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jarní povodeň letošního roku je již definitivně 
za námi. Materiální škody se budou ještě něja-
ký čas sčítat a jejich definitivní stav se dozví-
me teprve při ukončení všech oprav. Chtěl bych 
tímto vyjádřit poděkování všem občanům 
za  zodpovědný a  solidární přístup při zvlá-
dání povodňového nebezpečí a  všem členům 

povodňových komisí, rybářům, strážníkům 
městské policie, složkám integrovaného zá-
chranného systému, hasičům, policistům, ale 
též starostům obcí v našem regionu za skvěle 
odvedenou činnost.

Zdeněk Herout – starosta
Ing. Věnek Hönig – krizové řízení

Červen začal výrazně deštivými dny, a tak vo-

doprávní úřad namísto víkendového odpočin-

ku 1. a  2. června hlídal, ve  spolupráci s  rybáři 

a  s  městskou policií, stoupající vodní stavy. 

V  sobotu v  19.42 hod. hlásila automatická 

limnigrafická stanice umístěná na Milevském 

potoce dosažení 2. stupně povodňové aktivity 

(SPA), a  protože hydrologická předpověď ne-

byla optimistická, hlídková činnost probíhala 

celou noc. Toky stále stoupaly. V časných ne-

dělních hodinách, kdy Milevský potok vykazo-

val SPA označovaný jako extrémní povodeň, 

bylo svoláno jádro povodňové komise a  byly 

rozděleny úkoly spojené s  nezbytným zabez-

pečením majetku a především zdraví občanů. 

Bylo zapotřebí zajistit dostatek pytlů s  pís-

kem, zabezpečit omezení dopravy v  zaplave-

ných úsecích komunikací, kontrolovat hráze 

rybníků, v  místní části Velká bylo dokonce 

nutné provést evakuaci ohrožených obyvatel. 

V neděli 2. června po 20. hodině převzal říze-

ní povodňové situace krizový štáb, který poz-

ději při ústupu povodně koordinoval činnosti 

spojené s hlášením a evidencí vzniklých škod, 

s  jejich postupnou likvidací, s předáváním in-

formací získaných z organizačně vyšších míst 

a v neposlední řadě zprostředkovával poskyto-

vání pomoci potřebným.

V  závěru prvního červnového týdne se počasí 

umoudřilo a na pověstného Medarda déšť už 

téměř nezbyl.  Potoky přestaly hrozit druhou 

vlnou povodní a  vrátily se do  svých pozmě-

něných koryt. Avšak zahojit jizvy po červnové 

povodni potrvá přírodě i všem, kteří s ní měli 

něco do činění, dlouho. Proto nezbývá, než si 

společně přát, aby se situace neopakovala, 

a když, tak nejdřív za sto let. 

Ing. Andrea Rucká, OŽP MěÚ Milevsko

V á ž e n í  s p o l u o b č a n é ,

P o v o d n ě  p o s t i h l y  i   M i l e v s k o
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P Ř E D S T A V U J E M E  O D B O R Y  M Ě S T S K É H O  Ú Ř A D U
Posledním odborem, který  představujeme,  je  

kancelář  starosty  a  útvar  tajemníka Městského úřadu Milevsko

KAncEláŘ STAROSTY
Bc. Zdeněk Herout – starosta
-  zajišťuje vztahy a  komunikaci s  veřejností 

a  sdělovacími prostředky, související s  čin-
ností města, městského úřadu a  veřejnou 
správou obecně

-  organizuje tiskové konference se zástupci 
sdělovacích prostředků

-  dohlíží na činnost městské policie, bezpečnost, 
integrovaný záchranný systém, krizové řízení

-  koordinuje činnost Služeb Města Milevska 
a Sociálních služeb Města Milevska

Mgr. Martin Třeštík - místostarosta
- finance
- investice do infrastruktury a rozvoje města
- správa majetku
- kultura, kulturní organizace
- školství, školské organizace
- sport, správa sportovních zařízení (SPOS)
- mezinárodní spolupráce

Petra Slunečková – asistentka
-  zajišťuje, organizuje a provádí práce sekreta-

riátu starosty a místostarosty
-  organizačně zajišťuje přípravu materiálů 

a  programu schůzí rady města a  zasedání 
zastupitelstva města, vyhotovuje zápisy 
z těchto jednání, vede evidenci usnesení za-
stupitelstva města a rady města, včetně pl-
nění usnesení a podnětů

-  vede evidenci o členech zastupitelstva města, 
včetně evidence složení zastupitelstva města

-  komplexně zajišťuje agendu užívání a provo-
zu vozidel zaměstnavatele, vyúčtování spo-
třeby pohonných hmot, sledování a evidence 

nákladů spojených s opravami vozidel, zajiš-
ťuje dispečink vozidel zaměstnavatele

-  v  době nepřítomnosti zastupuje asistentku 
tajemníka městského úřadu

JUDr. Jiří Hradil – interní auditor
- zajišťuje a provádí:
-  finanční, systémové a výkonové audity na zá-

kladě starostou schváleného ročního plánu
-  mimořádné finanční, systémové a výkonové 

audity na základě rozhodnutí starosty
-  1x ročně veřejnosprávní kontroly hospodaření 

ve  všech příspěvkových organizacích zříze-
ných městem

-  veřejnosprávní kontroly u jiných právnických 

a  fyzických osob, pokud jsou příjemci veřej-
ných finančních prostředků města

-  podílí se na  kontrolní činnosti jiných kont-
rolních orgánů subjektů v působnosti města, 
pokud o to bude město požádáno

ÚTVAR TAJEMníKA
Ing.  František Troják – tajemník městského 
úřadu
-  zajišťuje výkon přenesené působnosti s  vý-

jimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě 
města nebo zvláštnímu orgánu města

-  plní úkoly statutárního orgánu zaměstna-
vatele podle zvláštních právních předpisů 
vůči všem zaměstnancům města zařazeným 
do městského úřadu

-  komplexně koordinuje, řídí a  kontroluje vý-
kon práv a  povinností města Milevska jako 
správce a zpracovatele osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve zně-

ní pozdějších předpisů, městským úřadem, 
v  rámci toho je oprávněn určovat účel, pro-
středky a způsob zpracování osobních údajů, 
a odpovídá starostovi za zpracování osobních 
údajů městským úřadem

-  koordinuje a  zajišťuje rozvoj oblasti orga-
nizačních vztahů a  systemizace, persona-
listiky, odměňování, přípravy a  vzdělávání 
zaměstnanců (personální správu) zaměstna-
vatele

Bc. Vendula Sádlová – asistentka
-  zajišťuje, organizuje a  provádí práce útvaru 

tajemníka městského úřadu, vyřizuje jeho 
korespondenci, vede evidenci a  organizuje 
využití zasedacích místností

-  zajišťuje po stránce administrativní, organi-
zační a technické činnost redakční rady zříze-
né radou města, pomáhá jí v činnosti a zajiš-
ťuje činnost tajemníka této komise

-  organizačně zajišťuje přípravu a  připravuje 
pro jednání schůzí rady města a plnění usne-
sení rady města

-  v  době nepřítomnosti zastupuje asistentku 
starosty

Jindra Procházková – mzdová účetní, perso-
nalistika
-  zajišťuje veškerou mzdovou a platovou agen-

du, výpočet a  zpracování platů a  platových 
náležitostí zaměstnanců města zařazených 
do  MěÚ, městské policie, organizačních slo-
žek města a ředitelů příspěvkových organizací

-  zpracovává odměny členů zastupitelstva 
města a  osob pracujících na  základě dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr

-  zajišťuje veškerou personální agendu za-
městnanců, městské policie a organizačních 
složek města

-  zpracovává koncepci vzdělávání zaměstnan-
ců, plánů vzdělávání úředníků a plány osob-
ního rozvoje zaměstnanců, komplexně orga-
nizuje interní vzdělávání zaměstnanců, vede 
evidenci vzdělávání zaměstnanců

-  vede personální evidenci dlouhodobě uvolně-
ných členů zastupitelstva města a osob pra-
cujících na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr

ÚSEK InFORMATIKY:
Bc. Dušan Beneš – správce systému výpočetní 
techniky

lukáš Klouda – informatik

Pavel lešetický – informatik
-  zajišťují správu systému informační a komu-

nikační technologie
-  zajišťují geografický informační systém měs-

ta a internet
-  zajišťují hromadné zpracování, konfiguraci, 

import a vzájemnou výměnu dat se správci sítí

Zleva: Bc. Zdeněk Herout, Mgr. Martin Třeštík, Bc. Vendula Sádlová, Bc. Dušan Beneš, Petra Slu-
nečková, Ing. František Troják, Lukáš Klouda, Jindra Procházková, Pavel Lešetický, JUDr. Jiří Hradil
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-  poskytují odbornou poradenskou a  konzul-
tační činnost v oblasti informační a komuni-
kační technologie, zejména komunikačních 
a síťových technologií

-  zajišťují pořízení, správu, údržbu a  instalaci 
nových zařízení z oblasti informačních a ko-
munikačních technologií

-  zajišťují záležitosti automatizovaných systé-
mů řízení, využití výpočetní techniky a jejich 
další rozvoj pro výkon činností městského 
úřadu

-  zajišťují zabezpečení serverů, stanic, sítě 
a funkčnost antivirové ochrany

-  komplexně zajišťují implementaci a  správu 
SW a aplikací s vazbou na systém výpočetní 
a  komunikační techniky, metodicky usměr-
ňuje uživatele této techniky, SW a aplikací

-  zajišťují pořízení, správu, údržbu a  instalaci 
nových zařízení z oblasti výpočetní techniky, 
SW a aplikací

-  spolupracují se zřizovanými a  zakládanými 
organizacemi v oblasti informační a komuni-
kační technologie

-  spolupracují s obcemi správního obvodu obce 
s rozšířenou působností v oblasti informační 
a komunikační technologie.

Veřejné osvětlení je v Milevsku vedle vodovo-
dů a kanalizace a rozvodné soustavy tepelné-
ho hospodářství dalším rozsáhlým majetkem, 
který zajišťuje infrastrukturu města. Na rozdíl 
od obou předchozích nám ale nepřináší a při-
nášet ani nebude žádný příjem, naopak, město 
osvětlené mít musíme, a to něco stojí. Řešíme 
tedy stále stejnou úlohu: aby osvětlení bylo 
pokud možno komfortní a  stálo co nejmé-
ně peněz. Bohužel současný stav veřejného 
osvětlení neodpovídá ani na jeden z těchto po-
žadavků uspokojivě.  Ke kvalitě osvětlení sice 
asi nelze mít závažnější připomínky, ale víme, 
že například vzhled a  technický stav mnoha 
sloupů má k dokonalosti poměrně daleko, roz-
vody jsou v mnoha úsecích doslova v kritickém 
stavu, a tak se někdy svítí jen díky obrovskému 
nasazení zaměstnanců Služeb města. O hos-
podárnosti provozu soustavy také lze pochy-
bovat, velká část svítidel je zastaralá a měla by 
být vyměněna za  současné podstatně úspor-
nější.
Důležitá jsou samozřejmě čísla, za  ener-
gii utratíme ročně více než 1,5 miliónu korun 
(i  po  snížení nákupní ceny elektřiny hromad-
ným nákupem) a téměř další jeden milión nás 
stojí práce a materiál, které musíme do osvět-
lení za rok vložit v opravách, aniž by se cokoli 
zlepšilo či pohnulo vpřed.
Rok 2013 by měl být ve vývoji veřejného osvět-
lení v  Milevsku zlomový. Byla ustavena pra-
covní skupina pro řešení problematiky veřej-
ného osvětlení a  v  rozpočtu byla vymezena 
částka 1,2 miliónu na první kroky k ozdravění.
Co by bylo nejlepší udělat, kdybychom pro 
tuhle oblast mohli vyčlenit dostatek prostřed-
ků, je celkem jasné.  Rychle vyměnit alespoň 
problematické části rozvodů, vyměnit všechna 
nevyhovující svítidla za nová úsporná a přitom 
obnovit velkou část sloupů, začít osvětlení re-
gulovat. Tohle všechno dohromady představu-
je celkem značný objem peněz.
Pracovní skupina však nemá k  dispozici neo-
mezené prostředky, proto v souladu s rozpoč-
tem začala připravovat sled jednotlivých kro-
ků, na jehož konci by měl být modernizovaný 
úsporný a udržitelný systém veřejného osvět-
lení. Jaké jsou to kroky a cíle?
Popis současného stavu. V současnosti máme 
konečně přehledně podchycený stav osvětlení 
v pasportu, který popisuje všechny jednotlivé 
body, vše je vidět i v mapě v grafickém infor-
mačním systému města. Pro představu, víte, 
že ve městě je přibližně 1200 světelných bodů? 
Pasport osvětlení bude samozřejmě nadále 
zpřesňován, doplňován a  udržován v  aktuál-
ním stavu.
Pravidla pro další rozvoj. V  současné chvíli 
jsou prakticky dokončeny takzvané standardy 
veřejného osvětlení pro Milevsko. Jsou to ze-
jména technické a  elektrotechnické předpisy 
pro opravy a  rozšiřování osvětlení, ale jejich 
součástí jsou i vzhledové požadavky, které byly 

