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Jaroslav Svěcený
Jaroslav Svěcený je jedním z nejlepších součas-
ných českých houslistů a výraznou osobnos-
tí české hudební scény. Jeho sólistická dráha 
začala již v době studií na pražské konzervato-
ři a Akademii múzických umění, kde studoval 
u prof. Františka Pospíšila a prof. Václava Sní-
tila. Své vzdělání dovršil mistrovskými kurzy 
u slavných světových virtuosů Nathana Milstei-
na a Gidona Kremera. Jaroslav Svěcený doposud 
natočil 40 CD s díly světových a českých auto-
rů. Jako první český houslista nahrál kompaktní 
disk pro SONY CLASSICAL. V roce 1996 mu 
byla udělena prestižní cena Masarykovy akade-
mie umění za tvůrčí uměleckou činnost.

O5&Radeček
Seskupení O5&Radeček, známé též jako Radeč-
kové, je šumperská hudební skupina, jejíž tvorba 
se postupně vyvíjí od folku a country k folk-roc-
ku a bigbítu. Zárodek skupiny v podstatě vzni-
kl roku 1992, kdy sourozenci Tomáš a Ondřej 

Polákovi vytvořili dětské folkové těleso TOPOL. 
Postupně přibrali další členy a sklízeli tu větší, tu 
menší úspěchy na folkových a country festiva-
lech. V letech 1998-2000 skupina zakupuje elek-
trické kytary s příslušnou aparaturou a postupně 
přechází na žánr rocku a začínají vystupovat jako 
předskokani na různých koncertech a festivalech. 
Během roku 2004 zaznamenala skupina fenome-
nální úspěch s písničkou Praha (resp. Hvězdy 
nad Prahou). Roku 2009 kapela oznamuje vydá-
ní nového alba s názvem Máš mě na svědomí.

Luboš Pospíšil & Bohouš Zatloukal
Luboš Pospíšil je kategorie sama o sobě. Jeho 
typickým vibratem ozdobený tenor je pevným 
poznávacím znamením už od dob C&K Voca-
lu. Velmi pozoruhodná je ovšem i celá jeho 

čtvrtstoletí trvající sólová kariéra, založená na 
důvěryhodnosti repertoáru, nejčastěji hudeb-
ně z pera Pospíšila samotného či jeho kytarové-
ho souputníka Bohouše Zatloukala, textově pak 
z dílny básníka a překladatele Pavla Šruta.

Irská kapela THE PALE
Dublinská kapela The Pale vyniká tím, že hra-
je hudbu pěkně od podlahy. Základem kapely je 
již 20 let zpěvák, kytarista a hitmaker Matthew 
Devereux a zpívající mandolinista Shane Wearen.  
The Pale nechali ve své hudbě seběhnout celou 

řadu vlivů: reggae, ska, bluegrass, pop a díky čas-
tým toulkám po východě Evropy a Turecku, kde 
jsou mimochodem hodně populární, také nevá-
zanost ukrajinských svatebních veselí a turec-
kých rytmů. V ČR vystoupila kapela na dopo-
ručení Glena Hansarda poprvé předloni. Jejich 
1. koncert v ČR se uskutečnil právě v Milev-
sku. Frontman kapely Matthew Devereux poté 
přechodně zakotvil v Praze a příležitostně hra-
je v pražských klubech. Zatím své poslední CD 
Proper Order kapela nahrála  v roce 2009 v ČR 
(cestou z Milevka do ČB ji tak zaujal Temelín, že 

se objevil na obalu desky... ). O tom, že si kapela 
Českou republiku natrvalo oblíbila,  svědčí i fakt,  
že vloni při Folkových prázdninách v Náměšti 
natočili v rámci animační dílny videoklip Cho-
colate Factory. Metthewa se Shanem v Milevsku 
doprovodí baskytarista Darren Flynn, bubeník 
Aidan O´Grady a klávesák Andy O´Brien. Více 
o kapele na: www.thepale.ie.

Kamil Střihavka & Leaders
Toto spojení trvá již více jak dva roky. Za tu 
dobu odehráli „Lídři“ společně s Kamilem Stři-
havkou dvě jarní a dvě podzimní turné, včet-
ně letní, festivalové sezony 08. Vyvrcholením 
jejich spolupráce pak bylo natočení další sólo-
vé desky K. Střihavky, a to v létě loňského roku, 
ve studiu Svárov. Toto Kamilovo autorské al-
bum s názvem „365“ bylo přijato s nadšením 
nejen odbornou kritikou, ale hlavně samotnými 
fanoušky, kterým CD „365“ bylo určeno přede-
vším… Animovaný 3D-videoklip k písni ,,Srd-
cerváč“ z výše jmenovaného alba „365“ zabodo-
val na hudebním kanálu ÓČKO, na kterém se 
stal jedním z nejvysílanějších klipů… V těchto 
měsících kapela Leaders! vystupuje společně se 
svým ,,Lídrem“ na letních festivalech a samo-
statných koncertech po celé České republice. 
Leaders! hrají ve složení: bicí - Miloš Maier, 
basa - Jan Jakubec, kytara - Petr Henách, klá-
vesy - Viliam Béreš, b. vocal - Tereza Hálová, b. 
vocal - Martina Fišerová. Více informací nalez-
nete na http://kamil.strihavka.its.cz.

Peshata
Peshata - punk-rock-pop-ska kapela s všudy-
přítomnou dechovou sekcí z Tábora s převáž-
ně nevážnými texty ze života zvířat i lidí. Po tři-
nácti letech existence letos vydává své páté CD 
Svět za sifonem, které vám samozřejmě předsta-
ví i na Bartolomějském posvícení.

Ticho de pre cupé band
Kapela Ticho de Pre Cupé Band vznikla v roce 
2003 v Milevsku, avšak v současné době půso-
bí v Praze. Od svého založení skupina mnoho-
krát objela Českou republiku, ať už na pódiích 
velkých festivalů, či v malých klubech. V sou-

časnosti dodělává nové dvojCD, které vyjde na 
podzim. Nejen písně z něj budete moci v Milev-
sku slyšet. Oproti loňsku bude kapela hrát 
v pozměněném lepším složení. 

Keramička
Jihočeská kapela Keramička patří mezi před-
ní dechové orchestry v Čechách. Vznikla roku 
1975 a její repertoár je zaměřený především na 
lidové jihočeské písničky. Náročnost a odezva 
posluchačů byla motivací k tomu, aby si Kera-
mička vytvořila originální tvář jihočeské kapely. 
Kapela vystupuje v typických blatských krojích 
jak na plesech, tak i na koncertech a v estrád-
ních pořadech. Kapelu znají posluchači nejen 
v Jižních Čechách, ale i v Holandsku, SRN, 
Rakousku a Francii. Natočila řadu televizních 
pořadů a pravidelně ji můžeme slyšet ve vysílá-
ní českobudějovického rozhlasového studia.

Dudácká muzika DUHA
Muzika Duha vznikla na základě lásky k lido-
vé muzice, kdy původně šest nadšenců se dalo 
dohromady a tuto lásku proměnili v intenziv-
ní zkoušení, tvorbu vlastních skladeb a zejmé-
na chuť se prezentovat s elánem a nadšením pro 
druhé. Lidová písnička by v žádném případě 
neměla vymizet z našeho života, protože je jeho 
kořením. V čase smutku, bolesti, ale také pří-
zně osudu a radosti by měla být vždy po ruce 
jako lék ke zhojení všech ran, které nám život 

uštědřuje. Duha se účastní folklórních festivalů 
ve Strakonicích, Doudlebech, Kovářově, vystu-
puje na Táborských i Píseckých slavnostech, se 
svým programem navštívila Rakousko, Němec-
ko, Švýcarsko, Španělsko a Chorvatsko.

