Zápis dětí do milevských MŠ
V pátek 17. dubna se ve všech milevských mateřských školách konal zápis dětí. Rada města Milevska
povolila výjimku z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách tří mateřských škol na základě žádostí
ředitelek těchto MŠ. Dle vyhlášky o předškolním vzdělávání se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24
dětí. Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu 4 dětí, za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Počty dětí přijatých do MŠ při zápisu v roce 2015:
hlásilo se k zápisu
přijato
nepřijato
MŠ Kytička
21
21
0
MŠ Sluníčko
23
23
0
MŠ Pastelka
26
14
12
MŠ Klubíčko
26
26
0
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V MŠ Klubíčko v Milevsku proběhl 17. dubna zápis. Snímek zachycuje paní ředitelku Annu Říhovou
s Tamarkou Kutálkovou a její maminkou.

Nová pěší zóna VZOR v Milevsku
III. část - Úpravy v Komenského ulici
Komenského ulice je řešena v celkové délce cca
91 m. Začátek úpravy je v křižovatce na rohu bývalé prodejny TESCO a konec za křižovatkou s komunikací vedoucí směrem na zimní stadion. Původně
navržené úpravy řešily i parkování vpravo podél
vozovky (podélné parkování) namísto stávajícího
chodníku, který měl být posunut za navržený parkovací pruh, celkem bylo navrženo 10 podélných
parkovacích míst. Změnou stavby tato úprava prozatím nebude realizována. Na levé straně byla odstraněna betonová zídka kolem zvýšeného záhonu
a bude zde vybudováno kolmé parkování o celkovém počtu 19 míst, z toho 2 vyhrazená pro tělesně
postižené – dle stávajícího stavu (původní návrh
obsahoval 16 parkovacích míst vč. 2 vyhrazených
míst pro tělesně postižené). Parkovací pruh je

vystavěn ze zámkové dlažby (cementobetonové
tvarovky tl. 80 mm přírodní barvy a jednotlivá
místa jsou oddělena linkou z barvy antracit).
Před křižovatkou s komunikací vedoucí na zimní
stadion bude vybudován zpomalovací práh, který
bude sloužit zároveň jako vhodné místo pro přecházení. Bude vystavěn ze zámkové dlažby (cementobetonové tvarovky tl. 80 mm v antracitové
barvě a šikmé nájezdy v barvě žluté).
Z hlediska účelnosti stavby se její realizací zajistí
optimálním způsobem šířkové uspořádání ulice
Komenského oproti současnému stavu, především
s ohledem na zvýšení bezpečnosti chodců, ale
také z hlediska automobilového provozu a v neposlední řadě zvýšení počtu parkovacích míst.
Bc. Milena Brčáková, odbor dopravy

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
se koná ve středu
13. května od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

Pozvánka
Město Milevsko
srdečně zve na pietní akt, který
se uskuteční k příležitosti
70. výročí od konce 2. světové
války u památníku před
Sokolovnou na Tyršově nám.
v pátek 8. 5. 2015
od 11 hod.
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Informace z jednání Rady města Milevska
6. Schůze RMM
Rada města Milevska mimo jiné:
• doporučila zastupitelstvu schválit vyřazení pohledávky z titulu nedoplatku na nájmu
z bytu
• schvaluje pokácení: douglasky tisolisté před
domem čp. 1127-1128 v ul. J. A. Komenského
a třešně ptačí za domem čp. 310 v ul. K. Čapka
• doporučuje do návrhu nového územního
plánu města Milevska zahrnout požadavky
na úpravu přechodu pro chodce na Tyršově nám. z ul. Blechovy přes silnici III. třídy
č. 10543
• schválila pronájem části pozemkové parcely žadateli na dobu určitou za cenu 10 Kč
za 1 m2 a měsíc – na umístění stánku kavárny
s předzahrádkou po dobu jarních a letních
měsíců
• souhlasila s finanční spoluúčastí města minimálně ve výši 10 % uznatelných nákladů

na projekty v rámci programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“
• schválila předložené změny v pojistné smlouvě o pojištění právní ochrany vozidel v majetku města
• schválila pronájem části pozemkové parcely
na dobu určitou pěti měsíců žadateli – provozovateli rychlého občerstvení; cena bude ve
výši v místě obvyklé
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci
veřejné zakázky „Přístroj na regeneraci trávníku pro fotbalový stadion“ s firmou ITTEC
s.r.o. za nabídkovou cenu 400 000 Kč bez
DPH.