stanoveny ve spolupráci s městskou architekt-
kou. Město je podle nich rozděleno do sedmi 
zón podle vzhledu a provedení svítidel, tak, jak 
bychom je cílově v jednotlivých částech města 
chtěli mít.
Generel osvětlení. Je zadán a  do  konce léta 
bude k dispozici generel osvětlení. Je to z mno-
ha pohledů velmi důležitý dokument zpraco-
vaný autorizovaným odborníkem. Tenhle do-
kument určuje, zjednodušeně řečeno, jak kde 
ve městě musíme svítit a kde a kdy můžeme 
intenzitu osvětlení snižovat. Liší se to napří-
klad podle frekvence dopravy, pohybu chodců, 
typu zástavby a podobně.
Postupná obnova rozvodů. Pro rok 2013 bylo 
určeno několik lokalit, které se dlouhodobě 
jeví jako problémové z hlediska údržby rozvo-
dů, do  kterých se soustřeďuje největší počet 
poruch a tedy největší objem peněz za opravy 
a havárie. V průběhu roku tak dojde k  rekon-
strukci rozvodů ve spodní části Jeřábkovy ulice 
a na Husově náměstí, ve spodní části ulice So-
kolovská (od křižovatky s  Jarlochovou), probí-
há rekonstrukce v ulici B. Němcové a podařilo 
se nasvítit dosud tmavý a  nebezpečný úsek 
v Blanické ulici (mezi Albertem a křižovatkou 
na  vstupu do  starého sídliště). Postupně se 
takto připravují i další úseky a hledají se i ces-
ty, jak maximálně využít i akce ostatních pro-
vozovatelů sítí a připojit se (tady půjde napří-
klad o ulici 5. května či Š. Dvořáka v roce 2014 
ve spolupráci s distributorem elektřiny).
Obnova svítidel. Patrně největší efekt, tedy 
přímou úsporu elektřiny, ale přinese až vý-
měna svítidel za  nová úspornější, možná je 
až 40-50% redukce spotřeby. Je to ale i  nej-
větší a  nejsložitější krok. Na  základě údajů 
z pasportu a generelu odborná firma navrhne 
rozsah záměny svítidel a  město bude hledat 
způsob, jak vše profinancovat a co nejdříve za-
čít šetřit na spotřebě. Počínaje příštím rokem 
se také snad otevřou možnosti, jak i pro tuhle 
oblast získat významnější dotační příspěvky. 
Na tuto příležitost chceme být připraveni a vy-
užít ji, na druhé straně je příští rok už mezní 
v tom smyslu, že, pokud to jinak nepůjde, mu-
síme začít tak říkajíc za své.
Správa zařízení. Ruku v ruce s rekonstrukcemi 
a obnovou jde také změna způsobu správy ve-
řejného osvětlení. Služby města by měly napří-
ště zajišťovat péči o celý systém za podmínek, 
které budou administrativně jednodušší a pro 
město finančně výhodnější. Třeba už i  proto, 
že letošními a navazujícími rekonstrukcemi se 
potřeba servisu musí snížit.
Jsme přesvědčeni, že pracovní skupina nastar-
tovala v  oblasti veřejného osvětlení správný 
trend a že se podaří udržet v letošním i příštím 
roce „tah na branku“. Že časem budou celé Mi-
levsko osvětlovat o  něco hezčí lampy a  že to 
přitom bude i o něco levnější.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

V e ř e j n é  o s v ě t l e n í  
a   c o  s   n í m  d á l ?

V ý s l e d k y  a n k e t y 
n a   w e b u  m ě s t a  

k e   d n i  2 5 .  6 .  2 0 1 3
Máte zájem o zřízení vyhrazených ploch pro 
volné pobíhání psů ve městě Milevsku?

•  Ano (56) 

•  ne (45) 

•  Je mi to jedno (12) 

Celkem hlasovalo: 113

Ve  zpravodaji č. 5/2013 odbor životního 
prostředí informoval o  zveřejnění ankety, 
zabývající se zájmem občanů o  vymezení 
ploch pro volné pobíhání psů. Reagoval tak, 
ve  snaze provést průzkum mezi obyvateli 
města, na ojedinělý avšak opakující se dotaz 
občana. Ke dni 25. 6. 2013 anketu aktivně na-
vštívili 113 občané, z nichž 56 je pro vymezení 
konkrétní plochy pro volné pobíhání psů, 45 
hlasů je proti a 12ti respondentům na výsled-
ku nezáleží. Na výzvu odboru, aby veřejnost 
zasílala návrhy na vhodnou lokalitu, byl elek-
tronicky doručen jediný návrh.
Odbor životního prostředí děkuje všem, kteří 
se v anketě vyjádřili, a slibuje, že se bude té-
matem dále zabývat, ne však prvořadě.  

Ing. Andrea Rucká – vedoucí odboru

ODBOR ŽIVOTníHO 
PROSTŘEDí
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Společnost Služby Města Milevska, spol. s r. o. 
(SMM) v  současné době zajišťuje havarijní 
opravy veřejného osvětlení, základní údržbu 
a udržení celého systému v provozuschopném 
stavu. Od příštího roku by měla nastat zásadní 
změna a  naše společnost bude smluvně za-
jišťovat celkovou správu veřejného osvětlení. 
I v současné době je však možné se na nás ob-
racet s hlášením závad a poruch. Veškeré kon-
takty jsou uvedeny na www.smmilevsko.cz.
SMM také zajišťují pro město výstavbu nových 
částí veřejného osvětlení dle nejmodernějších 
trendů a  technologií. Cílem je co nejdříve re-
konstruovat nejvíce zastaralé a  poškozené 
lokality. Veškerou problematiku provozu a re-
konstrukcí aktivně řešíme s  vedením města 
s  ohledem na  bezpečnost občanů v  nočních 
hodinách a  prevenci kriminality. Kvalitní 
osvětlení města v  nočních hodinách přispívá 
i ke zvýšení atraktivnosti centra a  jeho archi-
tektonických částí.

Michal Polanecký, jednatel SMM

S p r á v a  v e ř e j n é h o  o s v ě t l e n í

 Pracovníci Služeb Města Milevska při instalaci 
nového osvětlení.

Pro porovnání foto zastaralého a moderního 
rozvaděče.

Podle sdělení zástupce ředitele Městské poli-
cie Viléma Hrudky zasahovali strážníci celkem 
u  14 zásahů v souvislosti s povodněmi, které 
postihly Milevsko a jeho okolí. V neděli 2. červ-
na v brzkých ranních hodinách zjistili strážníci 
městské policie starší manželský pár z  obce 
Velká, který potřeboval v  zatopeném domě 
pomoc, na místo byli přivoláni hasiči, kteří pár 
evakuovali. Následně poskytovala městská 

policie součinnost hasičům s  evakuací osob 
v obci Velká.
Přijali oznámení na  padlý strom přes silnici 
č. 19 poblíž viaduktu. Na  místě pak strážníci 
usměrňovali dopravu. Jelikož hasiči byli v  pl-
ném vytížení u  jiných případů, byla přivolá-
na druhá hlídka městské policie, která padlý 
strom rozřezala a odklidila, aby mohla být do-
prava opět obnovena.

Městská pol ic ie  pomohla 
př i  povodních

ODBOR  
SOcIálnícH VĚcí

Aktualizace žádosti o  přidělení bytu  
v  domech s  pečovatelskou službou města  
Milevska
Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí, 
upozorňuje žadatele o  přidělení bytu v  do-
mech s  pečovatelskou službou města Milev-
ska, že v souladu s Pravidly pronajímání bytů 
pro seniory a osoby se zdravotním omezením 
v  domech s  pečovatelskou službou města 
Milevska musí být žádost o  přidělení bytu 
v domech s pečovatelskou službou města Mi-
levska v průběhu července každého kalendář-
ního roku písemně aktualizována. Písemnou 
aktualizaci žádosti je možné učinit na odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Milevsko, 
Za  Radnicí 95, 399  01 Milevsko, 2. patro bu-
dovy Froll (nad úřadem práce), kancelář č. 305, 
Pavlína Hajská, DiS., kde bude od 01. 07. 2013 
připraven aktualizační dotazník. Pokud žada-
tel neprovede aktualizaci své žádosti o přidě-
lení bytu v  domech s  pečovatelskou službou 
ani poté, co na  ni bude odborem sociálních 
věcí Městského úřadu Milevsko písemně upo-
zorněn, bude jeho žádost v souladu s Pravidly 
pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdra-
votním omezením v domech s pečovatelskou 
službou města Milevska z pořadníku žadate-
lů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou 
službou města Milevska vyřazena.

Pavlína Hajská, DiS.
referent odboru sociálních věcí
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chcete vyhrát tablet, mobilní telefon nebo 
digitální fotoaparát? Zapojte se do  soutěže 
„Sbírej a  vyhraj!“, která probíhá na  vybra-
ných sběrných dvorech v Jihočeském kraji až 
do konce září.

JAK MůŽETE VYHRáT?
1.  Vytiskněte nebo vyzvedněte si leták u  ob-

sluhy v zapojených sběrných dvorech.
2.  Přineste na sběrný dvůr vysloužilý elektro-

spotřebič.
3.  Za každý odevzdaný elektrospotřebič získá-

te na leták jedno razítko.

4.  Za první razítko obdržíte přímo na sběrném 
dvoře drobný dárek.

5.  Po nasbírání pěti razítek, vyplnění kontakt-
ních údajů a  soutěžní otázky vložte leták 
do  ofrankované obálky a  odešlete na  uda-
nou adresu. Čím více letáků do  soutěže 
odešlete, tím větší máte šanci na výhru. 