Láďa Kerndl & orchestr
Láďa Kerndl patří k naším nejvýznamnějším 
swingovým a jazzovým zpěvákům. V České 
republice se mu výstižně přezdívá „Český Frank 
Sinatra“. Od roku 1971 do roku 1995 jezdil jako 
hudebník a zpěvák na amerických výletních 
lodích. Na Bartolomějském posvícení vystoupí 
se svým orchestrem.
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Informace z jednání Rady města Milevska

13. schůze Rady města Milevska dne 29. 6. 2010
Na své 13. schůzi radní schválili poskytnutí neinvestiční dotace pro Čes-
ký svaz ochránců přírody, ZO ČSOP Makov na částečné zajištění provozu 
Záchranné stanice živočichů Makov v roce 2010, Český svaz ochránců pří-
rody - ZO Milevsko na činnost základní organizace v roce 2010, Sdružení 
rodičů a přátel dětí a školy při 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko na mimo-
školní aktivity žáků školy v roce 2010, Sdružení přátel 1. ZŠ T.G. Masaryka 
na zájmovou činnost žáků školy v roce 2010, JUNÁK – svaz skautů a skau-
tek ČR, středisko Milevsko na činnost dětí organizace na rok 2010. Dále byl 
schválen návrh zadávacích podmínek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Zvýšení biodiverzity v rámci zastavěného území, Projekt rekonstrukce zele-
ně - staré sídliště v Milevsku“. Jedná se o vypracování projektové dokumenta-
ce rekonstrukce zeleně v lokalitě starého sídliště Milevsko, zaměřené zejména 
na obnovu zeleně území o rozloze 62 000 m2, která bude sloužit jako výcho-
zí podklad k podání žádosti o přidělení finančních prostředků z Operačního 
programu životního prostředí na vlastní realizaci rekonstrukce zeleně toho-
to území. Rada města Milevska také schválila Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Milevska Sboru dobrovolných hasičů v Milevsku na finan-
cování doprovodného programu při oslavách výročí 140 let od založení SDH 
v Milevsku. Výročím 140 let svého trvání chce letos v srpnu společně se širo-

kou veřejností vzdát Sbor dobrovolných hasičů v Milevsku hold práci hasi-
čům, kteří bez nároku na odměnu obětovali svůj volný čas, někdy i své zdraví 
ve prospěch obyvatel města Milevska a jeho okolí. Součástí těchto oslav bude 
bohatý program na náměstí, v Milevském muzeu a na fotbalovém stadionu.

14. schůze Rady města Milevska dne 8. 7. 2010
Radní na svém 14. zasedání souhlasili s provedeným výběrovým říze-
ním na dodavatele investiční akce „Digitalizace promítání ve 3D – Ki-
no Milevsko“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou AV MEDIA, 
a.s., Praha. Akce je zahrnuta do rozpočtové změny města Milevska roku 
2010. Dále rada souhlasila s provedeným výběrovým řízením veřejné 
zakázky „Výměna oken vč. vchodových dveří a oprava fasády na budo-
vě Polikliniky Milevsko“. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dle směrnice 
města Milevska č. SM/11/RMM usnesením RMM č. 261/10. Byly obe-
slány tři odborné firmy a výzva byla zveřejněna na webu města. Nabídky 
zaslalo celkem šest uchazečů, z toho čtyři  uchazeči byli vyřazeni z dal-
šího hodnocení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na 
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ, 
Rada města, Informace z RMM).

Živnostenský odbor

Živnostenský úřad informuje
Novelou živnostenského zákona se k 1. 7. 2010 zavádí institut „identifi-
kačního čísla provozovny“. Toto číslo bude přidělováno každé nové provo-
zovně a podnikatel bude povinen tímto číslem svoji provozovnu označit. 
Provozovnám, které byly živnostenskému úřadu oznámeny před účin-
ností zákona, tedy před 1. 7. 2010, přidělí IČP živnostenský úřad do 1. 7. 
2011 a podnikatele o tom bude informovat. Od 1. 8. 2010 další novela živ-
nostenského zákona zavádí povinnost podnikatele při ukončení činnosti 
v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořá-
dat jeho případné závazky. Dále bude muset ohlásit případnou změnu této 
adresy po dobu 4 let. Tato adresa se nově bude zapisovat do živnostenské-
ho rejstříku (dostupný na www.rzp.cz). V rámci snižování administrativní 
zátěže podnikatelů tato novela upouští od povinnosti oznamovat změny 
údajů stanovených pro ohlášení živnosti nebo žádosti ke koncesi za před-

pokladu, že tyto změny již byly zapsané v základních registrech, v obchod-
ním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel. Podnika-
telé tak již například nebudou muset živnostenskému úřadu oznamovat 
změnu trvalého pobytu. Pokud však s trvalým pobytem změní zároveň 
i místo podnikání, tuto změnu již oznámit musí. Pro informaci dále uvá-
díme, že podání podle živnostenského zákona (ohlášení živnosti, žádost 
o koncesi, oznámení změn, oznamování provozoven apod.) můžete uči-
nit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Obecní živnostenské 
úřady najdete na všech městských úřadech obcí s rozšířenou působností 
a v Praze na úřadech městských částí. Dne 1. 8. 2010 také nabývá účinnos-
ti novela zákona o ochraně spotřebitele, která nově definuje spotřebitele 
jako „fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti 
nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“. Za spotřebitele tak 
již například nikdy nemůže být považována právnická osoba.

Jan Krejča

U příležitosti 140. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Milevsku chystá 

Milevské muzeum výstavu s názvem Pocta sv. 
Floriánu. Svatý Florián, který měl žít ve 3. sto-
letí, pomáhal totiž v dobách císaře Diokleciá-
na pronásledovaným křesťanům. Posléze byl 
sám zajat a po mnohém mučení utopen s mlýn-
ským kamenem na krku v řece Emži. Stal se vel-
mi populárním lidovým světcem jako ochrán-
ce proti zhoubnému ohni (v mládí prý zachránil 
svou modlitbou hořící dům). Bývá zobrazován 
jako římský voják, který nalévá vodu z vědra 
na hořící dům, a je tedy považován za patrona 
hasičů. Během přípravy výstavy spojili své síly 
jak zdejší muzejníci, tak i členové zdejšího dob-

Hasičská výstava v muzeu
rovolného hasičského sboru, některé exponáty 
zapůjčí Hasičské muzeum v Bechyni a mnohé 
další pak i soukromí sběratelé. Milevští muzej-
níci požádali o spolupráci i Státní okresní archiv 
v Písku a už v jarních měsících vybrali důležité 
archivní dokumenty z dějin milevských hasičů. 
I když od letošního července platí nové archiv-
ní předpisy, které velmi komplikují půjčová-
ní a vystavování archiválií, podařilo se posléze 
nalézt shodu, a tak bude moci veřejnost poprvé 
vidět celou řadu unikátních listin, které se vzta-
hují k dějinám zdejších hasičů. Jen namátkou 
jmenujme třeba jeden z prvních hasičských řá-
dů v Milevsku - Pořádek k hašení ohně (1857) 
nebo zakládací listinu milevských dobrovolných 

hasičů z roku 1870. Velmi příjemné je zjiště-
ní, že Sbor dobrovolných hasičů v Milevsku byl 
tedy v jižních Čechách čtvrtým nejstarším čes-
kým hasičským sborem po Táboru (1868) a Pís-
ku (1869). V Čechách úplně nejstarší byl hasič-
ský dobrovolný sbor ve Velvarech (1864). 
Kromě archiválií však výstava představí náv-
štěvníkům také hasičskou výstroj a výzbroj, jak 
historickou, tak i současnou. K vidění bude také 
barokní socha sv. Floriána, historická korouhev 
s obrazem tohoto světce, nejstarší prapor milev-
ských hasičů z roku 1882 a řada dalších zajíma-
vostí. Výstava se koná ve dnech 27. srpna - 12. 
září 2010, slavnostní vernisáž se v muzeu usku-
teční ve čtvrtek dne 26. srpna od 17 hodin.
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Sbor dobrovolných hasičů je druhé nejstarší 
občanské sdružení ve městě Milevsku, které 