7. Schůze RMM
• rozhodla opravit pravostranný chodník v ul.
Št. Dvořáka v úseku od křižovatky s ul. E. Destinové po křižovatku s ul. Gen. Svobody, ukládá vedoucímu OF v souvislosti s tímto rozhodnutím připravit rozpočtovou změnu, rozhodla

Upozornění pro stavebníky –
zvláštní užívání komunikace
Vzhledem k začínajícímu období „budování“
a vylepšování domů, chat a jejich okolí chceme
upozornit na skutečnost, že pro případný zábor,
či zásah do veřejné komunikace (týká se i chodníku) je nutno předem vyřídit řádné povolení ke
zvláštnímu užívání komunikace na příslušném
silničním správním úřadě.
Jedná se o povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Nejčastěji se zvláštní užívání
komunikace týká případů, kdy jsou prováděny
stavební práce, např. na fasádě objektu, kdy je
v rámci provedení stavby zapotřebí umístit lešení na chodník (silnici) nebo kdy je budována

nová přípojka inženýrských sítí (plyn, vodovod,
kanalizace…), a nebo jde o dočasné umístění
kontejneru pro stavební suť na chodníku. Režim zvláštního užívání komunikace se však týká
i předsunutého prodejního místa, pultového
prodeje, vystavování zboží (truhlíky s květinami), či umístění předzahrádek a reklamních poutačů („A“) na veřejném prostranství. Aby mohl
silniční správní úřad vydat příslušné povolení
zvláštního užívání komunikace v termínu, jaký
je žadatelem požadován, upozorňujeme především na dodržování včasného podání příslušné
žádosti na silniční správní úřad (30 dní předem).
Často se stává, že žadatel přichází na „poslední
chvíli“, tedy pár dní před plánovanou realizací

Milevsko se zapojilo do akce
„Ukliďme Česko“
Odbor životního prostředí každoročně organizuje u příležitosti Dne Země, který připadá
na 22. dubna, úklid okolí města od černých skládek a nahromaděných odpadků. Letos se město navíc připojilo k celostátní dobrovolnické
akci „Ukliďme Česko“, v rámci níž obdrželo pro
všechny účastníky ochranné rukavice a pytle
na odpad.
Po dohodě se zástupci milevské SOŠ a SOU, kteří s městem každoročně spolupracují, proběhla
hlavní úklidová akce ve středu 15. dubna. Celkem 19 žáků 1. a 2. ročníku odborného učiliště
spolu se 3 učiteli uklidilo prostor v okolí městské
skládky včetně příkopů silnice ve směru k Milevsku, lokalitu Hajda, lesní stezky na Zvíkovci

a prostor Šibenného vrchu. Přestože se uvedená
místa procházejí pravidelně každý rok, navezeného nebo odhozeného odpadu se najde pokaždé okolo třičtvrtě tuny. Aktéři úklidu se tak opět
přesvědčili, že se stále ještě někteří lidé zbavují svého odpadu jeho odhozením v lese nebo
z okének aut, což je pro mnohé mladé lidi podle
jejich slov nepochopitelné.
Všem žákům a učitelům za odvedenou práci velice děkujeme.
Druhá úklidová akce proběhla v sobotu 25.dubna, kdy členové místního občanského sdružení
ProNás zvolili za cíl sesbírat odpadky a zbavit
černých skládek lokalitu Pytlák a okolí areálu
ZVVZ. Také pro tento úklid zaslali organizátoři