6.  Vítězové budou kontaktování a zároveň zveřej-
něni na těchto stránkách po ukončení soutěže.

ZAPOJEnÉ SBĚRnÉ DVORY:
• Milevsko - SD Jenišovice (skládka)
•  Milevsko - SD Dukelská 30 (bývalá prodejna 

plynu)
•  Tábor - SD Bydlinského 3115, SD Chýnov-

ská 1917/9, SD Bukurešťská, SD Kpt. Jaro-
še 2418

•  Písek -  SD Ouzká (Hradiště), SD Topělecká 
(Na Pěníku), SD Táborská (Logry),   
- SD u Smrkovické silnice (u kompostárny)

• Jindřichův Hradec - SD Ruských legií 73/III
• Týn nad Vltavou - SD Liškárna

ZA JAKÉ ElEKTRO OBDRŽíTE RAZíTKO?
•  všechny druhy monitorů a televizních přijí-

mačů

•  počítače, notebooky, karty, optické mecha-
niky, myši, klávesnice

•  telefonní přístroje (klasické, bezdrátové 
i mobilní), stejně jako faxy a záznamníky

• tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky 
•  veškerá ostatní spotřební elektronika včet-

ně příslušenství (např. videopřehrávače, 
DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, ka-
zetové magnetofony, gramofony, domácí 
kina, reproduktory, dálkové ovladače, slu-
chátka apod.)

•  videokamery, digitální a  analogové fotoa-
paráty včetně příslušenství (např. teleob-
jektivy, blesky apod.)

•  herní konzole, videohry včetně ovladačů 
(joysticky, gamepady apod.)

•  elektrické hračky (např. autodráhy, vláčky, 
RC modely apod.)

První cenou je tablet AcER IcOnIA. Pro výher-
ce na druhém až pátém místě je připraven mo-
bilní telefon SAMSUnG, digitální fotoaparát 
cAnOn, MP3 přehrávač PHIlIPS a flash USB 
paměť KInGSTOn.
Soutěž probíhá do 30. 9. 2013. 

Odbor životního prostředí MěÚ

ODBOR ŽIVOTníHO PROSTŘEDí
Sbírej a Vyhraj! 

K o l e č k o v ý  d e n  s e  v y d a ř i l
Předem děkujeme všem, kteří našemu občanskému sdružení CML po-
mohli 25. května uskutečnit Kolečkový den. Nemohu všechny vyjme-
novat, protože jen na místě samém to bylo 87 organizátorů. K nim je 
potřeba přidat 64 sponzorů, kteří nás přímo nebo nepeněžně podpořili 
a učitelky a učitele, kteří organizovali děti ve školkách a školách. 
To vše je ale nic proti téměř dvěma stovkám dětí, které si ten sobotní 
den zasportovaly a užily pohybu na čerstvém vzduchu v krásném pro-
středí Na Vinicích. Bylo tam opravdu co dělat i díky spolupořadatelům, 
kteří měli vlastní stánky na místě. Protože  jsme letos zavedli i soutě-
že družstev, zvýšil se počet účastníků vyšších věkových kategorií. Mezi 
mateřskými školkami zvítězilo Klubíčko před Pastelkou a  Sluníčkem. 
Základní školy skončily v pořadí: první byla 2. ZŠ Milevsko, druhá Chyšky 
a třetí 1. ZŠ Milevsko. Vítězové obdrželi po dvou tabletech od Genera-
li pojišťovny a všichni ještě po 5.000,- korunách na nákup sportovního 
materiálu. Celkově jsme tedy rozdělili skoro 60.000,- korun, protože 
první tři děti v každé kategorii dostaly hodnotné ceny, medaile a diplo-
my. I z tohoto důvodu stálo za to se zúčastnit. Zkrátka nepřišlo žádné 
dítě, všechny si odnesly drobný dárek. Kompletní výsledkové listiny jsou 
k dispozici na www.cmlmilevsko.cz a ti, kteří nevydrželi do vyhlašování 
výsledků se o ceny mohou přihlásit na tel. 775 369 012. 

Děkoval jsem předem a poděkování i závěrem. Trnu strachy, jestli jsem 
na někoho nezapomněl a jestli ano, promiňte mi to. Tady jsou tedy ti, 

kteří mi nevypadli, a se kterými počítáme i za rok: Jihočeský kraj, měs-
to Milevsko, Generali pojišťovna a. s., VZP, JUB, ZVVZ, ZOD Sepekov, 
Lavros s. r. o., Billa, ZOD Milevsko, Prima Václav Hejný, Křižíkservis 
ing. Martin Kříž, Poliklinika Milevsko, E.on, Ortus Trade Mgr. Petr Hrych, 
Milevské noviny, Jiří Krampera KV2 Audio International, LK tisk, FAST, 
pekařství František Malý, řeznictví Josef  Koutník, Pneu Fiala, K-Max 
servis, Martin Kreuzer, Ladislav Klíma stavební práce a  hydraulický 
servis, MVDr. Lukáš Dolejš, Jihočeské týdeníky s. r. o., restaurace Sto-
dola Josef Peterka,  Veto Veverka, Hiton, Robro, MUDr. Jaroslav Kahoun, 
MUDr.  Hana Kuchtová, MVDr.  Vladimír Kotrba, Petr Šindelář zemní 
práce, železářství u Anděla Marie Štemberková, Roman Pecka Sat-an 
servis, revizní technik Antonín Mašinda, Marcel Pecka stavební prá-
ce, Karel Calta elektro, drogerie Milena Jelínková, PhDr. Jiří Dráb Antus 
agentura, Bonas, Jiří Hrůza zemní práce, Baves Oldřich Veselý, Služby 
Města Milevska, SPOS, Rabbit Trhový Štěpánov, Masný průmysl Jan 
Prantl, kamenictví Jaromír Novotný, Maxbike Ladislav Novák, Dům kul-
tury Milevsko, Jan Kotrbáček, pivovar Ferdinand Benešov, Rádio Orlík, 
M&M reality holding, Dům dětí a mládeže Milevsko, Laguna L. S., Milev-
ské muzeum, Premonstrátský klášter, Motomazec, Maškarní sdružení, 
sochy a  studny Pavel Herbert a  především školy a  školky v  Milevsku 
a okolí a nejmenovaní dobrovolníci a sympatizanti. Přidejte se k nim 24. 
května 2014 i vy!

Za organizátory Josef  Kortan
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M I l E V S K É  M U Z E U M  V   n O V ý c H  P R O S T O R á c H

Nová budova Milevského muzea na  druhém 
klášterním nádvoří byla původně vystavěna 
v  letech 1768–69 jako byty pro úředníky teh-
dejší správy klášterního panství. V  19. a  20. 
století zde byla lesní správa a v polovině minu-
lého století budova sloužila jako byty. V letech 
2011–2012 budova prošla generální opravou 
a nyní zde sídlí Milevské muzeum. 
V suterénu muzea je expozice nejstarších dě-
jin, pravěku a středověku. Jsou zde vystaveny 
především archeologické nálezy a  kamenné 
stavební prvky. Některé z archeologických ná-
lezů zde návštěvníci uvidí vůbec poprvé – jed-
ná se o takové předměty, které byly nalezeny 
v  dobách, kdy Milevské muzeum ještě nee-
xistovalo, a  tak byly takové památky předá-
ny do  jiných muzeí, především do  Národního 
muzea v Praze či Husitského muzea v Táboře. 
Nyní byly na nějaký čas přemístěny do Milev-
ska formou dlouhodobé zápůjčky. Kromě ar-
cheologických předmětů je zde i dětský koutek 
pro malé archeology, kde mohou děti v písko-
višti zkoušet správné postupy tohoto vědního 
oboru. V malé místnosti v suterénu jsou také 
vystaveny oba milevské gotické kalichy ze 14. 
století. 
V přízemí muzea je pokladna a prodejna suve-
nýrů. Kromě tradičního zboží, replik historic-

kého skla, nerostů a drobných šperků, odborné 
literatury a pohlednic, je zde nabídka rozšíře-
na také o  repliky historických zbraní a  nově 
i  o  chlazené nápoje, což návštěvníci v  letním 
období jistě uvítají. 
Z  pokladny muzea pak prohlídka expozic po-
kračuje přes malý sál, kde jsou gotické dře-
věné plastiky, staré rukopisy a zvon z kostela 
sv. Bartoloměje (1555), do  salónku, kde jsou 
vystaveny renesanční bible z  let 1506, 1529 
a 1577, část sbírky starých hodin a cínu. 
Ve  velkém sále v  přízemí jsou věžní hodiny 
z roku 1699, z věže klášterní baziliky, památ-
ky na srostlá dvojčata, sestry Blažkovy, a také 
ukázky starých map, na nichž je zachyceno Mi-
levsko. Naše město má z oněch časů různé ná-
zvy: na mapě Abrahama Ortelia z roku 1570 je 
označeno Milaus, na nově získané mapě z díl-
ny amsterodamského kartografa Frederika de 
Wit z  roku 1680 se Milevsko nazývá Mileus 
a na barokní mapě jezuitského kartografa Bal-
tazara Erbera z roku 1760 už nalezneme jen ná-
zev – Mühlhausen. Jsou zde památky na stará 
milevská řemesla a také na těžká období I. a II. 
světové války. Novinkou jsou dosud neznámé 
snímky z  května 1945 v  Milevsku, které nám 
poskytl milevský rodák, prof.  Dr.  Karel  Dušek 
z Prahy. Překvapením je, že už tehdy se v Mi-
levsku fotilo barevně. 
Součástí přízemí muzea je také malá kolekce 
nerostů z Milevska a blízkého okolí.
První patro muzea je koncipováno jako „Mu-
zeum pro celou rodinu“, kde by si měl každý 
najít něco, co ho zajímá. Pro pány je připraven 
Sál zbraní s  ukázkami výzbroje od  gotiky až 
po I. světovou válku. V tomto sále nalezneme 
například gotickou válečnou sekeru z  doby, 
kdy do  Milevska přitáhli husité z  nedalekého 
Tábora (1420), je zde doutnáková mušketa 
z  třicetileté války, připomínající pobyty císař-
ské armády v Milevsku v letech 1622 a 1647. Je 
zde pruská husarská šavle, Model 1721, jakou 
byli vyzbrojeni pruští husaři, kteří se v  říjnu 
1744 utkali se svým rakouským nepřítelem 
na  polích blízko dnešního dvora Staňkov, 
a francouzská šavle jízdních myslivců Modelle 

1802 – tato vojenská jednotka se zastavila 
v Milevsku na podzim 1805, krátce před bitvou 
u Slavkova. Jsou zde ukázky vojenských tesá-
ků, sbírka kordů a kolekce krátkých pěchotních 
a  námořních šavlí. V  zákopu je ruský těžký 
kulomet Maxim, model 1910, který připomíná 
účast milevských mužů na frontách I. světové 
války a zejména účinkování více než 30 zdej-
ších vojáků v čs. legiích v Rusku. 
Sál s názvem „Světnice naší babičky“ bude za-
jímavá naopak spíš pro dámy. Jsou zde ukáz-
ky žehliček různých typů, ukázky historické-
ho prádla, najdeme zde máselnice, pomůcky 
k pečení chleba, dobovou keramiku, malovaný 
nábytek, formičky na máslo, překapávač kávy, 
drátěnou podložku pro pečení vdolků  a  mísu 
na polévku ve tvaru slepice, v níž se před sto 
lety podával šestinedělkám silný slepičí vývar. 
Babiččina světnice je doplněna kolekcí obrázků 
malovaných na skle. 
Poslední místnost v I. patře nese název „Lout-
kový salonek“   a  je určena především dětem. 
Jsou zde vystaveny velké loutky, marionety, 
především z dílny Stanislava Parkose z Podo-
lí I., jsou tu dále loutky, vyrobené božetickým 
kovářem někdy kolem roku 1920 a  také malé 
loutkové divadlo z  majetku Vladimíra Řepky 
z Milevska. Loutky jsou nasvětleny barevnými 
žárovkami a snad potěší malé návštěvníky. 
Kromě expozic je v  prvním patře muzea také 
knihovna, která má ve  svých fondech kolem 
6.500 svazků odborné literatury, včetně 200 
knih, zařazených v kategii „Staré tisky“, tedy 
knih, vytištěných v  období let 1500–1800. 
Knihy z muzejní knihovny se ovšem nepůjčují 
domů, je možno studovat je zde v prostoru pro 
badatele. Pokud zájemci požadují konkrétní 
obor studia, je dobré se předem objednat te-
lefonicky. 
Ve druhém patře Milevského muzea je výstav-
ní sál, kde se budou uskutečňovat krátkodobé 
výstavy. V současné době tam až do konce září 
letošního roku mohou návštěvníci vidět  vý-
stavu obrazů malířky Růženy Rážové-Havel-
kové  (1885–1965), která malovala především 
náměty z Orlicka a Povltaví.   
 Vladimír Šindelář

Starosta Zdeněk Herout během projevu při 
otevírání nového muzea

Salónek ve stylu tzv. druhého rokoka. Pohled do „babiččiny světničky“.

