především
pro obyvatele žijící v Milevsku a jeho okolí. Sociální pra-

covník bude společně s klientem hledat nejvhodnější způsob řešení problémů a
bude klienta podporovat při prosazování jeho oprávněných práv a zájmů.
Nevíte si rady? Pomůžeme vám např. v oblasti dávek hmotné nouze a státní sociální
podpory, bydlení, pracovně-právních vztahů, rodiny a mezilidských vztahů. Jsme
tu pro Vás! Nebuďte na problémy sami!
Služba je k dispozici od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin, pro osobní návštěvu
je vhodné se předem telefonicky objednat (Bc. Tereza Němcová, Sociální služby
Města Milevska, 5. května 1510, Milevsko 399 01,  telefon:  702 133 122, e-mail:
poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz). Bc. Tereza Němcová

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA V DK 
Od září se v Domě kultury v Milevsku opět rozběhnou kurzy německého jazyka pro
dospělé – začátečníky, mírně ivelmi pokročilé. Vkurzu pokročilých je možné soustředit
se buď na konverzaci nebo na doplnění mezer v gramatice. Kurzy povede zkušená
lektorka Jitka Chabrová. Informační schůzka se uskuteční ve čtvrtek 8. září od 17
hodin v učebně č. 1 v prvním patře DK Milevsko. Prosíme, aby se na schůzku dostavili
isoučasní studenti, protože se bude domlouvat den ičas, kdy bude kurz probíhat tak,
aby to všem vyhovovalo. Zároveň proběhne rozdělení do skupin. Děkujeme. mk

A ještě než se žáci 2. ZŠ rozběhli na prázdniny, přišli rozeznít Domov pro seniory
písničkami z filmu Starci na chmelu a muzikálovými skladbami Marka Ebena
Kocour Modroočko. Na kytaru je doprovodil pan učitel Martínek, který s nimi vše
nacvičil. Známé písničky z filmu Starci na chmelu si s dětmi s chutí zazpívali
i klienti domova. Aktivizační pracovnice DS Milevsko
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1. ZŠ MILEVSKO
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V DIDAKTICKÝCH SOUTĚŽÍCH
I v uplynulém školním roce se žáci naší školy zúčastnili řady okresních kol didak-
tických soutěží.
Největšího úspěchu dosáhla Alžběta Humlová ze 6. ročníku, která zvítězila v okres-
ním kole Matematické olympiády. Při řešení úloh Fyzikální olympiády byl úspěšný
v kategorii F (8. ročník) Lukáš Permedla, který se umístil na 2.-3. místě, a v kategorii
E (9. ročník) Kamil Šoule na 3. místě. Stejné místo obsadila i žákyně 9. ročníku
Ema Kortanová v Olympiádě z anglického jazyka.
Pochvalu za reprezentaci školy v Matematické olympiádě si zaslouží i Matěj Tučný
a Matyáš Kostínek ze 7. ročníku a Linda Fořtová z 9. ročníku, kteří skončili těsně
za stupni vítězů.
Do desátého místa se umístili v okresním kole Matematické olympiády Helena
Pontová (6. r.) a Ema Fořtová (5. r.), ve Fyzikální olympiádě Jan Řehoř (8. r.),
v Olympiádě z českého jazyka Eliška Kroufková (9. r.), z německého jazyka Vojtěch
Polák (9. r.) a z anglického jazyka Eliška Mánková (7. r.).
Všem žákům, kteří se zúčastnili školních a okresních kol soutěží, patří pochvala
za ochotu pracovat nad rámec svých povinností. Poděkování patří i vyučujícím,
kteří je připravovali. Mgr. Marie Jelenová

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

KURZY KERAMIKY A DRÁTOVÁNÍ
DK Milevsko ve spolupráci s Atelierem Radost připravuje od září nové kurzy
keramiky a drátování. Práci s keramickou hlínou zvládnou děti od 4 let po
dospělé, drátování je určeno pro ty šikovnější cca od 8 let a dospělé. V případě
zájmu otevřeme skupinu začátečníků i pokročilých. Oba kurzy povede lektorka
Věra Pichová z Atelieru Radost. Pokud vás nabídka zaujala, zveme vás na nezá-
vazné informační schůzky, na kterých se dozvíte více. Schůzka pro drátování
začíná v 16 hodin, pro keramiku v 16:30 hodin, obě se uskuteční ve středu
7. září v učebně č. 4 v prvním patře DK. Už teď se na všechny zájemce velmi
těšíme. vp