od svého založení roku 1870 až dodnes nepře-
tržitě trvá již 140 let. Tak se stalo v měsíci srpnu 
1869. Městská rada v Milevsku se usnesla za teh-
dejšího předsednictví purkmistra Jakuba Ducho-
ně k založení Sboru dobrovolných hasičů. Bylo 
napsáno do Tábora o informace, kde již hasič-
ský sbor existoval. Informace o založení tamní-
ho sboru byly získány, ale svolaná schůze neměla 
v rozhodování úspěch. Zakladatelé však neztrá-
celi důvěru. V tehdejší době za Rakouska-Uher-
ska se muselo žádat o schválení nového české-
ho hasičského sboru do Vídně. Po schválení této 
žádosti z Vídně, došlo na ustavující schůzi dne 6. 
června 1870 za předsednictví purkmistra Jaku-
ba Duchoně a těchto 27 občanů města Milevska: 
Dominika Součka, Františka Zemana, Bedřicha 
Šebka, Emila Schorníka, Antonína Duška, Vác-
lava Adama, Filipa Zoulka, Antonína Fialy, Voj-
těcha Horkého, Viléma Jůna, Antonína Pečen-
ky, Benedikta Zelenky, Jana Duchoně st., Josefa 
Lukeše, Josefa Volavky, Jana Duchoně ml., Jose-
fa Nováka, Antonína Batovce, Václava Kačír-
ka, Josefa Hejnala, Antonína Černého, Františka 
Laciny, Václava Cukra, Antonína Vaňka, Antoní-
na Soulka, Jana Votruby a Františka Zemana ml. 
k založení Sboru dobrovolných hasičů ve městě 
Milevsku. Zakládající listina hasičského sboru 

Stručně k 140. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Milevsku

byla napsána 21. července 1870. Milevský hasič-
ský sbor byl založen jako osmý v Čechách, na jihu 
Čech jako čtvrtý a ještě v roce 1880 byl na býva-

lém okrese Milevsko jediným sborem na 7800 
obyvatel. Tímto bychom chtěli pozvat všechny 
občany města Milevska a okolí  na oslavy tohoto 
výročí, které se budou konat dne 28. srpna 2010 

v rámci Milevského posvícení od 9.00 na náměstí 
a poté na fotbalovém stadionu. K tomuto výročí 
bude otevřena v Milevském muzeu výstava, kte-

rá potrvá od 27. 8.- 12. 9. 2010. Chtěli bychom 
poděkovat všem sponzorům, kteří nás k tomuto 
výročí finančně podpořili.

Jaroslav Devera, kronikář sboru

Milevský hasičský sbor s hasičskou automobilovou stříkačkou z roku 1926

V Táboře byla dne 1. 7. 2010 uveřejněna na informačních zvukových 
panelech prezentace města Milevska. Panely jsou umístněny na pěší 

zóně před budovou zemědělské školy a na Žižkově náměstí. Návštěvníci 
Tábora se mohou seznámit nejen se zajímavostmi města, ale jsou pozváni 
i k prohlídce přírodních krás, odpočinku, procházkám, nebo cyklovýle-
tům. Milevsko je prezentováno fotografiemi dominant města a zvukovým 
pozváním na prohlídku expozic muzea v areálu premonstrátského klášte-

ra, budovy novorenesanční radnice, židovské synagogy atd. Ve stručnos-
ti je popsána historie města, včetně slavných rodáků a z významných tra-
dic připomenuty Milevské maškary. Prezentace je provázena sloganem: 
Milevsko – historie, kultura a pohoda v srdci Čech.

Ing.Václav Pavlečka, místostarosta

Pozvánka do Milevska

Každoročně ke konci měsíce srpna se v Milevsku koná tradiční výstava 
králíků, užitkových, okrasných a poštovních holubů a hrabavé a vod-

ní drůbeže. A ani letošní rok nebude výjimkou. Okresní výstavu zvířat 
spojenou s 8. ročníkem soutěže chov-
ných samců králíků můžete navštívit 
o víkendu 28. a 29. srpna. Výstava se 
uskuteční pod záštitou hejtmana Jiho-
českého kraje Jiřího Zimoly a za pod-
pory starosty města Milevska Zdeň-
ka Herouta. Milevští chovatelé mají 
kolem 40 členů převážně K + H + D. 
V loňském roce bylo vystaveno kolem 
300 králíků, 50 plemen a barevných 
rázů. Na 200 holubů, 36 plemen a bar. 
rázů. Přes 230 exponátů drůbeže, 60 
plemen a bar. rázů. Účast přislíbil mis-
tr Evropy zvířat od roku 1992. Ote-
vřeno bude v sobotu od 8 – 18 hod. 
a v neděli od 8 – 16 hod. V neděli od 
8 hodin bude rovněž před výstavní 
halou u kláštera ukázka sokolnictví. Velmi vyhledávaná je tombola s živý-
mi zvířaty. Rovněž budete mít možnost si zakoupit některá chovná zvířata. 
Chovatelé z Milevska a okolí se také s úspěchem účastní krajských, celo-
státních a mezinárodních výstav v ČR a zahraničí. Na milevskou výstavu 
jsou všichni velectění návštěvníci co nejsrdečněji zváni a přejeme jim, aby 
se jim na výstavě líbilo. (www.cschmilevsko.estranky.cz) 

Zdeněk Doubrava

Milevští chovatelé zvířat a jejich výstava

Chovatel Kříž s černým kudrnáčem 
Foto: Petr Bouška
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pondělí 23., úterý 24.  ve 20 hodin 119 min.
A-TEAM
USA – Postavit speciální jednotku mimo zákon se nevyplácí. Na plátně o tom 
docela dobře přesvědčuje A-Team.
 vstupné: 65 Kč

čtvrtek 26., pátek 27. ve 20 hodin 111 min.
PROMĚNA
Francie / Itálie – Mysteriózní thriller - někomu tady hrabe, dozvíme se komu 
a proč? Hrají: Monica Bellucci, Sophie Marceau, Andrea Di Stefano …
přístupný od 15 let vstupné: 65 Kč

sobota 28., neděle 29., pondělí30., úterý 31. ve 20 hodin 152 min.
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Švédsko – Film podle jedné z nejčtenějších a nejlepších knih současnosti!!! 
Zfilmování prvého dílu trilogie Milénium od Stiega Larssona.
přístupný od 15 let vstupné:  65 Kč

PŘEDPOKLAD NA ZÁŘÍ 2010: Poslední vládce větru • Dostaň ho tam • 
Největší z Čechů • Sexy 40 • Agora • Román pro muže

Kultura a sport v Milevsku a okolí – SRPEN 2010

KINO BIOS „eM“
Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216

neděle 1., pondělí 2.  ve 20 hodin 100 min.
VRAHOUNI
USA – Akční komedie s Ashtonem Kutcherem a Katherine Heigl. Nájemný 
zabiják v romantické komedii.
přístupný od 12 let vstupné: 70 Kč

úterý 3., středa 4., čtvrtek 5.  ve 20 hodin 118 min.
ŽENY V POKUŠENÍ
ČR – Další opakování velice úspěšného filmu.                 vstupné: 70 Kč

pátek 6., sobota 7., neděle 8., pondělí 9. ve 20 hodin 118 min.
KAJÍNEK 2D PROJEKCE!
ČR – Je Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják?
přístupný od 15 let vstupné: 90 Kč