Pohled do expozice „loutkového salónku“.
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loni v  srpnu došlo k  uzavření Milevského 
muzea z  důvodu stěhování do  nových pro-
stor. Proběhla tato náročná akce podle va-
šich představ? Vyskytly se nějaké problémy, 
s kterými jste nepočítali?
Milevské muzeum bylo oficiálně uzavřeno 
2. září 2012, ale protože ještě několik zájez-
dů projevilo v  září zájem o  prohlídku, začali 
jsme rozebírat expozice až na  samém konci 
září. Muzeum má dnes ve  svých sbírkách cca 
25.000 sbírkových předmětů a  jejich soubo-
rů, přičemž některé z nich jsou i dost obtížně 
přemístitelné. Mám na  mysli například věžní 
hodiny či kamenné gotické stavební prvky. Zde 
nám hodně pomohli členové zdejších dobro-
volných hasičů, kteří nám pomohli přestěho-
vat ty nejtěžší předměty. Ovšem i některé další 
věci se stěhovaly těžce: muzejní knihovna má 
6.500 odborné literatury a všechny tyto knihy 
se stěhovaly v bednách ze třetího patra staré 
budovy do třetího patra nové budovy. 

Co se týče problémů při stěhování, nic zá-
sadního se nestalo, jen při stěhování věžního 
hodinového stroje, který váží půl tuny, musel 
pomáhat každý, kdo měl zdravé ruce. Do nové-
ho muzea se navíc už nevešel původní ciferník, 
který má průměr dva metry. Nové muzeum má 
totiž nižší stropy, a tak jsme nakonec dali spe-
cializovanou firmou vyrobit ciferník malý, ale 
rovněž v původním barokním stylu. 
V čem se liší nové muzeum od toho původního?
V  bývalém muzeu  bylo jiné členění nístnos-
tí a  v  případě novějších dějin jsme každému 
století mohli věnovat jeden sál. V nynější nové 
budově to už nepůjde a  navíc ve  sklepních 
prostorách je stále ještě vyšší vlhkost, než 
bychom potřebovali, i  když zde odvlhčovače 
běží naplno. Kvůli tomu nelze ve  sklepních 
prostorech dlouhodobě vystavovat předměty 
ze dřeva, papíru, kovů a také některé archeo-
logické nálezy z pravěku, kdy vypalování kera-
miky bylo ještě v samých počátcích a hliněné 
předměty by se dnes kvůli vlhkosti mohly roz-
padnout. V některých případech tedy půjdeme 
cestou výroby přesných replik, ostatek už musí 
být v horním patře, kde je klima příznivější.

V nových expozicích se prolínají dějiny měs-

ta, kláštera i  regionu, ale díky tomu, že zde 
je méně jednotlivých místností, museli jsme 
soustředit některé dějinné úseky do  jednoho 
sálu. Například velký sál v přízemí muzea ob-
sahuje předměty od 18. století až do roku 1950. 
Jinak to bohužel nešlo. 
Plánujete také prohlídky s výkladem nebo si 
návštěvníci budou procházet muzeum sami?
Všechny předměty jsou popsány, a  tak před-
pokládáme, že jádrem činnosti muzea bude 
samostatná prohlídka návštěvníků. Předem 
ohlášeným skupinám můžeme poskytnout vý-
klad, což se samozřejmě týká i školních výprav 
– ty mají navíc ještě i  zvýhodněné vstupné. 
Předpokladem však je, aby se skupiny ohlásily 
předem a zarezervovaly si termín a hodinu. 

Někdy se také stane, že si skupina návštěv-
níků, obvykle důchodců, objedná předem pro-
hlídku kláštera a  pak i  muzea. Po  prohlídce 
kláštera jsou však natolik přesyceni historií, 
že už do muzea nejdou, přestože si objednali 
prohlídku. Loni v  září jsem se dokonce kvůli 
jednomu takovému zájezdu vrátil z  dovolené 
dříve, abych objednané skupině mohl poskyt-
nout výklad, ale důchodci najednou nasedli 
do  svého autobusu a  frrr... Takže budeme 
do  budoucna přemýšlet o  nějakém systému 
nevratné finanční zálohy za  objednávku pro-
hlídky předem. 
Prostory muzea se nacházejí ve  čtyřpatro-
vé budově (pokud počítáme i  sklep), vidíte 
v tom nevýhodu? 
Co se týče členění nové budovy do čtyř pater, 
žádná výhoda to samozřejmě není. Jednak je 
zde víc schodů, než v  původní budově, a  na-
víc jsou provozní místnosti rozesety po všech 
patrech, takže se tu vzájemně pořád hledáme. 
Množství schodů navíc téměř vylučuje s něja-
kou možností návštěvy muzea pro osoby se 
sníženou pohyblivostí. V  bývalé budově byla 
schodiště širší, takže spojenými silami se ob-
vykle podařilo návštěvníka na vozíku dopravit 
nahoru, ale tady jsou schodiště příkřejší, užší 
a vyšší, takže pro invalidní návštěvníky bohu-
žel zbude jen expozice v přízemí. Výtah či něco 
podobného nepřipadá v úvahu, jsme v budově, 
která je součástí národní kulturní památky. 

Můžou se návštěvníci muzea těšit na tradiční 
akce jakými byly vánoční a  velikonoční jar-
marky, výstavy či další akce?
Jakmile opadnou práce se stěhováním a zaby-
dlováním nové budovy, chceme se určitě vrátit 
k  našim tradičním akcím, jako byly například 
velikonoční a vánoční jarmarky starých řeme-
sel. Vánoční jarmark už chystáme na  letošní 
začátek prosince. Letos v červenci a srpnu by-
chom zde na druhém nádvoří rádi uvedli pořad 
milevského souboru Collegium 1570, složený 
z ukázek renesančního šermu, dobových tanců 
a staré hudby. Akce bude prezentována na sa-
mostatných plakátech. Na příští rok pak chys-
táme Milevskou muzejní noc a  některé další 
programy. Historické přednášky na  školách 
však běžely i v době stěhování muzea.

V sobotu 1. června bylo slavnostně otevřeno Milevské muzeum v nových pro-
storách na  druhém nádvoří kláštera v  objektu bývalé lesní správy. Řediteli 
Vladimíru Šindelářovi jsme položili několik otázek.

Zájmu návštěvníků se těšila mj. i vitrina s te-
matikou milevských hostinců.

Ředitel muzea Vladimír Šindelář při otevírání nových expozic.

Milevské muzeum je přístupno 
na  druhém nádvoří premonstrát-
ského kláštera denně kromě pondě-
lí, vždy 9–12 a 13–17 hodin. Poslední 
prohlídka je v 16.30 hodin. Muzeum 
je zavřeno v lednu a v únoru, po te-
lefonické dohodě však lze v  rámci 
možností prohlídku uskutečnit. 
 

Kontakt: 
Milevské muzeum,  
Klášter 557, 399 01  Milevsko  
Tel.: 382 521 093 

mail:  
milevske.muzeum@muzeumvmilevsku.cz 

www.muzeumvmilevsku.cz  
(stránky nyní čeká přestavba)
 

Vstupné: 
základní 30 Kč  
děti, studenti a důchodci 15 Kč  
předem ohlášené školní výpravy 10 Kč 
 

V případě hromadných výprav prosíme 
o objednávku předem.
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KUlTURA A SPORT V MIlEVSKU A OKOlí
č e r v e n e c  2 0 1 3

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

KInO BIOS „eM“

pátek 5., sobota 6.  17.30  95 min.
Já, PADOUcH 2 3D
USA – Animovaná komedie 
o  napraveném padouchovi, 
který umí i  vyprávět pohádky 
na dobrou noc. Česká verze.  
vstupné: 130,- Kč
pátek 5., sobota 6. 20.00 90 min.
BlInG RInG: JAKO VIPKY
USA – Když celebrity nejsou doma, oni jdou 
k  nim na  návštěvu. Režisérka Sofia Coppola 
natočila film o vykrádání domů v Hollywoodu. 
Film se proslavil na festivalu v Cannes.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč
neděle 7., pondělí 8. 20.00 125 min.
PĚnA Dní
Francie – Belgie – Podle románu francouzské-
ho spisovatele a  bohéma Borise Viana, který 
v  románu Pěna dní vytvořil obraz čisté lásky, 
který… vstupné: 80,- Kč
pátek 12., sobota 13. 20.00 119 min.
STáŽISTI
USA – Komedie, ve  které se Owen Wilson 
a  Vince Vaughn snaží získat místo u  společ-
nosti Google a svádějí boj s nadupanými krea-
tivními absolventy. Český dabing.  
 vstupné: 110,- Kč
neděle 14., pondělí 15. 20.00 
REVIVAl
ČR – Komedie režisér-
ky Alice Nellis vypráví 
příběh čtyř muzikantů, 
jejichž rocková skupi-
na SMOKE se za  nejas-
ných okolností rozpa-
dla v  roce 1972. Hrají: 
Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel  
Heřmánek, Marian Geišberg, Vojtěch Dyk…  
 vstupné: 100,- Kč
čtvrtek 18., pátek 19., sobota 20.  20.00
lIBERAcE
USA – Velmi stylová a působivá černá kome-
die, ve  které Matt Damon a  Michael Douglas 
podávají excelentní herecké výkony. Bouřlivé 
ovace na festivalu v Cannes.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110,- Kč
neděle 21., pondělí 22. 20.00
R.I.P.D. – URnA: ÚTVAR ROZHODnĚ  
nEŽIVýcH AGEnTů
USA – Akční krimi – komedie – Nedávno za-
vražděný policista (Ryan Reynolds) se připojí 
do oddělení zesnulých strážců zákona, aby vy-
řešil svou vlastní vraždu. Česká verze.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120,- Kč
pátek 26., sobota 27.  20.00 151 min.
OSAMĚlý JEZDEc

USA – Dobrodružný western – Herec, režisér 
a producent se po úspěšných Pirátech z Karibi-
ku tentokráte vrhli na Divoký západ a natočili 
za čtvrtmiliardy další výborný film s Johnnem 
Deppem. Česká verze.  vstupné: 120,- Kč
neděle 28., pondělí 29. 20.00 136 min.
WOlVARInE 3D
USA – Akční sci-fi – Hugh Jackman, nejslavněj-
ší hrdina ze ságy X-Men, se tentokrát podívá 
do Japonska.  vstupné: 150,- Kč

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

DůM KUlTURY

do pátku 30. 8.
3. ROČníK FOTOGRAFIcKÉ SOUTĚŽE  
O nEJHEZČí BAlKOn ČI ZAHRADU
Pořádají: Dům kultury Milevsko a Květinářství 
Romantik

úterý 2. 7. 21.00 amfiteátr DK 
lETní KInO: TŘI VETERánI
Pohádka / Komedie / ČR / 93 min.