GYMNÁZIUM MILEVSKO
ZÁVĚR ROKU PATŘIL VÝLETŮM

Poslední měsíc školního roku se na milevském gymnáziu nesl tradičně v duchu
školních výletů, exkurzí a sportovních kurzů. V polovině června absolvovala třída
2. A v doprovodu třídní učitelky Mgr. Hany Krajícové exkurzi do Vyššího Brodu
a Rožmberka nad Vltavou. Studenti zde absolvovali komentovanou prohlídku vyše-
brodského kláštera astátního hradu Rožmberk. Přesun mezi historickými památkami
podnikli zážitkově na raftech po Vltavě.
Poslední červnový týden se vydali studenti kvinty a3. Ana sportovní kurz do Dobronic
uBechyně. Cyklistiku během týdne střídaly i jiné pohybové aktivity –tenis, volejbal,
paddleboard, prusíkování, střelba ze vzduchovky a splouvání Lužnice na kanoích.

Mgr. Jana Plavcová

UČEŇ ROKU ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE
Celoroční soutěž „Učeň
roku“ je určena pro žáky
třetích ročníků tříletých
učebních oborů strojní
mechanik, opravář
zemědělských strojů
a truhlář. Soutěž vyhlá-
sila Oblastní hospodář-
ská komora v Milevsku
a SOŠ a SOU Milevsko za
podpory starosty měs-

ta Milevska Ing. Ivana Radosty na začátku školního roku 2021/2022.
Vítězství je podmíněno splněním řady kritérií jako je např. prospěch bez nedo-
statečných na vysvědčení v 1. a 2. pololetí školního roku, z odborného výcviku
je žák na vysvědčení hodnocen známkou výborný nebo chvalitebný a významnou
složku celkového výsledku představuje hodnocení závěrečné zkoušky, zejména
její praktické části.
Nejlepším učněm školního roku 2021/2022 se stal Václav Falada, na druhém místě
se umístila Kateřina Hradská a na třetím místě skončil Jakub Skalický.
Předávání ocenění se zúčastnil starosta města Milevska Ing. Ivan Radosta,
Mgr. Václav Kašpar - ředitel SOŠ a SOU Milevsko a Ing. Petr Bašík - člen předsta-
venstva JHK a GŘ firmy AURA, a. s. Ocenění absolventi převzali certifikáty a věcné
dary od partnerské firmy CIME, s. r. o.

Marcela Kužníková, ředitelka Oblastní kanceláře Jhk Milevsko

INTEGRAČNÍ SLUŽBY PRO UPRCHLÍKY

Aktivita „Integrační služby pro uprchlíky“ probíhá v rámci dotačního programu
Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022 financo-
vaného Ministerstvem vnitra ČR.
Charita Písek pomáhá uprchlíkům i nadále. V rámci Středisek pomoci v Písku
a Milevsku nabízíme uprchlíkům materiální a potravinovou pomoc, sociální pora-
denství, asistenci, doprovod, pomoc s vyhledáváním zaměstnání a ubytování.
Dobrovolníci, které sdružuje Dobrovolnické centrum BONUM, pomáhají při mate-
riálních sbírkách, při provozu Středisek pomoci, mohou poskytnout asistenci
cílové skupině, překladatelské služby aj.
Kdy a kde nás najdete? Středisko pomoci Písek je pro uprchlíky otevřeno každý
všední den na adrese Mírové náměstí 2272, Písek, od 8 do 12 hodin, více informací
vám může podat pracovnice střediska na tel.: 731 161 073 nebo e-mailu stredi-
skopomoci@pisek.charita.cz. Milevské Středisko pomoci naleznete na adrese
Hůrecká cesta 227 každý všední den od 12 do 14 hodin (tel.: 731 604 444, e-mail
strediskopomoci_milevsko@pisek.charita.cz). Koordinátorku Dobrovolnického
centra zastihnete na tel.: 731 549 778 a e-mailu dobrovolnici@pisek.charita.cz.
Děkujeme všem, kteří společně s námi pomáhají lidem z Ukrajiny. Finanční sbírka
na podporu uprchlíků z Ukrajiny, kteří vyhledali pomoc na Písecku, je stále aktuální
a podpořit ji můžete na účtu č. 193699144/0300. Budeme velice vděční i za jakou-
koliv finanční podporu činnosti Charity Písek, která je velice široká a rozmanitá,
vždy jde však o stejný cíl, a to pomoci bližním, kteří se dostali do nelehké životní
situace. Přispět je možné na náš účet č. 396846271/0100, děkujeme.