TŘI DNY DOBRÉHO FILMU Projekce v areálu kláštera Milevsko
pátek 6. - ŽIVOT JE KRÁSNÝ – Itálie 
(co dokáže láska, energie a bláznivé nápady v době války)

sobota 7. - MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY 
(večer dokumentárních filmů)

neděle 8. - TENKRÁT NA ZÁPADĚ - USA 
(jeden z nejslavnějších westernů)
Začátky představení ve 21.30 hodin vstupné na místě v areálu

středa 11., čtvrtek 12.  ve 20 hodin 93 min.
BEZ SOUCITU
Francie – Dva agenti, jedno město, žádné slitování. Hlavní role: John Travolta.
přístupný od 15 let vstupné: 70 Kč

pátek 13., sobota 14.  ve 20 hodin 98 min.
STREET DANCE 3D  3D PROJEKCE!
Anglie – Pro milovníky Flashdance, taneční kreace ve 3D.    vstupné: 130 Kč

neděle 15.   ve 20 hodin 105 min.
DOPISY PRO JULII
USA – Dojemná a hravá love-story o jiskřivé mladé lásce, ale i o vzkříšení lás-
ky zdánlivě dávno ztracené.
přístupný od 12 let vstupné: 70 Kč

pondělí 16., úterý 17.  ve 20 hodin 128 min.
MUŽ VE STÍNU
Anglie / Francie / Německo – Profesionální mysteriózní thriller přináší příběh 
spisovatele, jenž píše paměti bývalého britského premiéra. V režii Romana 
Polanského hrají Ewan McGregor, Pierce Brosnan ...
přístupný od 12 let vstupné: 65 Kč

čtvrtek 19., pátek 20.  ve 20 hodin 104 min.
SOLOMON KANE
Francie / ČR – Dobrodružný fantasy film o kapitánu Solomonovi, jenž byl 
v 16. století mimořádně výkonný zabiják. Hrají: James Purefoy, Mark O’Neal, 
Robert Orr, Richard Ryan, Marek Vašut … 
přístupný od 15 let vstupné: 65 Kč

sobota 21., neděle 22.  ve 20 hodin 110 min.
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI 2D PROJEKCE!
USA – V akční komedii aspirující na letní hit je Tom Cruise tajným agentem 
a Cameron Diaz ženou polapenou.
přístupný od 12 let vstupné: 80 Kč

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200 • info@dkmilevsko.cz

do úterý 31. 8. 
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
„MILEVSKO NA POHLEDNICI“ 
Fotografie s motivem města Milevska zasílejte na kortanova@dkmilevsko.cz. 
Autor vítězného snímku obdrží 300 Kč a jeho fotografie bude použita 
k výrobě a tisku pohlednice. Podmínky soutěže a podrobné informace na 
www.dkmilevsko.cz.

úterý 3. 8.  20.30  amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

LETNÍ KINO: SAMETOVÍ VRAZI
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty měs-
ta Milevska Bc. Zdeňka Herouta.

čtvrtek 5. 8.  18.00 – 22.00 amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

MILEVSKÉ LÉTO: SINGHAIA & INJECTION
Série letních koncertů. Od 18.00 Singhaia a od 20.00 Injection. 

úterý 10. 8.  20.30  amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

LETNÍ KINO: SLUNCE, SENO, JAHODY 
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty měs-
ta Milevska Bc. Zdeňka Herouta.

středa 11. 8.  9.00
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI
Vyrábíme zápichy do květináčů, prstové loutky a housenku z papíru. Přines-
te s sebou: nůžky, bavlnku, 6 špejlí, dětské piškoty.             vstupné: zdarma

středa 11. 8.  14.00 – 17.00 učebna č. 2
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR

čtvrtek 12. 8.  18.00 – 22.00 amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

MILEVSKÉ LÉTO: G-ROCK & ABSOLUTNÍ VŠECHNO
Série letních koncertů. Od 18.00 G – Rock a od 20.00 Absolutní všechno. 
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neděle 15. 8.  18.00 – 22.00 velký sál DK
SENIORSKÉ PODVEČERY – ROZTANČENÉ LÉTO
K tanci a poslechu hraje Trio Kothera. Pořádají: DK Milevsko a Sociální služ-
by Města Milevska. Předprodej vstupenek v pokladně DK, tel. 383 809 200 
nebo na místě v den konání akce.                                 vstupné: 50,- Kč

úterý 17. 8.  20.30  amfiteátr DK 
(případě nepříznivého počasí velký sál DK)

LETNÍ KINO: SLEPIČÍ úLET 
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty měs-
ta Milevska Bc. Zdeňka Herouta.

čtvrtek 19. 8.  18.00 – 22.00 amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

MILEVSKÉ LÉTO: SUTERÉN & HODNĚ PODNĚ
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko. Od 18.00 Suterén a od 
20.00 Hodně podně.

sobota 21. 8. 6.30 – 9.30 start od DK Milevsko 
POCHOD PŘES DVA MOSTY 
Start 34. ročníku tradičního turistického pochodu. Pěší trasy: 10, 15, 25, 35 
a 50 km; cyklotrasy: 40 až 60 km.

úterý 24. 8.  20.30  amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

LETNÍ KINO: S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty měs-
ta Milevska Bc. Zdeňka Herouta.

pátek 27. 8. 15.00   amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

MILEVSKÉ HUDEBNÍ CENY
Hudební přehlídka milevských skupin různých žánrů pro všechny věko-
vé kategorie s vyhodnocením a předáním MILEVSKÝCH HUDEBNÍCH CEN. 
Účinkují: MILEVSKÁ ČTYŘKA, SUTERÉN, TALISMAN, DESPAIRES, DUSOT 
DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ…, host: o5 & RADEČEK. Více info na plakátech.

26. 8. – 29. 8. 2010 
BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ MĚST-
SKÉ SLAVNOSTI 2010 & OSLAVY 140. VÝRO-
ČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
V MILEVSKU 
KAMIL STŘIHAVKA & THE LEADERS • JAROSLAV SVĚCENÝ • LUBOŠ POSPÍŠIL 
& BOHOUŠ ZATLOUKAL • JIŘÍ STIVÍN • THE PALE • LÁĎA KERNDL S ORCHES-
TREM • TICHO DE PRE CUPÉ BAND • KERAMIČKA • PESHATA • FANTOM • 
DUDÁCKÁ KAPELA a mnoho dalších… více info na plakátech nebo www.
dkmilevsko.cz.

neděle 29. 8. 19.00   2. nádvoří milevského kláštera
BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ 
– LÁďA KERNDL & ORCHESTR 
Král českého swingu Láďa Kerndl vystoupí se svým orchestrem na závěr 
letošního Bartolomějského posvícení. Předprodej vstupenek: Dům kultury 
Milevsko, Turistické informační centrum Milevsko a Řeholní dům premon-
strátů Milevsko. V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do 
velkého sálu Domu kultury. Více info na plakátech a www.dkmilevsko.cz.

vstupné: v předprodeji 220,- Kč a na místě 250,- Kč

úterý 31. 8.  20.30  amfiteátr DK 
(v případě nepříznivého počasí velký sál DK)

LETNÍ KINO: VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ 
Začátek projekce vždy po setmění. Akce se koná pod záštitou starosty měs-
ta Milevska Bc. Zdeňka Herouta.

GALERIE M
nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

pátek  6. 8. 17.00
TŘY – VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ, OBJEKTŮ 
A INSTALACÍ

7. 8. – 29. 8. 
TŘY – VÝSTAVA OBRAZŮ, OBJEKTŮ A INSTALACÍ
Vystavují: Hana Jelínková, Pepa Schwarzerová a Veronika Tymelová. Výstava 
je prodejní.                                    vstupné: 10,- Kč 

MILEvSKé MUZEUM
Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928

do neděle 22. 8. 
TVÁŘ NÁRODA
Výstava posmrtných masek významných českých osobností. 

27. 8.  –  12. 9. 
POCTA SV. FLORIÁNU
Hasičská výstava u příležitosti 140. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Milevsku. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 26. srpna od 
17 hodin.