V případě nepříznivého počasí se projekce pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.   
 vstupné: zdarma
čtvrtek 4. 7. 18.00–22.00 amfiteátr DK
MIlEVSKÉ lÉTO: ŽlUTý FIJAlKY & 
VO106
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p.  s. 
a  hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se projekce pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.   
 vstupné: zdarma
úterý 9. 7. 13.00–16.00 učebna 1
ZDRAVOTní POJIŠŤOVnA  
MInISTERSTVA VnITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

Akce měsíce

OPEn AIR MUSIcFEST 
PŘEŠTĚnIcE 2013

11.–13. července     Přeštěnice
Jihočeský festival Open Air Musicfest 
Přeštěnice se uskuteční ve dnech 11. - 13. 
července 2013 opět na  tradičním místě 
nedaleko Milevska. Právě tam začala 
jeho třináctiletá historie, během které 
se této akce zúčastnily stovky převáž-
ně rockových skupin z  Čech a  zahrani-
čí. Program se bude odehrávat celkem 
na  pěti scénách. Ke  čtyřem hudebním 
přibude taneční scéna SummerSession.
cz stage, která vzniká ve  spolupráci se 
stejnojmenným festivalem. Novinkou 
je také divadelní stan. Součástí progra-
mu se stane také soutěž Dirt Jam BMX 
a  MTB Contest. K  dispozici je stanové 
městečko a pravidelná kyvadlová dopra-
va z Milevska a zpět.

Čtvrtek 11. července
Zahajovací program bude ve  znamení 
narozeninového mejdanu milevské sku-
piny Ticho de pre Cupé Band, která osla-
ví deset let existence. Na  party si po-
zvala řadu hostů, z nichž nejznámější je 
punkrocková českoamerická parta Pipes 
and Pints. Program bude také probíhat 
na divadelní stage, která uvede povídání 
s  Vojtou Kalinou o  projektu Conscious 
Rebels. 

Pátek 12. července
Malebná jihočeská příroda bude ideál-
ními kulisami pro nabitý páteční pro-
gram, na kterém vystoupí například le-
genda českého rocku David Koller, dále 
pak Krucipüsk, Prago Union, UDG nebo 
Wohnout. V  závěru programu zahraje 
první zahraniční hvězda - momentálně 
nejlepší rakouská skupina Kontrast.

Sobota 13. července
Známá italská pop punková skupina 
Vanilla Sky bude jedním z hlavních oz-
dob sobotního programu. Skupina, kte-
rá nedávno vypustila do světa své další 
album s  příznačným názvem The Band 
Not The Movie, se do  podvědomí do-
stala díky cover verzi skladby Umbrella 
od  zpěvačky Rihanny. Návštěvníci se 
mohou těšit také na  taneční skupinu 
IYASA z  africké Zimbabwe. Z  dalších 
zajímavých kapel v  sobotu vystoupí le-
gendární Blue Effect, pražská formace 
prague Conspiracy nebo němečtí GFF. 

Více informací na  
www.prestenice.cz
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úterý 9. 7. 21.00 amfiteátr DK 
lETní KInO: PŘíŠERná TcHYnĚ
Komedie / Romantický / USA / 102 min.

V případě nepříznivého počasí se projekce pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.   
 vstupné: zdarma

čtvrtek 11. 7.–sobota 13. 7. 

OPEn AIR MUSIc FEST PŘEŠTĚnIcE
www.prestenice.cz

DOPROVODný PROGRAM -  
FESTIVAl POUlIČníHO DIVADlA V MIlEVSKU
pátek 12. 7. 17.00 nám. E. Beneše

D21 – POP ART IS nOT DEAD
Interaktivní chůdařské představení o  stře-
tu člověka a  dvou podivných bytostí kdesi 
ve vesmíru. Otázkou zůstává, kdo je vlastně 
podivnější a kdo s kým chce nebo nechce bo-
jovat. vstupné: zdarma
sobota 13. 7.  10.00 nám. E. Beneše
POHáDKA PRO DĚTI – SnĚHURKA
Pohádka, při které jsou diváci aktivně zapo-
jeni do děje.

Hraje: Studio Dell’arte vstupné: zdarma
sobota 13. 7.  18.30 amfiteátr DK 
DIVADElní PŘEDSTAVEní –  
POSlEDní láSKA PETRA VOKA
Košilatá renesanční komedie o  proutníkovi 
a  svůdci žen Petru Vokovi v  podání Kultur-
ní společnosti Alta z  Hluboké nad Vltavou. 
Představení, které je v  letních měsících 
pravidelně hráno na  zámku Hluboká nad  
Vltavou či na  otáčivém hledišti v  Týně nad  
Vltavou vstupné: zdarma

úterý 16. 7. 19.00 – 20.00 taneční sál 
lETní MInI KURZ ORIEnTálníHO  
TAncE PRO ZAČáTEČníKY – ZAHáJEní
Přijďte si osvojit kouzlo břišního tance ve čty-
řech lekcích (16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8.). Snad-
no si osvojíte základní taneční prvky, postoje 
i kroky. Lektorka: Lída Jindrová  
 kurzovné: 240,- Kč
úterý 16. 7. 21.00 amfiteátr DK 
lETní KInO: OKRESní PŘEBOR –  
POSlEDní ZáPAS 
PEPIKA HnáTKA
Komedie / Sportovní / 
 Česko / 102 min.

V případě nepříznivého po-
časí se projekce přesouvají 
do  velkého sálu DK Milev-
sko.       vstupné: zdarma 

středa 17. 7. 09.00 výuková učebna
PRáZDnInOVá DílnA PRO DĚTI
Přijďte si vyrobit tulipánovou zahrádku, s se-
bou si přineste květník o  průměru cca 12 cm, 
kávová zrna a  různé druhy luštěnin – fazole, 
sója, čočka apod. vstupné: 10,- Kč
čtvrtek 18. 7.  18.00–22.00 amfiteátr DK 
MIlEVSKÉ lÉTO: ABSOlUTní VŠEcHnO 
& SInGHAIA
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

V případě nepříznivého počasí se projekce pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.   
 vstupné: zdarma

úterý 23. 7. 21.00 amfiteátr DK
lETní KInO: cOPAK JE TO ZA VOJáKA
Komedie / Československo / 85 min.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p.  s. 
a  hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se projekce pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.   
 vstupné: zdarma
středa 24. 7. 15.00 amfiteátr DK 
ZUMBíK – DĚTSKÉ ODPOlEDnE  
SE ZUMBOU
Přijďte si   vyzkoušet 
dětskou zumbu, která 
se tančí na  zábavnou 
a  chytlavou hudbu. 
Dále se můžete těšit 
na výrobu ZUMBA če-
lenek a hry. Zveme rodiče a děti od 3 do 12 let.

V případě nepříznivého počasí se akce přesou-
vá do velkého sálu DK Milevsko.  
 vstupné: zdarma
čtvrtek 25. 7. 18.00–22.00 amfiteátr DK 
MIlEVSKÉ lÉTO: ČUTAcí MERUnA  
& JAYWAlKR
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.

Pořadatelem akce je Milevský kraj, o. p.  s. 
a  hlavním partnerem akce je DK Milevsko. 
V případě nepříznivého počasí se projekce pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.  
 vstupné: zdarma
úterý 30. 7.  21.00 amfiteátr DK
lETní KInO: KOZí PŘíBĚH SE SýREM
Animovaný / Rodinný / Pohádka / Česko / 85 min.

V případě nepříznivého počasí se projekce pře-
souvají do velkého sálu DK Milevsko.   
 vstupné: zdarma

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

GAlERIE M

úterý 2. 7.  17.00 
VERnISáŽ VýSTAVY – PRIZMA
Prodejní výstava fotografií a  obrazů Jana  
Pikouse a jeho synů Jana, Šimona a Jiřího.

od středy 3. 7. 

VýSTAVA OBRAZů – PRIZMA
Prodejní výstava fotografií a  obrazů Jana  
Pikouse a jeho synů Jana, Šimona a Jiřího.  
 vstupné: 10,- Kč

Výstava potrvá do 30. července.

MIlEVSKÉ MUZEUM
sobota 27. 7. 21.00 II. nádvoří kláštera
FlÉTnA A MEČ
Collegium 1570 – renesanční šerm, tance, hudba.

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

MĚSTSKá KnIHOVnA

po celý červenec  výstavní prostory MěK
VýSTAVA MAlUJEME – KRESlíME
Výtvarné práce dětí z Mateřské školy Pastelka.

PůJČOVní DOBA O PRáZDnInácH 
dětské oddělení 
Pondělí a středa 8.00–11.00, 12.00–16.00 hodin

VYRáBíME KnIHY  dětské oddělení 
O  prázdninách si můžeš v  knihovně vyrobit 
svoji originální knihu.

pondělí 1. 7.  dětské oddělení 
Vymýšlíme soutěžní otázky pro naše soupeře 
na vlastivědnou výpravu.

úterý 2. 7.
VI. VlASTIVĚDná VýPRAVA 
Sraz ve 13.15 hodin na autobusovém  nádraží. 

Připravujeme:
středa 21. 8.
POSVícEnSKý TURnAJ V DESKOVýcH  HRácH    

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

SPOS MIlEVSKO, s. r. o.

IN – LINE veřejné dle rozpisu na  stránkách 
www.spos-milevsko.cz.

sobota 13. 7. 12.00 fotbalový stadion
II. ROČníK MEMORIálU JARDY DĚDOURKA  

www.zvvz.cz/seniorklub

SEnIOR KlUB ZVVZ, o. s.

čtvrtek 11. 7.
ZáJEZD Č. 9 – PROTIVínSKO
Autobusový zájezd s  prohlídkami historic-
kých a  kulturních zajímavostí. Vodňany – 
prohlídka města, galerie (M. Aleš) a  muzea  
(rybářství) a  kostela s  průvodcem. Prohlíd-
ka Protivína, exkurze v  pivovaru Platan, 
návštěva muzea nebo možnost navštívit 
Krokodýlí ZOO. Na  závěr prohlídka hřbi-
tova v  Albrechticích. Odjezd v  7.30 hod.  
 vede: Jaroslav Mácha
středa 17. 7.
ZáJEZD Č. D 7 – DIVADlO V PŘíRODĚ 
Zájezd na divadlo s otáčivým hledištěm v Týně 
nad Vltavou na  divadelní představení Kráska 
a zvíře. Vstupenky v ceně. vede: Jiří lesák

www.kctmilevsko.pisecko.info

KlUB ČESKýcH TURISTů

pátek 12.–neděle 14. 7. 
VElKý VAnDR
Třídenní pěší putování přes rozhledny Boubín 
a  Mařský vrch po  trase Zátoň, Boubín, Vim-
perk, Volyně, Střítež, Strakonice. Odjezd vla-
kem v pátek v 5.11 hod., příjezd v neděli v 18.15 
hod.  vede: Jindřich Janouch 

sobota 27. 7.
OKOlíM MIlEVSKA
Pěší vycházka po  trase Milevsko, Boukal, 
Osek, Velká, Hrejkovice, Boukal, Milevsko, cel-
kem 18 km. Sraz u sokolovny v 8.15 hod.  
 vede: Tomáš Wilda