zadat provedení opravy přímo Službám města
Milevska spol. s r. o. v rozsahu dle cenové nabídky za nabídnutou cenu 182 165,50 Kč vč.
DPH a ukládá ODŽ uzavřít se Službami města
Milevska smlouvu o dílo v rozsahu dle cenové
nabídky.
Konečný výsledek sporu města Milevska
se společností Laben s.r.o.
Na základě odvolání společnosti Laben s.r.o.
bylo dne 8. 4. 2015 Krajským soudem v Českých
Budějovicích rozhodnuto o tom, že společnost
Laben s.r.o. je povinna vyklidit nemovitosti
v Domě kultury v Milevsku. Dřívější rozhodnutí
Okresního soudu v Písku, které konstatovalo, že
společnost Laben s.r.o. užívá nemovitosti neoprávněně, tak nabude právní moci a tato společnost nemovitosti opustí pravděpodobně koncem
měsíce dubna. Tímto je tedy celý spor o vyklizení
nemovitosti definitivně uzavřen.
Město Milevsko
Odbor dopravy a živnostenský
Ing. Jaroslav Bláha
silniční správní úřad, speciální stavební úřad

a vzhledem k tomu, že součástí podané žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace je
souhlas vlastníka příslušné komunikace (Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek,
Vrcovická 2148, 397 01 Písek – pro silnice II.
a III. tříd nebo město Milevsko, odbor investic a správy majetku – pro místní komunikace)
a vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR
v Písku, není pak možné v požadovaném termínu
vydat příslušné povolení ke zvláštnímu užívání
komunikace a tudíž stavbu realizovat.
Příslušný formulář je pro žadatele k dispozici
na webových stránkách města Milevska (www.milevsko-mesto.cz), případně v kanceláři silničního
správního úřadu (Sažinova 843, č. dveří 125).
Odbor životního prostředí
Ing. Marie Vratislavská
odpadové hospodářství

akce „Ukliďme Česko“ požadované množství pytlů na odpad a rukavice. Služby města následně
zajistí svoz a dotřídění odpadu ve sběrném dvoře v Jenišovicích.
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MILEVSKO ZAČNE TŘÍDIT BIOODPAD
Město Milevsko ve
spolupráci se Službami Města Milevska,
spol. s r.o. zavede pro
občany v polovině tohoto roku oddělený
sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen
bioodpad). Tato povinnost vyplývá pro obce
ze zákona č.185/2001
Sb., o odpadech a z
harmonogramu stanoveného v Plánu odpadového hospodářství
ČR a krajů, kdy musí být do roku 2020 sníženo
množství bioodpadu ukládaného na skládku
o 65% oproti roku 1995. Od letošního roku jsou
obce povinny zajistit pro své občany mj. oddělený sběr bioodpadů nejméně vždy od 1. 4.
do 31. 10. Na avizované legislativní změny reagovalo město v r. 2013 podáním žádosti o dotaci
z Operačního programu životní prostředí na dva
na sebe navazující projekty – vybudování kompostárny a zavedení systému odděleného sběru
biologicky rozložitelných odpadů. Žádost byla
v loňském roce úspěšně akceptována, a tak začátkem dubna tohoto roku mohly být zahájeny

Poděkování
Na začátku března
ukončil své působení
ve funkci tajemníka
městského úřadu pan
Ing. František Troják. Tajemníkem byl
jmenován ke dni 5. 1.
2004 a v čele úřadu
stál tedy víc než jedenáct let a podílel se výrazně na jeho formování. Městská rada děkuje panu Františku Trojákovi za dlouholetou
obětavou práci ve prospěch města a přeje do
dalších let mnoho úspěchů.
Na konci měsíce dubna odešel ze své funkce vedoucího finančního odboru městského
úřadu pan Ing. Vojtěch
Španvirt. Do této pozice nastoupil v roce
1. 11. 2009. Přinesl
s sebou především vysokou odbornost a zkušenosti z privátní sféry, a to vše s obětavostí
a spolehlivostí vždy dával městu k dispozici.
Také jemu rada města vyslovuje velký dík za
jeho práci a přeje úspěšné další roky.