Veronika Skálová, Charita Písek
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IVA HÜTTNEROVÁ V MILEVSKU

Až do posledního místa byla v úterý odpoledne 12. července zaplněná Galerie M,
kde se konala vernisáž výstavy. Expozici vzácných olejomaleb a grafických listů přijela
do Milevska otevřít známá herečka, ale i spisovatelka a malířka Iva Hüttnerová, jež
se v galerii představila poprvé. Své první angažmá získala v Karlových Varech, později
prošla ještě několika dalšími divadly, objevila se v mnoha filmech a seriálech, mode-
rovala a autorsky vytvářela pořady v České televizi, navrhovala kostýmy, jevištní
dekorace a plakáty pro různá divadla a televizní pořady. Je autorkou pěti knih, pra-
videlně vydává oblíbené nástěnné kalendáře a ilustrovala řadu dalších knížek od
různých autorů. Malovat začala na počátku své divadelní kariéry v karlovarském
divadle, kde měla v roce 1974 i první profesionální výstavu. Dodnes realizovala na
tři sta autorských výstav nejenom v Čechách, na Moravě a Slovensku, ale také například
ve Stockholmu a New Yorku. Její obrazy jsou součástí stálých expozic naivního umění
v Paříži a Hamburku a je evidována v zahraničních encyklopediích, např. v Japonsku,
Francii a Švédsku. O hudební zpestření se postaral člen Pražského hradčanského
orchestru a několika dalších hudebních těles Radek Anděl, jenž na akordeon zahrál
francouzské šansony, staropražské i české lidové písně. hv

FOTOOBJEKTIVEM

V samém závěru školního roku absolvovali žáci SOŠ a SOU Milevsko se svými třídními
učiteli a učiteli tělesné výchovy sportovně-turistický kurz. Hlavním cílem akce byl pohyb
v přírodě, poznávání speciálních míst, sportovní hry, vodácká a cyklistická průprava
a osvojení si zásad první pomoci. Kurz se uskutečnil ve Výcvikovém středisku Univerzity
Karlovy Dobronice.

Od poloviny července probíhá výměna sedadel a podlahové krytiny v kinosále Milevského
kina. Znovuotevření kina se plánuje od 1. září. 

Prázdninová tvořivá dílna spojená s promítáním animované komedie Zlouni přilákala
do Milevského kina téměř 70 návštěvníků. 

Ve čtvrtek 14. července se v DK Milevsko uskutečnil koncert legendární skupiny Keks,
jako předkapela se představila Pecka Krhanice.

CVIČENÍ PILATES NOVĚ V DK
Od září bude možné vDK Milevsko navštěvovat cvičení Pilates, které zpevňuje zádové,
břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání.
Budou to tzv. otevřené lekce, cvičení bude možné navštěvovat bez předchozí rezervace.
Zveme všechny zájemce na první instruktážně-cvičící lekci zdarma, která proběhne
vúterý 13. září od 19 hodin. Proškolená instruktorka sdesetiletou praxí Jana Brand-
štýlová, pro kterou se stal pilates životním stylem, vám na ní ukáže, jak se pilates
cvičí a představí vám pomůcky, které se na cvičení používají: spinální válec (pilates
roller), pilates ručník (speciální ručník spletený zžinylky), pilates core band (látkový
pás), pilates kruhy, overbally, posilovací gumičky či klouzavé disky. Jana Brandštýlová
absolvovala řadu skvělých kurzů pod vedením těch nejlepších. Vroce 2015 byla vyško-
lena uRenaty Sabongui, která pilates přinesla knám do Čech, je vlastníkem certifikace
levelu 1 i 2 (studium MAT I-III a Ron Fletcher Towelwork) a v roce 2019 úspěšně
dokončila zkoušky také u Kateřiny Vaňkové. Budeme rádi, když se přidáte k jejím
spokojeným klientům. Více informací můžete získat na telefonu 731 138 615,
e-mailu pilatesjoy6@gmail.com či na www.cvicimesjanou.cz. mk