úterý 10. 8.
TÝN NAD VLTAVOU
Zájezd na divadlo v přírodě s otáčivým hledištěm – představení Starci na 
chmelu. Odjezd od klubovny ve 20.00 hod., zastávka u spořitelny.

Vede: Jiří Lesák

čtvrtek 19. 8.
VZPOMÍNKA NA VOJENSKOU SLUŽBU
Návštěva muzea vojenské techniky v Lešanech a exkurze v pivovaru Velké 
Popovice, oběd je zajištěn.

Vede: František Šach, Jiří Lesák

čtvrtek 26. 8.
ZEMĚ ŽIVITELKA 
Zájezd na tradiční výstavu, při zpáteční cestě zastávka v Líšnici  – občerstve-
ní, hudba, zpěv, odjezd v 7.15 hod. od klubovny, zastávka u spořitelny.

Vede: Jiří Lesák

SENIOR KLUB ZvvZ, o.s.
www.skzvvz.pisecko.info

středa 25. 8.  9.00  dětské oddělení 
POSVÍCENSKÝ TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH

do úterý 31. 8.     prostory Městské knihovny
VÝSTAVA MOMENTKA – ZÁTIŠÍ S KNIHOU

MěSTSKá KNIhOvNA MILEvSKO 
www.knihmil.cz

nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231
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MILíSEK – cENTRUM MLADé RODINY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

Akce mimo pravidelný program:
pondělí 9. 8. 15.30 
ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
Výroba veselých zvířátek (papírová mozaika) pro rodiče a děti.      

pondělí 23. 8.  15.30 
ŠIKOVNÉ RUČIČKY 
Výroba ozdobiček ze samotvrdnoucí keramické hmoty pro rodiče a děti.

úterý 24. 8.   15.30 
POHÁDKOVÉ LETNÍ ODPOLEDNE 
Loutková pohádka Třeboňský skřítek + karneval na zahradě s občerstvením.

čtvrtek 26. 8.  15.30 – 17.00 
BABY SEKÁČ 

pondělí 30. 8.  10.00 
Zápis do II. běhu bezplatného vzdělávacího projektu s hlídáním dětí

,,MOTIVACÍ A VZDĚLÁNÍM K NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ,, 

pondělí 30. 8.  18.00 
LOUČENÍ S LETNÍMI PRÁZDNINAMI 
Podvečerní program s opékáním buřtíků na zahradě.

Dále v létě nabízíme:
Těhulky: GRAVIDJOGA, PŘÍPRAVA K PORODU 
Rodiče + děti: 

volnou hernu se zahradou s možností využití i na soukromou oslavu
aktivní pobyt na Lipně nad Vltavou pro maminky s dětmi v termínu od 
16. 8. – 20. 8. 2010, bližší informace zašleme e-mailem
dovolená v Itálii, termíny: 27. 8. – 5. 9. 2010 a 3. 9. - 12. 9. 2010, bližší 
informace zašleme e-mailem

Rodiče bez dětí: jazykové kurzy – angličtina, italština, francouzština 

•
•

•

Kultura a sport v Milevsku a okolí – SRPEN 2010

31. července - 7. 8.
SLOVENSKO
Turistická dovolená ve slovenských horách - Nízké Tatry – Králova hola, pol-
ská část Vysokých Tater – Zakopané a oblast Slovenského ráje. 

Vede: Jiří Lesák, Jaroslav Mácha

20. - 24. 8.
PĚT DNÍ TURISTIKY – akce IVV 
20. 8  TP Milevské památky, start - Informační centrum od 13 - 15 hod., 
 trasy do 12 km, cíl v Milevsku
21. 8. TP Přes dva mosty - účast na cyklotrase nemá statut IVV
22. 8.  16. ročník Setkání na trati - viz popis níže 
23. 8.  TP Kamenné památky v našem okolí, start - Informační centrum 
 od 9  - 11 hod., okružní trasy od 12 km do 25 km
24. 8.  TP Historie milevského regionu, start - Informační centrum 
 od 9 - 11 hod., okružní trasy od 12 km do 25 km
Startovné 15 Kč, pro členy KČT a mládež do 15 let 10 Kč.

Organizační zajištění: Vladimír Ondruška

sobota 21. 8.
PŘES DVA MOSTY – 34. ROČNÍK
Turistický pochod, pěší trasy: 10, 18, 25, 35 a 50 km, cyklo: 40 až 60 km. Start 
u Domu kultury od 6.30 na trasy 50 a 35 km, od 7.00 do 10.00 na ostatní tra-
sy, cíl od 10.30 hod. do 18.30 hod. v Domě kultury. 

Organizační zajištění: Karel Kůrka

neděle 22. 8.
SETKÁNÍ NA TRATI
16. ročník setkání turistů z Tábora, Písku a Milevska. Sraz účastníků na želez-
niční stanici Červená nad Vltavou v 8.00 – 9.00 hod.

Organizační zajištění: Vladimír Ondruška 

sobota 28. 8.
OKOLO SÁZAVY
Odjezd v 5.45 hod. z autobusového nádraží, návrat v 18.35 hod.

Vede: Vladimír Šťastný

sobota 28. 8.
MILEVSKÝ ČTYŘLÍSTEK
Cykloturistický výlet. Odjezd v 9.00 hod z náměstí od ČS.

Vede: Miroslav Bártík 

KLUB ČESKÝch TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

6. – 8. 8.  21.30  2. nádvoří Milevského kláštera 
TŘI DNY DOBRÉHO FILMU

ŘEhOLNí DŮM PREMONSTRáTŮ 
www.milevskoklaster.cz

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

ZIMNÍ STADION:
pátek  13. 8. 18.15 HC „A“ - Benešov
sobota  14. 8. 09.00 mladší žáci - starší žáci
  17.00 dorost - junioři
sobota  21. 8. 17.00 dorost - junioři
neděle  22. 8. 09.00 mladší žáci - starší žáci
středa 25. 8. 18.00 HC „A“ - Jindřichův Hradec
sobota  28. 8. 08.00 dorost - junioři

LETNÍ STADION:
neděle  8. 8. 17.00 přátelský zápas muži A
neděle  15. 8. 13.30 přátelský zápas ml. žáci, st. žáci - FC Písek B
neděle 15. 8.  17.00 mistrovský zápas muži A - Hluboká n/Vlt.
neděle  22. 8. 15.00  mistrovský zápas ml., st. dorost - Rudolfov
sobota  28. 8.  závody k 140. výročí SDH
neděle  29. 8. 17.00 mistrovský zápas muži C – Chyšky

SPORTOVNÍ HALA:
Každý srpnový čtvrtek 20.00 ZUMBA - aerobní cvičení na taneční rytmy

SPOS MILEvSKO, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

sobota 28. 8.  8.00 – 18.00 (výstavní hala u bývalé Madety)
neděle 29. 8.  8.00 – 16.00
OKRESNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE

ČSch MILEvSKO
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Vedení, sekretariát, kontrola (nám
 E. Beneše)

Bc. Zdeněk H
erout

starosta
382 504 102

herout@
m

ilevsko-m
esto.cz

Ing. Václav Pavlečka
m

ístostarosta
382 504 124

pavlecka@
m

ilevsko-m
esto.cz

M
ichal Polanecký

m
ístostarosta

382 504 119
polanecky@

m
ilevsko-m

esto.cz
Ing. František Troják

tajem
ník

382 504 104
trojak@

m
ilevsko-m

esto.cz
K

ancelář starosty
Petra Slunečková

asistentka starosty
382 504 103

sluneckova@
m

ilevsko-m
esto.cz

JU
D

r. Jiří H
radil

interní auditor
382 504 149

hradil@
m

ilevsko-m
esto.cz

Ú
tvar tajem

níka (nám
 E. Beneše)