Fc ZVVZ MIlEVSKO
sobota 13. 7. 12.00 fotbalový stadion
II. ROČníK MEMORIálU JARDY DĚDOURKA  
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Sažinova 763 •  tel . :  723 449 409
www.centrummilisek.cz

cEnTRUM MIlíSEK

lETní AKTIVITY cEnTRA MIlíSEK
pondělí 1., 8., 15., 22., 29. 7. 14.30
cVIČEní nA VElKýcH MíČícH PRO 
TĚHUlKY
Pravidelné cvičení pod vedením zdravotní se-
střičky (VZP letní aktivity proplácí). V případě 
zájmu nás kontaktujte. cena: 700,- Kč/10 lekcí
středa 3., 10., 17., 24., 31. 7. 14.30
cVIČEní RODIČE + KOJEncI
Pro kojence od  3.–11. měsíce, pod vedením 
zdravotní sestřičky. V případě zájmu nás kon-
taktujte. cena: 500,- Kč/10 lekcí
pondělí 22. až sobota 27. 7. 
PŘíMĚSTSKý TáBOR Plný ZáBAVY
Určeno pro děti od 6 do 12 let, prázdninový tý-
den plný zážitků, koupání, her, výletů , denně 

od 8.00 – 16.30, obědy a pitný režim zajištěn,  
1x společná noc s táborákem a buřty, 1x celo-
denní výlet vlakem. cena: 1450,- Kč
neděle 21.–sobota 27. 7.
POBYTOVý lETní DĚTSKý TáBOR
Červená nad Vltavou – lesopark u  hotelu Vl-
tava, ubytování ve 2 až 4lůž. pokojích s vlast-
ním soc. zařízením, plná penze + pitný režim, 
v ceně jízda psím spřežením + výlet parníkem. 
Poslední volná místa. cena: 3100,- Kč

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

OS DIAcEl

do soboty 13. 7.
DIA TáBOR ŠTĚDROnín 2013
Pro zdravotně postižené děti z celé ČR.

pátek 26. až neděle 28. 7. 
cYKlOVíKEnD V OKROUHlÉ U MIlEVSKA
Pro členy Diacelu.

SDH cHYŠKY
sobota 6. 7.
OSlAVA 120. VýROČí ZAlOŽEní SDH cHYŠKY
Program: 12.30 hod. setkání členů SDH Chy-
šky a  hostů na  návsi, 13.00 hod. bohoslužba 
s posvěcením praporu a pochod ke kulturnímu 
domu, 14.30 hod. projevy a  předání ocenění, 
15.00–17.00 hod. ukázky Integrovaného zá-
chranného systému a Armády ČR (hasiči, zá-
chranná služba, Policie ČR, výcvik psů), 21.00 
hod. – pouťová taneční zábava s  kapelami 
PARADOXY a  MANTA v  KD. Celým odpoled-
nem bude provázet vystoupení dechové hudby 
KOVAČKA, v případě nepříznivého počasí bude 
bohoslužba v  kostele a  celý program se pře-
souvá do prostor kulturního domu. 

Akce 120. výročí založení SDH Chyšky je pod zá-
štitou Jihočeského kraje a na akci přispěl Obec-
ní úřad Chyšky a město Milevsko.

DO ŠKOlnícH lAVIc USEDlI PŘEDŠKOlácI
V Y H R A Z E n O  P R O  Š K O l Y 

Ve  druhém pololetí školního roku 2012/2013 
přibyl v nabídce vzdělávacích aktivit 2. základní 
školy J. A. Komenského přípravný kurz pro před-
školáky. Pod vedením školní psycholožky Zuza-
ny Urbanové a pedagogické asistentky Kateřiny 
Dvořákové si mohli budoucí prvňáčci vyzkoušet, 
co je ve škole čeká. Osahali si školní lavice, zjis-
tili, k čemu slouží ve škole zvonění a poznali, jak 
je dlouhých 45 minut v sedě na židli.
Od 8. dubna 2013 se děti setkávaly nad pracov-
ními listy s rozmanitými úkoly. V celkem deseti 
lekcích byl podporován rozvoj grafomotoriky, 
pozornosti a paměti, děti procvičovaly sluchovou 
i zrakovou percepci a rozšiřovaly si slovní zásobu.

O  tuto nabídku byl mezi rodiči velký zájem, 
na  kurz docházelo pravidelně 24 dětí. Větši-
na zúčastněných byli budoucí žáci 2. základ-
ní školy J. A. Komenského. Pro snížení počtu 
dětí ve skupině a možnost individuálního pří-
stupu jsme je rozdělili do dvou skupin, jedna 
probíhala v pondělí, druhá ve středu. Z každé 
vyučovací hodiny si děti odnášely domácí úkol, 
téměř nikdy jej nezapomněly vyplnit.
Na  závěrečném setkání obdržely děti diplo-
my. Věříme, že si budoucí školáci kurz užili, 
že jsme podpořili jejich touhu po  vzdělávání 
a usnadnili start povinné školní docházky.

I n F O R M A c E  Z   J E D n á n í  R A D Y  M Ě S TA  M I l E V S K A
9. schůze Rady města Milevska dne 27. 5. 2013

Rada města mimo jiné:
-  rozhodla o finančním příspěvku pro HC Milevsko 2010 ve výši 22 286 Kč 

(přislíbených 50 %) na úhradu zvýšených nákladů provozu ledové plo-
chy z důvodu účasti klubu v baráži

-  schválila nájemní smlouvu s  novým nájemcem – organizací Junák – 
na pronájem nebytových prostor v čp. 117 ul. 5. května – Kino

-  svěřila odboru životního prostředí městského úřadu rozhodování 
ve věcech uzavírání smluv o využití systému zavedeného městem pro 
nakládání s tříděným komunálním odpadem

-  rozhodla zadat společnosti Služby Města Milevska zakázku na moder-
nizaci umývárny a WC v Mateřské škole Kytička

-  souhlasila s podáním žádosti o grant z grantového programu Podpora 
regionů pro rok 2013, který vyhlašuje nadace ČEZ, na vybavení prostor 
školní zahrady MŠ Kytička Milevsko herními prvky 

10. schůze Rady města Milevska dne 10. 6. 2013  

Rada města mimo jiné:
-  doporučila zastupitelstvu města schválit Komunitní plán sociálních 

služeb do roku 2015

-  doporučila zastupitelstvu města schválit realizaci a zajištění financo-
vání projektu s názvem Místní komunikace Suchanova v rámci rozpoč-
tu na rok 2014 s předpokládaným rozpočetem celkových výdajů projek-
tu ve výši cca 2 400 000 Kč (vlastní podíl města cca 360 000 Kč)

-  rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Milevska za rok 2013 
auditorovi, s nímž město trvale spolupracuje

-  souhlasila s umístěním pergoly včetně zbudování zpevněné plochy pro 
kotvení pergoly a přístupového chodníku na pozemku města Milevska 
v areálu DPS 5. května

-  doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu darovací na daro-
vání spoluvlastnických podílů pozemkových parcel ve spoluvlastnictví 
fyzických osob do vlastnictví města Milevska

-  schválila dodatek ke smlouvě o dílo na opravu fasády a částečné vý-
měny oken v budově Kina (osvětlení fasády a další drobné úpravy pro-
jektu) 

-  rozhodla o schválení příspěvků jednotlivým žadatelům z grantového 
programu Kultura 2013, který je podpůrným programem města Milev-
ska pro oblast kultury, a schválila znění vzoru smlouvy o poskytnutí 
grantu

-  schválila příspěvek pro Milevský kraj o. p. s. ve výši 10 000 Kč na pro-
jekt tzv. malé křížové cesty v blízkosti kláštera. 
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2. ZŠ J. A. KOMEnSKÉHO MIlEVSKO DVAKRáT V REPUBlIKOVÉM FInálE

ÚSPĚcHY ŽáKů 1. ZŠ T. G. MASARYKA MIlEVSKO 

Žákům z 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko se 
v letošním školním roce ve sportu opět velice 
dařilo. Vybojovali si postup do  republikového 
finále hned ve dvou soutěžích. 
Za největší úspěch považujeme postup do re-
publikového finále 45. ročníku Poháru roz-
hlasu, které se konalo 4. 6. 2013 v  Litomyšli. 
Jedná se o  atletickou soutěž družstev, kdy 
každý závodník může startovat pouze ve dvou 
disciplinách a štafetě. Pro postup do republi-
kového finále však nestačí vítězství okresní-
ho a následně krajského kola, ještě pak zále-
ží na  celkovém bodovém zisku družstva. Ze 
všech krajů republiky se vybere pouze šest 
vítězů krajských kol s nejvyšším počtem bodů 
a  dvě družstva s  dalším nejvyšším bodovým 
ziskem (může jít i  o  druhá místa). Tedy sou-
hrnně postupuje pouze osm družstev. Dostat 
se v  této soutěži do  republikového kola je 
v konkurenci velkých měst a sportovních škol 
velice obtížné. A přesto se to podařilo v historii 
naší školy snad poprvé mladším žákyním Adé-
le Záhorové, Erice Kofroňové, Kláře Brožové, 
Kristýně Matějové, Veronice Zemanové a Ka-
rolíně Pouzarové. Soutěžily v  běhu na  60 m, 
skoku dalekém, skoku vysokém, hodu kriketo-
vým míčkem, běhu na 600 m a štafetě. Adé-
la Záhorová se umístila na  1. místě ve  skoku 
dalekém výkonem 5, 22 m, 1. místě ve  skoku 
vysokém – 152 cm, Erika Kofroňová vyhrála 
míček – 51,19 m a ve štafetě 4x 60 m se Brožo-
vá, Zemanová, Kofroňová, Záhorová s časem 
32,38 dostaly na  druhou nejrychlejší štafetu. 
Celkově dívky obsadily nepopulární 4. místo 
za  školami Englišova Opava, Vyhlídka Valaš-
ské Meziříčí, Jeseniova Praha.

Druhou soutěží, kde jsme se probojovali až 
do  republikového finále je OVOV (Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů Romana 
Šebrleho a  Roberta Změlíka). Po  vítězství 
v okresním a krajském kole se do republiky no-
minovalo osmičlenné družstvo ve složení Adé-
la Záhorová, Erika Kofroňová, Hana Váchová, 
Tereza Křížová, Petr Kolář, Martin Štemberk, 
Adam Flemr  a Josef  Tábor. Republikové finále 
se bude konat začátkem září v Praze. Soutěží 
se v deseti disciplinách – běhu na 60 m, skoku 
dalekém, trojskoku, hodu medicinbalem vzad, 
v  hodu kriketovým míčkem, shybech, klicích, 
sedech – lezích, švihadle nebo plavání, běhu 

na 1000 m nebo driblinku. Této soutěže jsme 
se zúčastnili i  v  loňském školním roce, kdy 
jsme si rovněž vybojovali postup do republiky. 
V září tohoto školního roku jsme pak v Praze 
obsadili 4. místo ze 30 škol. V příštím školním 
roce se po  prázdninové individuální přípravě 
každého závodníka znovu pokusíme o kvalitní 
umístění a dobrou reprezentaci.  
Kromě výše zmíněných soutěží se žáci  
1. stupně zúčastnili během podzimních a zim-
ních měsíců krajského kola atletické Kinderi-
ády v  Nové Včelnici, okresního kola vybíjené 
smíšených družstev a  dívek Preventan Cupu. 
V Milevské laťce, která proběhla letos v listo-
padu, jsme měli rovněž hojné zastoupení. 
Jarní měsíce pak patřily fotbalu a atletice s ná-
sledujícími výsledky:
Mc Donald’s Cup 1.–3. ročník – 5. místo, 4.–5. 
ročník – 3. místo
Atletický čtyřboj okresní kolo mladší i  starší 
dívky – 1. místo, mladší žáci 3. a starší žáci 4. 
místo. Krajské kolo atletického čtyřboje – star-
ší dívky 2. místo.
Nejkvalitnější atletické výkony letošního 
školního roku podaly: Adéla Záhorová – běh 
na 60 m 7,90 s, skok daleký 549 cm, skok vy-
soký 152 cm; Erika Kofroňová – skok daleký 
480 cm, hod míčkem 51,63 m; Hana Váchová 
– skok daleký 464 cm, skok vysoký 150 cm, hod 
míčkem 53 m; Žaneta Maťhová – skok vysoký 
154 cm, běh na 800 m 2:45,08.
 Všem závodníkům děkujeme za podané výko-
ny, vzornou reprezentaci školy, města Milev-
ska a některým i za  reprezentaci celého Jiho-
českého kraje. Mgr. Ivana Šťastná