SOKOL MILEVSKO

Poslední červnový pátek uzavřely moderní gymnastky milevského Sokola jarní sezonu
posledním společným tréninkem na zahradě sokolovny. Nejprve si zacvičily a pak
došlo na odměňování za snahu a píli v uplynulé sezoně. Na snímku jsou nejmladší
děvčátka z přípravky. Mgr. Jana Plavcová
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Seznam vystavovatelek:
Patchwork: Dvořáková Ludmila, Hrychová Marie, Kostohryzová Jiřina, Kubíč-

ková Ludmila, Krpálková Zdenka, Podojilová Jaroslava, Pouzarová
Václava

Panenky: Bartáková Jana, Fárová Dagmar, Hlavatá Zdeňka a Zdenička, Kubíč-
ková Ludmila, Pěťová Jana, Pirná  Jana, Potůčková Jitka, Uhrová
Milena, Žilková Monika

Na otázky k nadcházejícím komunálním
volbám odpovídá Mgr.Ludmila Kolářo-
vá, která je lídrem kandidátky ODS. 
V červnovém zpravodaji jste vydali
informaci otom, že v letošních komu-
nálních volbách bude ODS Milevsko
kandidovat samostatně tak, jako
tomu bylo v minulých letech. Jak se
vám dařilo sestavování kandidátky?  
Návrh kandidátní listiny jsme měli při-

pravený už na konci května. Nebylo to těžké. Kandidátka má 21 členů a máme na
ní 18 lidí, kteří už za ODS v milevských komunálních volbách někdy kandidovali.
Další tři kandidáty nebylo problém doplnit. Pořadí na kandidátce jsme si finálně
schválili na sněmu, který byl na začátku června. Pak už jsme se začali věnovat
přípravě volebního programu a předvolebních akcí. 
Můžete nám o kandidátce něco prozradit? 
Kandidátku máme dobře sestavenou z hlediska odbornosti. Jsou na ní lidé pracující
ve zdravotnictví a ve školství, technici i ekonomové. Mezi kandidáty je například
právník, manažer projektů a další odborníci. Jsou tam jednatelé společností
a několik šikovných živnostníků. Řada kandidátů má zkušenosti z práce v zastu-
pitelstvu av poradních orgánech města. Někteří dříve pracovali také vradě nebo
přímo ve vedení města. Máme optimální věkové složení – nemladšímu kandidátovi
je 34 let, nejstaršímu je 64. Kandidátka je vyvážená i v poměru mužů a žen.    
Co nám řeknete o přípravě programu?
Do voleb jdeme s heslem „ODS… ta pravá cesta pro Milevsko“. Slovo pravá má
dva významy – pravá jako pravicová a pravá jako správná. Máme připravených
deset základních priorit, které budou na volebních letácích. Jednotlivé priority
teď podrobně rozpracováváme. S lidmi z Milevska si o nich budeme rádi povídat
na našich drobných předvolebních akcích.    