Ing. Jan D
ohnal

správce systém
u výpočetní techniky

382 504 109
dohnal@

m
ilevsko-m

esto.cz
M

arek H
radil

inform
atik

382 504 108
m

arek.hradil@
m

ilevsko-m
esto.cz

Stanislav Rebeta
inform

atik, projektový m
anažer – výzva č. 40 O

PLZZ
382 504 135

rebeta@
m

ilevsko-m
esto.cz

D
rahom

íra Fujerová
centrální podatelna

382 504 117
fujerova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Kateřina M

oravcová, BBuS
asistentka tajem

níka
382 504 121

m
oravcova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Zlatuše M

ašková
podatelna/pokladna Sažinova

382 504 219
m

askova@
m

ilevsko-m
esto.cz

O
dbor vnitřních věcí (nám

 E. Beneše)
JU

D
r. Jana Čunátová

vedoucí odboru vnitřních věcí
382 504 101

cunatova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Ing. H
ana Kozáková

veřejný pořádek, zástupce vedoucího odboru
382 504 113

kozakova@
m

ilevsko-m
esto.cz

A
nna Randová

m
atrika, ověřování listin

382 504 144
randova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Jitka H

rochová
ohlašovna pobytu

382 504 114
hrochova@

m
ilevsko-m

esto.cz
A

lena Fučíková
občanské průkazy

382 504 100
fucikova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Ivana Suchanová

centrální evidence obyvatel
382 504 110

ivana.suchanova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Vendula Krausová 
cestovní doklady

382 504 147
krausova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Ing. Věnek H

önig
krizové řízení, obrana a požární ochrana

382 504 122
honig@

m
ilevsko-m

esto.cz
Tom

áš N
ovotný

státní pam
átková péče, kultura

382 504 116
novotny@

m
ilevsko-m

esto.cz
M

gr. M
iloš Kratochvíl

školství
382 504 146

kratochvil@
m

ilevsko-m
esto.cz

Jiří Bašík
inform

ace
382 504 111

basik@
m

ilevsko-m
esto.cz

O
dbor finanční (nám

 E. Beneše)
Ing. Vojtěch Španvirt

vedoucí finančního odboru
382 504 105

spanvirt@
m

ilevsko-m
esto.cz

Bc. Eva Procházková
rozpočet, hlavní účetní, zástupce vedoucího odboru

382 504 126
eva.prochazkova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Libuše Suchanová

pokladní
382 504 112

libuse.suchanova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Pavlína Zděnková
správa poplatku za kom

unální odpad a ze psů
382 504 132

zdenkova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Petra Procházková
daňový referent podnikatelské činnosti

382 504 133
petra.prochazkova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Pavla Vostřáková

rozpočet, účetní, cestovní náhrady
382 504 126

vostrakova@
m

ilevsko-m
esto.cz

M
arie H

oužvičková
rozpočet, fakturace

382 504 125
houzvickova@

m
ilevsko-m

esto.cz
H

ana Vondrášková
rozpočet, účetní

382 504 127
vondraskova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Ing. Jana H

rubcová
správa pohledávek

382 504 130
hrubcova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Jindra Procházková

m
zdová účetní a personalista

382 504 128
jindra.prochazkova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Petra H

orvátová
rozpočet, evidence dotací

382 504 129
horvatova@

m
ilevsko-m

esto.cz
M

ilena Pouzarová
účetní, fakturace

382 504 133
pouzarova@

m
ilevsko-m

esto.cz
O

dbor sociálních věcí (nám
 E. Beneše)

Ing. Ladislav Kotalík
vedoucí odboru sociálních věcí

382 504 106
kotalik@

m
ilevsko-m

esto.cz
Pavla Jansová, D

iS.
dávky hm

otné nouze, zástupce vedoucího odboru
382 504 141

jansova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Bc. H
ana Augustinová

dávky hm
otné nouze

382 504 120
augustinova@

m
ilevsko-m

esto.cz
M

arie Kalinová
sociálně-právní ochrana dětí

382 504 145
kalinova@

m
ilevsko-m

esto.cz
M

arie C
ézová, D

iS.
příspěvek na péči

382 504 137
cezova@

m
ilevsko-m

esto.cz
M

iroslava Tichá, D
iS.

příspěvek na péči
382 504 153

ticha@
m

ilevsko-m
esto.cz

Pavlína H
ajská, D

iS.
dávky pro těžce zdravotně postižené, žádosti do D

PS
382 504 138

hajska@
m

ilevsko-m
esto.cz

M
ichaela Stejskalová, D

iS.
dávky pro těžce zdravotně postižené, žádosti do D

PS
382 504 138

stejskalova@
m

ilevsko-m
esto.cz

M
artina D

vořáková, D
iS.

příspěvek na péči
382 504 140

m
artina.dvorakova@

m
ilevsko-m

esto.cz
H

ana G
rögerová, D

iS.
sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

382 504 142
grogerova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Bc. Jana D

vořáková
SPO

D
, sociální kurátor pro dospělé a m

ládež
382 504 139

dvorakova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Jana Vítková, D
iS.

terénní soc. prac. se zam
ěřením

 na rom
skou kom

unitu
382 504 148

vitkova@
m

ilevsko-m
esto.cz

O
dbor živnostenský (Sažinova ul.)

Ing. M
ilan W

eber
vedoucí živnostenského odboru

382 504 239
w

eber@
m

ilevsko-m
esto.cz

Ivana N
ováková

evidence podnikatelů, zástup ved. O
Ž

382 504 238
ivana.novakova@

m
ilevsko-m

esto.cz
A

lena Suchanová
evidence podnikatelů

382 504 234
alena.suchanova@

m
ilevsko-m

esto.cz
A

nna Suchanová, D
iS.

živnostenská kontrola
382 504 237

anna.suchanova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Jan Krejča
živnostenská kontrola

382 504 235
krejca@

m
ilevsko-m

esto.cz
O

dbor životního prostředí (Sažinova ul.)
Ing. Tom

áš Korejs
vedoucí odboru životního prostředí

382 504 202
korejs@

m
ilevsko-m

esto.cz
Ing. M

arie Vratislavská
odpadové hospodářství, zástupce vedoucího odboru

382 504 204
vratislavska@

m
ilevsko-m

esto.cz

Bc. Bohdana Šim
áková

ochrana zem
ědělského půdního fondu, zem

ědělství, 
rybářství, týrání zvířat

382 504 209
sim

akova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Ing. A
ndrea Rucká

vodní hospodářství
382 504 203

rucka@
m

ilevsko-m
esto.cz

Ing. Tom
áš Kakos

státní správa lesů a m
yslivosti

382 504 205
kakos@

m
ilevsko-m

esto.cz
Bc. Petr Soulek

vodní hospodářství
382 504 208

soulek@
m

ilevsko-m
esto.cz

Bc. A
lice Kotrbová

státní ochrana přírody, m
ěstská zeleň

382 504 206
kotrbova@

m
ilevsko-m

esto.cz
H

ana Přibylová
státní správa ochrany ovzduší, rybářství

382 504 207
pribylova@

m
ilevsko-m

esto.cz
O

dbor regionálního rozvoje (Sažinova ul.)
Ing. Petr Švára

vedoucí odboru regionálního rozvoje
382 504 223

svara@
m

ilevsko-m
esto.cz

Jaroslav Bolek
referent stavebního úřadu, zástupce vedoucího odboru

382 504 225
bolek@

m
ilevsko-m

esto.cz
Bc. M

artin H
roch

referent stavebního úřadu
382 504 227

hroch@
m

ilevsko-m
esto.cz

M
iloslav Lukeš

referent stavebního úřadu
382 504 228

lukes@
m

ilevsko-m
esto.cz

Jaroslava Procházková
projektový m

anažer dotace
382 504 222

prochazkova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Renata Vandrovcová, D
iS.