Družstvo mladších žákyň republikového finá-
le Poháru rozhlasu v  Litomyšli: zleva: Erika 
Kofroňová, Klára Brožová, Kristýna Matějo-
vá, Veronika Zemanová, Karolína Pouzarová 
a v popředí Adéla Záhorová

Jako tradičně bychom chtěli poděkovat všem 
žákům, kteří v tomto školním roce úspěšně re-
prezentovali naši školu v didaktických a spor-
tovních soutěžích. 
Vynikajícího úspěchu dosáhli naši žáci v obou 
kategoriích okresního kola fyzikální olympiá-
dy. Na 1. místě se umístil mezi žáky 9. ročníku 
Tomáš Řezáč, 2. místo obsadil Jan Marvan, 3. 
místo Nicola Dušková a 5. místo Daniel Černý. 
První tři reprezentovali naši školu i v krajském 
kole, kde se nejvíce dařilo Tomáši Řezáčovi, 
který obsadil 3. místo. Úspěšnými řešiteli fy-
zikální olympiády byli i žáci 8. ročníku Martin 
Hejl (1. místo) a  Anna Lipanská (3. místo). 
V okresním kole chemické olympiády zvítězila 
Nicola Dušková, která postoupila do krajského 
kola, 2. místo patří Tomáši Řezáčovi. 
Žáci se výrazně prosadili i  v  různých katego-
riích okresního kola matematické olympiády 
– 1. místo obsadila Kateřina Kovandová ze 7. 
ročníku a  Anna Lipanská z  8. ročníku, Kate-
řina Černá ze 7. ročníku skončila na  3. místě. 
V  kategorii 9. ročníků získala 2. místo Nicola 
Dušková, 3. místo Jan Marvan a  5. místo To-
máš Řezáč. Úspěšnými řešiteli byli také žáci 5. 
ročníku v  okresním kole Pythagoriády Ondřej 
Polanecký (3. místo) a Jana Řežábková (7. mís-
to). V zeměpisné olympiádě naši školu vzorně 
reprezentoval Tomáš Řezáč (5. místo) a Zuza-
na Dvořáková z 6. ročníku (6. místo). 

Umístění do  10. místa v  okresních kolech di-
daktických soutěží dále získali: Petr Bočan, 
Matyáš Bartoš (dějepisná olympiáda), Ondřej 
Polanecký, Julie Kotalíková, Štěpán Pokorný, 
Štěpán Větrovec, Martin Hejl (matematická 
olympiáda), Lucie Doubková (chemická olym-
piáda), Tomáš Řezáč (konverzační soutěž 
v anglickém jazyce), Filip Slunečko (zeměpisná 
olympiáda).  
V  soutěži Mladý záchranář, pořádané Hasič-
ských záchranným sborem, družstvo 2. stupně 
ve složení Nikola Dadejová, Denisa Steinerová, 
Štěpánka Slámová, Sandra Fáberová a Kateři-
na Černá zvítězilo v okresním i krajském kole. 
Mezi největší sportovní úspěchy patří místa 
na stupních vítězů v okresních kolech Atletic-
kého čtyřboje, Poháru rozhlasu a Odznaku vše-
strannosti olympijských vítězů. Nejvýrazněj-
ším úspěchem bylo vítězství v  krajském kole 
Kinderiády a 6. místo v celostátním kole, kde 
soutěžilo 42 družstev. Poděkování patří také 
florbalistům 5. ročníku a fotbalistům 1.–3. roč-
níku , kteří postoupili do krajských kol. 
Ředitelství školy děkuje všem žákům a peda-
gogům, kteří se podíleli na vzorné reprezentaci 
školy. 

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

PODĚKOVÁNÍ 
Zaměstnanci a  klienti organizace Sociální 
služby Města Milevska děkují Jihočeskému 
folklornímu souboru Kovářovan pod vede-
ním manželů Škochových za  milá vystou-
pení s předvedením a podrobným popisem 
kozáckého kroje uskutečněná dne 30. 5. 
2013 v obou domech s pečovatelskou služ-
bou a 5. 6. 2013 v klubu důchodců. 

Prázdninová výpůjční 
doba Městské knihovny

Oddělení pro dospělé čtenáře
pondělí, středa, pátek:  

8–17 hodin

Oddělení pro dětské čtenáře
pondělí, středa, pátek:  
8–11 hodin 12–16 hodin

Pobočka v Domě kultury  
bude od 22. 7. do 9. 8. uzavřená.

Výherci soutěže Jak  
dobře znáš své město 

z minulého čísla: Kateřina Andělová,  
Milevsko, Anna Stropnická, Podolsko,  

Lenka Kazdová, Milevsko
Správná odpověď: 

Zahrádka u Kavárny u Itala
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ÚSPĚcH MlADŠícH ŽáKů SOKOlSKÉ 
VŠESTRAnnOSTI V BRnĚ

Výprava milevských sokolů se dne 31. května 
v doprovodu trenérky Zuzany Herákové vypra-
vila do Brna na celostátní Přebor ČOS v sokol-
ské všestrannosti mladšího žactva. Bára Su-
lanová, Hana Kakosová a  Petr Molík za  žáky 
a  žákyně I., Štěpán Pokorný, Nikol Bursíková 
a Pavla Molíková za žáky a žákyně II. Absolvo-
vali za jediný den všechny disciplíny sokolské 
všestrannosti – atletiku, sportovní gymnas-
tiku, šplh a  v  neděli  plavání. Výsledkem byl 
jejich velký triumf.
Přeborníky ČOS pro rok 2013 se ve svých kate-
goriích stali Štěpán Pokorný a Pavla Molíková, 
3. místo obsadila Nikol Bursíková, 2. místo 
získala Bára Sulanová, 5. místo Hanka Kako-
sová a 14. místo Petr Molík. Družstvo – Molí-
ková, Bursíková, Pokorný a  volyňský Škoda – 
se stali nejlepším družstvem  v  kategorii ml. 
žáci II a družstvo – Kakosová, Sulanová, Molík 
a volyňský Balík  - získali bronz za kategorii ml.
žáci I. K úspěchu gratulujeme! Petra Molíková

ÚSPĚcH nA JIHOČESKÉ lIZE
V  sobotu 8. června byl v  milevské sportovní 
hale ukončen seriál závodů moderní gymnas-
tiky Jihočeská liga. V  letošním roce byl pořá-
dán již 22. ročník tohoto seriálu. Zúčastňují se 
moderní gymnastky z  jihočeské soutěžní ob-
lasti. Domácí gymnastky RG Proactive získaly 
v  závěrečném hodnocení celou řadu medailí. 
Na  snímku děvčata po  závěru závodu s  me-
dailemi. Dole leží zleva Karin Králová, Aneta 
Šimáková, klečí zleva Alena Baušková, Valen-
týna Petříková, Veronika Šimáková a Michaela 
Krupková. Nad nimi zleva Matylda Mandov-
cová, Tereza Kutišová, Linda Laláková, Linda 
Houdová. Nahoře zleva Natálie Křížová, Lud-
mila Korytová a Karolína Kreisslová. 
Proactive Milevsko bude do svého oddělení mo-
derní gymnastiky přijímat od září 2013 do pří-
pravky děvčátka narozená v roce 2008 a mladší. 
Informace na www.proactivemilevsko.wbs.cz.   
 Dana Vojtová

KAPElA FAnTOM OSlAVIlA 40. VýROČí ZAlOŽEní

Můžete nám struč-
ně přiblížit historii 
kapely a  kdo byli 
zakládající členo-
vé?
Na  jaře roku 1973 
přišli pánové jmé-
nem Bohdan Dolin-
ský, Honza Anděl, 
Jiří Máchal, Franti-
šek Filipín a  Jaro-
slav Pejša a  založili 
kapelu, která se 
pak zakrátko stala 
opravdovou milev-
skou jedničkou a co 

víc dokázala fungovat dodnes. V  tu dobu jsem 
u toho byl i já, ale díky vojákům jsem na svou účast 
ve Fantomu ještě dva roky musel počkat. Dočkal 
jsem se v roce 1975 a vystřídal Bohdana Dolinského 
na postu zpěváka a od té doby už jsem byl platným 
členem. Přesně za rok přišel do kapely Václav Mo-
lík na  místo Honzy Anděla. Zajímavým obdobím 
byla doba, kdy najednou utekli k  orchestru Jana 
Kašpárka (otec Venduly) hned dva muzikanti Jarda 
Pejša a Franta Filipín. Vznikla tak nová pouze čtyř-
členná formace Máchal, Molík, Müller a nový člen 
Jarda Javornický, tehdejší frekventant milevského 
gymnázia, kterého na  zábavy musel uvolňovat 
sám ředitel. Tato parta vydržela dva roky, aby se 
po dvou letech oba uprchlí vrátili a pokračovali dál 
ve Fantomu.
Od těch dob už uplynulo dlouhých čtyřicet let a mě-
nili se nejenom členové kapely, ale i muzika, kte-
rou jsme hráli a měli rádi. Mnozí zestárli a někteří 
z nich se k tomuto řemeslu už nikdy nevrátí. Určitě 
se nevrátí zesnulý zakládající člen Jarda Begina Pej-
ša, kterému tímto vzdáváme hold a jeho veselou 
a  kamarádskou povahu máme dodnes ve  svých 
srdcích.
Ve velice stručném pokusu o zmapování čtyř desí-
tek let působení hudební skupiny Fantom je nutno 
říci, že rocková legenda s různými obměnami (a ne-
bylo jich málo) působí až do dnešních dnů. I když ze 
zakládajících členů už není v souboru nikdo, jejich 
nástupci „nesou vlajku Fantomu“ statečně dál.
Začátek 80. let přinesl fantastickou příležitost 
na  sebe výrazněji upozornit i  někde jinde, než 