stavební práce v areálu milevské čistírny odpadních vod, kde má být kompostárna provozována.
Její výstavba by měla být dokončena nejdéle
do 31. května a v průběhu června bude vybavena příslušnou technologií pro kompostování ve
vacích. Současně budou dodány také sběrné nádoby a kontejnery pro oddělený sběr bioodpadů.
Všechny firmy, ať již milevská společnost ROBRO
s.r.o., provádějící stavbu, nebo dodavatel technologie a vybavení kompostárny firma SYNPRO
Ostrava a společnost MEVA-TEC Roudnice, dodavatel bionádob a kontejnerů, vzešly jako vítězové z výběrových řízení a elektronických aukcí.
V červenci tedy kompostárna zahájí svůj provoz
a občané si rovněž budou moci začít vyzvedávat
bionádoby, které jim město na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce bezplatně poskytne. Pro
rodinné domy budou k dispozici hnědé plastové
nádoby o obsahu 240 l, příp. 120 l; v lokalitách
s bytovými domy plastové kontejnery 1100 l a v
sídlištní zástavbě opět bionádoby 240 l. Vedle toho budou rozmístěny také velkoobjemové
biokontejnery k jednotlivým zahrádkářským koloniím. Povinnost třídit biodpad bude zanesena
do nové odpadové vyhlášky města, kterou jsou
občané povinni respektovat. Pro město je totiž
velice důležité splnit předepsané podmínky dotace, tj. zdárně rozhěhnout celý systém sběru
a dosáhnout co nejvyššího objemu sebraných
bioodpadů. Pro svoz této komodity je předběžně vyčleněn jeden až dva dny v týdnu; se spuštěním celého systému se počítá od začátku
srpna, tj. po rozdání biopopelnic do rodinných
domů a osazení nádob a kontejnerů k bytovým
a panelovým domům v sídlištní zástavbě. Než
se celý svoz rozběhne, mohou občané v průběhu
července alespoň předávat bioodpad do kompostárny sami. Současně do ní poputuje také tráva ze sečí městských ploch aj. areálů. Je třeba
počítat s tím, že po zahájení odděleného svozu
bioodpadu do nových nádob nebude původní
popelnice na směsný komunální odpad vyvezena, pokud bude obsahovat biologický materiál.
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PROČ TŘÍDIT BIOODPAD
Oddělený sběr bioodpadu je jednou z možností,
jak snižovat objem odpadu na skládkách a chránit tak životní prostředí. Bioodpad je cenným
zdrojem živin a organické hmoty – navrácení
bioodpadu do půdy ve formě kompostu je důležité pro udržení kvality půdy.
JAK TŘÍDIT BIOODPAD
Bioodpady z domácností se doporučují třídit
ihned při vzniku a shromažďovat je odděleně
od ostatního odpadu. Vhodné je bioodpad v domácnostech ukládat do nádob, které umožňují
odvětrávání a vysoušení bioodpadu; snižuje
se tak riziko vzniku hnilobných procesů a zápachu. V žádném případě nelze do biopopelnic vhazovat organickou hmotu i s plastovými
sáčky a taškami. Folie nemají šanci se rozložit,
kompost se znehodnocuje a zbytky roztrhaného
plastu se nabalují na síta bubnového prosévače.
DO ČEHO TŘÍDIT BIOODPAD
V rodinných domech a sídlištní zástavbě bude
bioodpad shromažďován do speciálních plastových nádob 240 nebo 120 litrů (biopopelnic),
které jsou na rozdíl od klasických popelnic vybaveny odvětrávacím systémem pro eliminaci
zápachu z uloženého obsahu. U bytových domů
budou osazeny plastové kontejnery hnědé barvy
o objemu 1100 litrů, u zahrádkářských kolonií
velkoobjemové kontejnery.
CO PATŘÍ DO BIONÁDOB
Travní hmota (posečená tráva, plevel, seno,
sláma), listí, rostliny a jejich zbytky, shrabky
ze záhonů, zemina z květináčů, dřevní hmota
(hobliny, piliny), odpad z řezu keřů a stromů
(větve do délky 25 cm a průměru 2 cm), zbytky
ze zeleniny a ovoce (padané, slupky, pecky, jádřince, nať, košťály), odpad z kuchyně rostlinného původu, čajové sáčky a kávové filtry, pečivo,
skořápky z vajec a ořechů.
CO NEPATŘÍ DO BIONÁDOB
Papír, tetrapack, plasty, sklo, kovy, textil, barvy,
léky, saponáty, baterie, oleje, elektro, jednorázové pleny, cigarety, popel, kameny, hřbitovní
odpad (věnce, umělohmotné květiny, svíce),
odpad z kuchyně živočišného původu (maso,
kosti), tekuté zbytky jídel, uhynulá zvířata, podestýlky domácích zvířat.