referent stavebního úřadu
382 504 226

vandrovcova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Jana N
ečasová, D

iS.
územ

ní plánování
382 504 221

necasova@
m

ilevsko-m
esto.cz

M
onika Kurfiřtová

ověřování listin, územ
ně analytické podklady

382 504 243
kurfirtova@

m
ilevsko-m

esto.cz
O

dbor dopravy (Sažinova ul.)
Ing. František Kabele

vedoucí odboru dopravy
382 504 210

kabele@
m

ilevsko-m
esto.cz

M
ilena Brčáková

silniční správní úřad, speciální stav. úřad, zást. vedoucího
382 504 240

brcakova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Zdeněk N
euschel

dopravní přestupky, zkušební kom
isař

382 504 212
neuschel@

m
ilevsko-m

esto.cz
Ing. M

ilena Ilievová
silniční doprava, veřejné osvětlení

382 504 213
ilievova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Jaroslava Tom

anová
evidence vozidel

382 504 215
tom

anova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Ing. M
iroslav Soldát

dovozy, přestavby vozidel
382 504 216

soldat@
m

ilevsko-m
esto.cz

Libuše Čandová
evidence řidičů, řidičské průkazy

382 504 214
candova@

m
ilevsko-m

esto.cz
M

gr. Petra D
vořáková

dopravní přestupky
382 504 217

petra.dvorakova@
m

ilevsko-m
esto.cz

Kateřina Kolpová
evidence řidičů, řidičské průkazy

382 504 214
kolpova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Jiří Fara

zkušební kom
isař, dovozy a přestavby vozidel

382 504 242
fara@

m
ilevsko-m

esto.cz
O

dbor investic a správy m
ajetku (Sažinova ul.)

Ing. Bohum
il Lavička

vedoucí odboru
382 504 201

lavicka@
m

ilevsko-m
esto.cz

M
arcela H

eroutová
bytové hospodářství

382 504 231
heroutova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Jiřina Kortanová

pozem
ky

382 504 230
kortanova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Eliška Kučerová

m
ajetek

382 504 229
kucerova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Bohum

ila H
lavínová

investice, veřejné zakázky
382 504 200

hlavinova@
m

ilevsko-m
esto.cz

M
arcela Suchanová

bytové hospodářství
382 504 232

m
arcela.suchanova@

m
ilevsko-m

esto.cz
Ing. M

ichal Kolář
sm

luvní vztahy
382 504 236

kolar@
m

ilevsko-m
esto.cz

Tom
áš Sm

rčina
investiční technik

382 504 233
sm

rcina@
m

ilevsko-m
esto.cz

M
ěstský úřad M

ilevsko – kontakty 
w

w
w.m

ilevsko-m
esto.cz

pevná linka: 382 504 111 (ústředna)
fax: 382 521 879 (fax um

ístěný v hlavní budově); 382 504 211 (Sažinova ul.)

M
ěstský úřad M

ilevsko 
    M

ěÚ
 M

ilevsko, pracoviště Sažinova ul. 
Ú

řední hodiny:
nám

. E. Beneše 420      
    Sažinova 843 

 
 

 
Pondělí:  8:00 - 17:00

399 01 M
ilevsko 

 
    399 01 M

ilevsko  
 

 
Středa: 

8:00 - 17:00
 

 
 

 
 

 
 

 
Pátek: 

8:00 - 15:00
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vyhrazeno pro školy

Základní škola T. G. Masaryka
75. výročí otevření budovy 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko
Právě 1. září uplyne 75 let od otevření budovy 1. základní školy T. G. 
Masaryka Milevsko. K této příležitosti si dovolujeme pozvat všechny, 
kteří se s touto budovou setkali, ať v roli učitele nebo žáka, na den ote-

vřených dveří, který se uskuteční ve středu 1. září od 
12 – 17 hodin. Budete  moci nahlédnout do kro-
niky školy, vždyť historie školy je mapována již 
od roku 1879, dále si prohlédnout změny, kte-
rými budova školy prošla, pozastavit se v běhu 
času a zavzpomínat na školní léta. Srdečně 
zvou všichni, kteří se nyní snaží tvořit histo-
rii této školy.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

Základní škola J. A. Komenského
Atletické úspěchy na 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko
Naši žáci se již tradičně účastní školních atletických soutěží. A protože se jim 
v letošním školním roce opět dařilo a postupovali do dalších kol, závodilo se až 
do posledních týdnů. V květnu proběhla v Písku okresní kola Poháru rozhla-
su a atletického čtyřboje. Prvenství a postup do krajského kola si z obou soutěží 
odvezly naše starší žákyně, mladší žákyně pouze z Poháru rozhlasu. V atletic-
kém čtyřboji skončily na 3. místě. Úspěšní byli v okrese i naši starší žáci, kteří 
obsadili 2. a 3. místo. V krajském kole Poháru rozhlasu v Táboře se již tak neda-
řilo. Děvčata závodila vlivem zranění, onemocnění a dalších fyzických indis-
pozic v jiném složení. To se projevilo i na umístění – starší dívky 5., mladší 
8. místo. Mnohem úspěšnější bylo krajské kolo atletického čtyřboje v Českých 
Budějovicích, kde starší děvčata Monika Smrtková, Vendula Volfová, Eliška 

Říhová a Adriana Havlíková dosáhla až na medailové třetí místo. Nejúspěš-
nější naší čtyřbojařkou byla Monika Smrtková, která v okresním kole dosáhla 
nejvyššího bodového hodnocení ze 49 závodnic, v krajském kole skončila dru-
há. Červen patřil hlavně našim nejmladším závodníkům. Atletické olympiá-
dy 1. stupně v Písku se zúčastnilo družstvo 23 žáků. I když dle většího počtu 
obdržených diplomů vypadalo, že vyhraje 1. ZŠ TGM Milevsko, v konečném 
součtu bodů zvítězilo naše družstvo a odvezlo si z Písku putovní pohár. Na tře-
tím místě skončila ZŠ TGM Písek. Poslední soutěží tohoto roku bylo 22. 6. 2010 
republikové finále Kinderiády v Praze. Do finále jsme postoupili z prvního mís-
ta krajského kola, z dalších míst pak společně s námi ZŠ Komenského Soběslav 
a ZŠ Blatenské sídliště Veselí nad Lužnicí. V Praze desetičlenné družstvo našich 
žáků (Kamila Petrová, Veronika Zemanová, Sára Hantáková, Erika Kofroňo-
vá, Adéla Záhorová, Martin Šedivý, Jan Hátle, Petr Kolář, Martin Štemberk, 
Daniel Petřík) v konkurenci 42 škol celé republiky obsadilo 9. místo (Soběslav 
15., Veselí nad Lužnicí 32. místo). Nejlepších výsledků v republikovém finále 
dosáhly: Erika Kofroňová za 4. ročník – v hodu kriketovým míčkem - 1. místo 
(38,33 m), v běhu na 60 m – 5. místo (9,38), Záhorová Adéla za 5. ročník v běhu 
na 60 m – 7. místo (9,01), ve skoku dalekém – 5. místo (407cm). Všichni naši 
závodníci si zaslouží velkou pochvalu.

Mgr. Ivana Šťastná

Pro všechny děti předškolního věku otevře v září Dům kultury nový 
výtvarně-vzdělávací kroužek s názvem Předškoláček. Kroužek bude 

rozdělen na 2 části. V té první – výtvarné si děti vyzkouší nejrůzněj-
ší výtvarné techniky a práci s různorodými materiály. V druhé části se 
zaměříme na rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky a slovní záso-
by. Děti budou pracovat s grafomotorickými listy, vypracovávat zábavné 
úkoly, které je nenásilnou formou připraví na dobrý start v první třídě. 
Scházet se budeme vždy v pondělí odpoledne 1x za 14 dní. Přihlášky se 
již nyní přijímají v kanceláři DK, počet míst je omezen.