na  četných tanečních zábavách. Český rozhlas 
České Budějovice skupinu pozval k  natáčení 
do  studia. Později začal vzniklé nahrávky vysílat 
v  pořadu „Mladá vlna“. Písně jsou nadšeně přijí-
mány posluchači a brzy se stávají hity i tam, kde 
skupinu na živo nikdy neviděli. Podpořeni těmito 
rozhlasovými úspěchy rozjíždějí na tehdejší dobu 
neuvěřitelnou šňůru tanečních zábav. Hrálo se pát-
ky, soboty a v létě i neděle, před našlapanými sály. 
Sjezdili snad všechny jihočeské vesnice a města.
Kolik se během 40 let působení kapely vystřídalo 
členů?
Během těch 40 let se vystřídali v kapele tito mu-
zikanti: Bohdan Dolinský, Jarda Pejša, Franta Fili-
pín, Jirka Máchal, Honza Anděl Olina Pohunková, 
Jindřich Müller, Václav Molík, Jarda Javornický, Mi-
rek Kudrna, Eva Suchelová, Ruda Svatek, Jaromír 
Kabát, Luboš Kostohryz, Martin Kostohryz, Jirka 
Kolář, Pavla Koudelková, Jiří Cihlář, Richard Mašek, 
Petra Sedláčková, Luboš Lívanec, Vendula Kašpár-
ková, Jirka Zelenka, David Cihlář, Pepa Filip, Mirek 
Břicháček. 
Kde vás můžou vaši fanoušci vidět v průběhu let-
ních měsíců a jaké jsou další plány do budoucna? 
Plánujete třeba nějakou další spolupráci s milev-
ským dětským sborem, který s vámi vystupoval 
i při oslavách výročí?
Pokud se týká letních koncertů, tak bych chtěl 
naše příznivce pozvat na letní parkety do Veselíč-
ka, Mokřice a Křenovic a na další akce, které máme 
uvedené na  našich stránkách www.fantom-rock.
cz. Doufám, že počasí bude v  tu dobu už daleko 
příznivější, než tomu bylo v  sobotu 1. 6. 2013 při 
naší velké oslavě 40. výročí založení kapely a křtu 
našeho nového CD Hrad mých snů. Musím při této 
příležitosti poděkovat všem účastníkům naší osla-
vy a  divákům, kteří vytvořili nádherné prostředí 
po celou dobu poměrně dlouhého koncertu. 
Pokud se týká plánů do budoucna, tak bych chtěl 
připravit ještě jednu desku a pokračovat ve spolu-
práci s Milevským dětským sborem. Nápadů mám 
dost, ale uvidíme, jak se je podaří realizovat.
A  na  závěr připomeňte, v  jakém složení kapela 
hraje v současné době?
Současný Fantom hraje v sestavě Jindřich Müller, 
Jirka Cihlář, Luboš Kostohryz, Martin Kostohryz, 
Pepa Filip a Mirek Břicháček.

Děkujeme za rozhovor.

Milevská hudební skupina Fantom oslavila 1. června 40. výročí založení kapely. Frontmena 
kapely Jindřicha Müllera jsme požádali u této příležitosti o rozhovor.

Frontman kapely  
Jindřich Müller

Kapela Fantom a Milevský dětský sbor společně při oslavách 40. výročí založení kapely.
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F O T O O B J E K T I V E M

V  úterý 11. 6. 2013 uspořádala or-
ganizace Sociální služby Města Mi-
levska pro své klienty a členy Klubů 
důchodců zájezd na  Stezku koru-
nami stromů na  Lipně. Počáteční 
nepříznivé předpovědi počasí se na-
štěstí nenaplnily a všichni účastníci 
si za  slunečného počasí užili jízdu 
lanovkou i  krásný výhled na  Lipno 
a okolí z dřevěné věže, která je sou-
částí stezky.  

Hurá na výlet. Děti z  Mateřské školy Kostelec nad Vltavou v úterý 11. 
června vyjely autobusem  do areálu Slověnického  mlýna nedaleko Lišo-
va na Budějovicku, kde na ně čekal pestrý program: dětský lanový park, 
aquazorbing a pohybově naučná Stezka vodníka Pentličky. Výlet dětem 
přinesl nevšední adrenalinový zážitek a byl podle jejich slov: ,,SUPER“. 

Snímek zachycuje prvňáčky 1. ZŠ Milevsko při pasování na čtenáře knihovny.

Skupina Republic of Two ve složení Jiří Burian a Mikoláš Růžička (oba zpěv 
a kytara) zakončila 10. ročník Hudebních sklepů v Milevsku.  Repertoár tvořily 
převážně jemné skladby z obou alb v akustickém hávu. Zaznělo i několik novi-
nek z připravované desky, kterou chystá skupina točit i v San Francisku.

Ve čtvrtek 13. června se na hřišti u I. základní školy konala tradiční olympiáda 
mateřských škol z Milevska a okolí. Na snímku je vítězné družstvo z Mateřské 
školy Klubíčko.

V  neděli 9. června se nejprve amfiteátr domu kultury zaplnil tanečníky 
a diváky, kteří přišli sledovat taneční show. Následná změna počasí všech-
ny zahnala do velkého sálu, kde show pokračovala. Výtěžek 7507 Kč puto-
val do Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zběšičkách.

Dramatický kroužek II. ZŠ J. A. Komenského v  Milevsku pod vedením 
pana učitele Martínka nastudoval hru Mikuláš a jeho přátelé, se kterou 
vystoupil v domě kultury.

Předškoláčci scházející se v domě kultury se na poslední schůzce rozlou-
čili s kamarády návštěvou cukrárny, kde si dali osvěžující pohár, a poté si 
zaskotačili na hřišti. 
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V pondělí 3. 6. 2013 byl kontaktován starosta Milevska Bc. Zdeněk Herout 
a krizový štáb s nabídkou pomoci rodinám, které byly postiženy povodní. 
Stejně tak byl kontaktován starosta Slabčic. Oslovili jsme starostu Bože-
tic, kde byly záplavy velké, nejhůře na tom byl mlýn Kvěchov. Po sociálním 
šetření, kdy hladina vody dosahovala v přízemí domu do výše 75 cm, hned 
po opadnutí vody v úterý 4. 6. jsme nakoupily nářadí (kovové hrábě, lopa-
ty, košťata) a úklidové a desinfekční prostředky (kbelíky, hadry, rukavice, 
Savo…), pytle a pitnou vodu. Po domluvě s Dobrovolnickým centrem DCH 
v Č. Budějovicích se podařilo zkoordinovat i pomoc čtyř dobrovolníků, kteří 
přijeli pomáhat s úklidem okolí domu. Pan starosta i postižená rodina velice 
ocenili rychlou pomoc charity. 

Starosta Slabčic oznámil postižení povodní rodiny v  Březí (OÚ Slabčice). 
Po místním sociálním šetření jsme zjistili, že příval vody z polí zcela znečis-
til studnu a vodárnu, kde shořel darling. V domě žije matka samoživitelka 
s pěti dětmi. Je závislá na sociálních dávkách, v rozvodovém řízení a nemá 
žádné finanční rezervy. Nemůže ani prát, protože neteče voda. Obec za-
jišťuje dodávky vody a již dvakrát celou studnu vyčerpala, je nasazeno ka-
lové čerpadlo. Bylo nutné vyčistit vodárnu a koupit nové zařízení (firma). 
Budeme se snažit najít finanční prostředky. Jako rychlou pomoc zoufalá 
žena ocenila velký rodinný nákup (pitnou vodu, mléko, mouku, cukr, pleny, 
prášek na praní, čistící a úklidové prostředky a naplnění 10 kg plynové bom-
by). Zároveň jsme dodali nějaké oblečení, lůžkoviny a hračky (ze sbírek). Zdi 
domu byly uvnitř mokré. Děti (4 kluci) jsou ve věku od půl roku do osmi let 
(nejstarší dcera žije u babičky). 
V obci Velká jsme dodali do rodinného domu vysoušeč, máme  k dispozici 
vysoušeče z charity z Olomouce. V této obci je kontaminováno asi sedm 
studní, problém řeší hasiči a krizový štáb města. Pomoc jsme poskytli i ro-
dině v Kostelecké ulici v Milevsku, která měla vyplavený sklep a garáž. Na-
bízíme postiženým další pomoc, kontaktujte nás! 
Případně nabídku pomoci můžete adresovat na  naši charitu – Farní 
charita Milevsko, U Bažantnice 561, tel. 734 435 162 (čistící a úklidové 
prostředky, nářadí - lopaty, hrábě, pevné pytle na odpad, silné gumo-
vé rukavice, běžný zdravotní materiál, desinfekci, Savo, balenou vodu 
nebo finanční prostředky – č. ú. 193699144/0300). Konto charity ČR je 
11998822/0800 u ČS, VS 906 nebo dárcovská SMS ve tvaru: DMS CHA-
RITAPOMOC na číslo 87777). Alena Růžičková

Božetice pod vodou…

P O V O D n Ě  2 0 1 3  A   P O M O c  F A R n í  c H A R I T Y  M I l E V S K O
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✶  díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 %  
spotřeby plynu

✶  provedeme prohlídku Vaší kotelny  
a zpracujeme nabídku

✶  pokud nabídku odsouhlasíte, provedeme  
výměnu ještě před zahájením  
blížící se topné sezóny

...   a až zima přijde, vy budete připraveni!

VAILLANT  
úsporné kondenzační kotle

Úcta k Vašim očím...

Nejlepší ceny ve Vašem městě!

Blíží se nám léto a teploty stoupají. 
U nás ceny naopak dále klesají, a to až téměř na bod mrazu!
Na léto jsme pro Vás připravili hned DVOJÍ ZCHLAZENÍ!
Pouze u nás máte možnost NAJEDNOU získat hned DVĚ CHLADIVÉ
SLEVY na dioptrické brýle a NEMUSÍTE KUPOVAT K DIOPTRICKÝM  
BRÝLÍM JEŠTĚ BRÝLE SLUNEČNÍ!  
U nás máte obojí v jednom za  SUPER CHLADIVOU CENU!
NA OBDOBÍ ČERVEN AŽ SRPEN JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI
TYTO CHLADIVÉ SLEVY: 
 

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE K NÁM ZCHLADIT
A DÁT SVÝM OČÍM TU NEJLEPŠÍ  OCHRANU! 

VAŠE OPTIKA, Husovo náměstí 157, Milevsko 399 01
telefon 773 536 037, email: milevsko.optika@seznam.cz
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DK MIlEVSKO A KVĚTInáŘSTVí ROMAnTIK
p o ř á d a j í  3 .  r o č n í k  f o t o g r a f i c k é  s o u t ě ž e

O nEJHEZČí BAlKOn  
ČI ZAHRADU

Podmínky soutěže:
Do soutěže jsou přijímány od každého soutěžícího maximálně 2 foto-
grafie s motivem rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly, 
apod. Fotografie je možné přihlašovat do 30. srpna 2013 a to těmito 
způsoby:

1) zasláním na e-mail soutez@dkmilevsko.cz
2)  zasláním poštou na adresu Dům kultury  

Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko
3)  přinést osobně do kanceláře DK  

(rozměr fotografie 10x15 cm)

Přihlášené fotografie musí obsahovat tyto údaje:
- jméno, příjmení a bydliště
- telefonní číslo, popř. e-mailovou adresu
- stručný název
- prohlášení, že výše jmenovaný je autorem fotografie

Odborná komise vybere nejpozději do  16. září 2013 tři fotografie, je-
jichž majitelé obdrží věcné ceny (poukázky na odběr zboží v hodnotě 
500, 300 a 200 Kč). Ostatní soutěžící získají malou pozornost. Všech-
ny došlé fotografie budou po skončení soutěže vystaveny v prostorách 
DK a na internetových stránkách www.dkmilevko.cz k prohlédnutí.

Č e s k ý  v ý r o b c e  k o t l ů  n a  t u h á  p a l i v a  p ř i n á š í  t e p l o
a  pohodu  do  Vaš i ch  domovů  j i ž  něko l i k  dese t i l e t í .

OPOP spol.  s r.  o. ,  Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí
tel . :  +420 571 675 589, e-mai l :  sales@opop.cz

www.opop.cz

Prodej slePiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,  

opět prodává slepičky snáškových plemen  
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant

žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!

Stáří slepiček 16–18 týdnů,
cena 149–170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 18. července 2013
Milevsko – u vlakového nádraží – v 9 00 hod.
Případné bližší informace tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena 15–22 Kč/ks.