S LÍDREM ODS O PŘÍPRAVĚ
NA KOMUNÁLNÍ VOLBY

Na prvních místech kandidátky ODS jsou
Mgr. Ludmila Kolářová, Jaroslav Peták
a MUDr. Zdeněk Hobzek.
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Na poslední srpnový víkend chystá Dům kultury Milevsko oblíbené Bartolomějské
posvícení – Milevské městské slavnosti, které se uskuteční od 25. do 28. srpna. A na
co se můžete těšit? 
Program bude zahájen ve čtvrtek v bazilice Milevského kláštera slavnostním kon-
certem pod vedením dirigenta Jaroslava Vodňanského, hrát bude pražský Dvořákův
komorní orchestr a sólistky sestry Tesařovy.
Páteční program bude tradičně ve znamení rocku a odehraje se v městském parku
Bažantnice. Představí se kapely Brixtn, Hamr, milevské Fusky Dus i legendární Fan-
tom.
Rodinná sobota nabídne velice pestrý program, který bude v Bažantnici zahájen
již v 10 hodin dopoledne. Těšit se můžete na Myslivecké slavnosti, Jaromíra Kašpara,
Milevský dětský sbor, kapelu Prvoci, vyhlášení vítězů soutěže Svazku obcí města
Milevska Malovaný venkov, kapelu V4KA, folklorní představení skupiny Kovářovan,
Escape 2 The Jungle nebo Ticho de pre cupé band. Hvězdou letošních slavností
bude oblíbený písničkář Pokáč, kapela hrající v rytmu reggae aska Fast Food Orchestra
a finalisté Eurovize 2022 We Are Domi. Slavnosti budou navíc obohacené o Toulava
fest, během kterého bude představena celá tato turistická oblast a nebude chybět
ani jedinečný jarmark řemeslníků a výrobců Toulavy.
Zároveň bude připravena dětská scéna, kde se odehraje divadelní představení
Eliščiny pohádky divadla Já to jsem o princezně, princi a skřítcích. Návštěvníci se
mohou těšit na zábavné odpoledne s moderátorem, skákací hrad, hry, soutěže,
malování na obličej, dětskou diskotéku, nafukovací atrakci Pračka a kvízy od spo-
lečnosti Elektrowin, ukázku aktivit DDM Milevsko, které pro děti připravilo i tvořivý
program, dílničku afotokoutek Muzea milevských maškar, ukázku tanečních vystou-
pení (EFK dance family, 2N aerobic club Milevsko, Proactive Milevsko, Jungle Fiction
aNRG crew) ataké aktivit sportovních oddílů Došwich, Proactive Milevsko, Handball
club a 2N aerobic club Milevsko.

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ 2022
V neděli dopoledne proběhne v kostele sv. Bartoloměje Slavná mše svatá za město
Milevsko. Další program se představí v amfiteátru domu kultury a bude tradičně
vlidovém tónu. Těšit se můžete na kapelu Kovačka, Bohemia aslovenskou dechovku
Skaličané. Taktéž se uskuteční soutěž Oposvícenský koláč, jejímž sponzorem je Jed-
nota SD Milevsko. 
Celé slavnosti ukončí jedinečným koncertem Pocta divadlu Semafor táborský orchestr
Swing Band na nádvoří Milevského kláštera.
Po celém městě bude při posvícení probíhat celá řada doprovodných akcí. Navštívit
můžete např. Okresní výstavu zvířat v areálu Českého svazu chovatelů, výstavu
prof.Františka Doubka Česká státnost v domě kultury, výstavu obálek knih Spisovatelé
Milevska vměstské knihovně, výstavu Automobily Škoda na plakátech aprospektech
1945–2022 v Milevském muzeu nebo Výstavu patchworku a panenek v Galerii
M. Kamenáč chystá na pátek koncert kapely The Bladderstones, střelnice zas v sobotu
den otevřených dveří s možností si zastřílet, knihovna posvícenský turnaj v deskových
hrách a zábavné sobotní odpoledne pro malé i velké. Firma Acond připravila na
sobotu odpoledne Den otevřených dveří s programem pro děti. A kdo chce získat
certifikát poutníka a navštívit zdarma Milevský klášter, může vyrazit na poutní
stezku. Jsou připravené dvě trasy – náročnější Poutní trasa z Bechyně (30 km, start
9–10 hodin) nebo jednodušší Rodinná trasa ze Sepekova (6km, start 10–15 hodin).
Na Bartolomějské posvícení se vybírá symbolické vstupné, na zahajovací koncert
pořídíte vstupenky v předprodeji za 80 Kč, na program od pátku do neděle za 60 Kč
a pouze na neděli za 30 Kč. Děti do 12 let a ZTP mají vstup zdarma. Předprodej je již
zahájen, lístky zakoupíte v kanceláři domu kultury, Turistickém informačním centru
nebo na webu www.milevskeslavnosti.cz.
Věříme, že z bohaté nabídky programu si vybere každý návštěvník to své, že nám
bude přát počasí a společně si užijeme pohodovou atmosféru celých oslav.

Dům kultury Milevsko
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