Předškoláček aneb 
Hrajeme si na školu

Yacht Club Písek, o.s. pořádá ve dnech 7. a 8. 8. 
2010 oblastní závod plachetnic v žákovských 

a mládežnických lodích třídách Q-1 a L-47-1. Závod 
se koná pod záštitou starosty Milevska, pana Bc. 
Zdeňka Herouta, na Orlické přehradě v lokalitě Rada-
va (obec Chrást, loděnice klubu, kemp Radava). Zahá-
jení závodu je v sobotu 7. srpna v 10 hodin, ukončení 
v neděli v odpoledních hodinách. Bližší informace ve 
Vypsání závodu na stránkách klubu-www.ycpk.cz

Za Yacht Club Písek, o.s. 
Ing. Josef Marek, ředitel závodu

Závody plachetnic 
na Orlické přehradě

ZUMBA FITNESS
JEDINÉ LETNÍ CVIČENÍ V MILEVSKU

Každý čtvrtek od 20.00 hodin 
ve Fitness sále - Sportovní haly u Zimního stadio-
nu v Milevsku.

Cena jedné lekce je 85,- Kč
Cena permanentní vstupenky na 11 lekcí je 850,- Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu:   Blanka a Lucka
Další informace tel.: 382 521 269 Instruktorky ZUMBA Fitness
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Fotoobjektivem …

Pravidelné prázdninové dílny v Domě kultury si již našly své stálé pří-
znivce. Mezi ně patří i na obrázku zleva Anežka Řehořová, Kristýna 
Nováková a Anička Velková. Další dílna proběhne ve středu 11. srpna.

V letních dnech probíhá na zahradě centra Milísek kroužek pro rodiče 
s dětmi s názvem „Šikovné ručičky“.

V úterý 6. července znělo Galerií M tradiční dřevní blues řeky Mis-
sissippi. Česko-slovenské duo Luboš Beňa a Matěj Ptaszek se v rám-
ci svého koncertu představili s vynikajícím písničkářem Fernandem 
Lopezem z Guatemaly.

Ve dnech 13. – 18. 8. se ve sportovní hale v Milevsku konalo již 4. mezinárodní setkání modulových modelářů. Setkání se zúčastnili členové klubu FRE-
MO, ZABABOV, krakovského klubu a modeláři z Rakouska a Maďarska. Akce se konala pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta.

19. 6. 2010 na srazu Mazdateamu v Milevsku Centrum mladé rodiny 
Milísek obdrželo finanční šek v hotovosti 2 810 Kč od lidiček z Mazda-
team o.s., jako poděkování za vzájemnou spolupráci. 
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Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení pořádají 

POHÁDKOVÝ LES
Sobota 4. září 2010 

Start: 14.00 – 16.00 hod. 
od nových bazénu u Bažantnice (Petrovická ul.)

Cíl: Vášův mlýn 
Vstup: 30 Kč

Zábavné odpoledne nejen pro děti plné soutěžních úkolů a pohádkových postaviček. 

Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta.

Fotoobjektivem …

29. června uspořádal Dům kultury a SPOS Milevsko akci pro žáky škol 
s názvem Den se záchranáři. Dětem byly předvedeny ukázky záchra-
nářské, policejní a hasičské techniky, výcvik policejních psů a mnoho 
dalšího z těchto náročných profesí.

Jako každoročně se na komíně v blízkosti Milevského kláštera uhníz-
dil pár čápů, kteří zde vyvedli své mladé.

Po velkém úspěchu z loňského roku zavítala v sobotu 24. července do 
Domu kultury skupina afrických studentů umělecké školy v Zimabwe. 
Show plná písní, tanců a scén inspirovaných africkou lidovou kultu-
rou přilákala mnoho návštěvníků. Jen počasí tentokrát nepřálo a tak 
se akce místo v amfiteátru musela konat ve velkém sále DK.

Zastupitelé města Milevska rozhodli o zakoupení 3D zařízení pro 
kino Bios eM, které bylo během července v kině naistalováno. První 
film, který se v tomto formátu promítal byl Shrek - Zvonec a konec, 
ten první den vysílání shlédlo na 160 diváků. Filmy, které se během 
letošního roku v kině ve formátu 3D hrály, byly promítány na zapůj-
čeném zařízení.
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LINKA PSYCHOPOMOCI
www.psychopomoc.cz

KRIZE? PROBLÉM? 
zavolejte 

224 214 214
Každý z nás se někdy ocitne v těžké situaci. 

Čím dříve je krize zachycena, 
tím snazší je nalézt řešení. 

Poskytujeme: 
- podporu v psychické nouzi

- pomoc při orientaci v nepříjemné situaci
- informace, které vám pomohou najít východisko

- kontakty na odborníky a zařízení 
z oblasti problematiky psychického zdraví

- kvalifikované odpovědi na otázky 
z oboru psychologie a psychiatrie

Provoz linky každý všední den 9 – 21 hodin. 
psychopomoc@capz.cz

DŮM KULTURY MILEVSKO a FOTOKLUB MILEVSKO

si vás dovolují pozvat na 

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
Vystavují: Petr Stříž, Martin Himl a Martin Pelich

Výstava je volně přístupná v DK Milevsko, v 1. patře u knihovny

DŮM KULTURY MILEVSKO
vypisuje fotografickou soutěž s názvem

MILEVSKO NA POHLEDNICI
Podmínky soutěže:

Do soutěže budou přijímány fotografie s motivem města 
Milevska.
Každý soutěžící může přihlásit maximálně 2 fotografie
Fotografie je možné přihlásit od 1. 7. do 31. 8. 2010 zaslá-
ním na e-mail: kortanova@dkmilevsko.cz
Přihlášené fotografie musí obsahovat tyto údaje:

Jméno, příjmení, bydliště a telefonní číslo autora
Prohlášení, že výše jmenovaný je autorem fotografie
Souhlas s dalším využitím fotografie Domem kultury 
Milevsko

Cena pro vítěze:
Finanční odměna 300,- Kč
Fotografie bude použita k výrobě a tisku pohlednice

1)

2)
3)

4)
a)
b)
c)

1)
2)
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Nabídka řízené a kontrolované detoxikace organismu
Jde o řízenou detoxikaci organismu, ve světě ojedinělou metodu při 
řešení různých potíží tělesných i psychických.

Pro koho je detoxikace vhodná?
Pro všechny, kteří mají dlouhodobější problémy chronického původu a necítí 
se lépe ani po četných lékařských vyšetřeních. Detoxikace je velmi vhodná pro 
odstraňování alergií všech typů, bolestí kloubů, bolestí hlavy, deprese, nepravi-
delné či bolestivé menstruace, neplodnosti, močových zánětů, kožních chorob, 
zánětů dýchacího ústrojí, hormonální a imunitní poruchy, únavy, zažívacích pro-
blémů, atd. Je také velmi vhodná pro páry, které se rozhodly založit rodinu. Ženy, 
které prošly detoxikací spolu s partnerem rodí zdravé, toxiny nezatížené děti!

Pro jakékoliv dotazy a veškeré informace o řízené detoxikaci, průběhu 
vyšetření a působení detoxikačních preparátů se lze objednat na telefon-
ním čísle: 605 582 250.

Alena Králová  Konzultační hodiny: dle domluvy
Odborná terapeutka OD CENTRUM - ORIFLAME
www.joalis.cz  Nám. E. Beneše 10, 399 01 Milevsko
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosova-
ní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 13. srpna 2010 
na telefonní číslo 605 253 000, získají poukázku v hodnotě 100,- Kč 
od sponzora soutěže Kavárny Harlekýn v DK Milevsko. K odpovědi 
nezapomeňte připojit své jméno a adresu. 

Správná odpověď z minulého čísla: 
Dům č. p. 78 ve Švermově ulici
Výherci: Marcela Bečková, Milevsko, Adam Novák, Milevsko, 
Pavlína Neužilová, Milevsko

Máte zájem dostávat Milevský 
zpravodaj v elektronické podobě?

Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz 
a my vám jej každý další měsíc zašleme.