VÝDEJ BIOPOPELNIC
Biopopelnici město zdarma zapůjčí
na neurčitou dobu do každého rodinného
domu formou smlouvy o výpůjčce.
CO JE BIOODPAD
Bioodpad je jakýkoli odpad, který podléhá procesu tlení (rozklad za přístupu vzduchu pomocí
bakterií, hub apod.), při kterém navzdory obecně převládajícímu názoru nevzniká téměř žádný
zápach. Tvoří více než 40% komunálního odpadu. Jedná se zejména o odpady z domácností
a zahrad – například zbytky jídel rostlinného
původu, ovoce, zeleniny, pečiva, květin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky,
tráva, seno, sláma, dřevní hmota.

Zájemci se mohou již nyní hlásit na pracovišti MěÚ Milevsko v ul. Sažinova u referentky
odboru životního prostředí
Ing. Marie Vratislavské osobně nebo
na tel. 382 504 204, příp. e-mail:
marie.vratislavska@milevsko-mesto.cz .
K bytovým a panelovým domům na sídlištích
budou bionádoby osazeny automaticky.

květen

2015

strana

4

Výměna parkovacích průkazů označujících vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
K 31. 12. 2015 končí platnost průkazů mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly
úřady obcí s rozšířenou působností, a průkazů
osob se zdravotním postižením (dále jen „průkaz OZP“), které do 31. 3. 2015 vydávala kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (dále jen „úřad
práce“). Držitelé uvedených průkazů by si proto
měli do 31. 12. 2015 zajistit na úřadu práce jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky. V případě, že si průkaz nevymění,
nebude možné, aby dál využívali benefity a nároky, které z vlastnictví průkazu vyplývají.
S výměnou průkazů OZP souvisí také výměna parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále
jen „parkovací průkaz“). Parkovací průkazy byly
totiž vydávány se stejnou platností, jakou měly
průkazy mimořádných výhod a průkazy OZP, tedy

maximálně do 31. 12. 2015 (s výjimkou parkovacích průkazů vydaných na základě S-karty, kde
platnost byla delší).
Doporučujeme držitelům parkovacích průkazů, aby sledovali platnost svého parkovacího
průkazu a včas si zajistili jeho výměnu, případně platnost parkovacího průkazu konzultovali
na odboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko a předešli tak případným potížím při jeho
užívání.
K výměně parkovacího průkazu je nutné doložit:
• občanský průkaz,
• průkaz ZTP nebo ZTP/P,
• rozhodnutí o přiznání průkazu mimořádných
výhod nebo průkazu OZP,
• stávající parkovací průkaz,
• 1 ks fotografie aktuální podoby držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P o rozměru 45x35 mm.

Ohlédnutí za fotovýstavou 2015
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku uspořádal
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Milevsku
v průběhu března 2015 další ročník přehlídky
prací fotoamatérů z Milevska a okolí. Výstava
byla zahájena v pondělí 2. 3. vernisáží za přítomnosti asi 35 návštěvníků, ukončena byla v pátek
27. 3. 2015.
Letošní ročník obeslalo celkem 13 vystavovatelů,
kteří veřejnosti představili své fotografie v kategoriích Portrét, Děti, Krajina, Architektura, Zvířata, Reportáž a Makro a Zátiší. Nejvíce fotografií
bylo zasláno do kategorie Krajina, nejméně pak
do kategorie Architektura. Výstava byla soutěžní
s tím, že v každé kategorii byla porotou vybrána
nejzdařilejší fotografie a současně byla vybrána
i nejlepší fotografie celé výstavy. Ta obdrží cenu
rady města Milevska a fotografie bude odkoupena, zarámována a následně použita k výzdobě
některé z veřejných prostor městské radnice.
V kategorii Děti byla vyhodnocena jako nejzdařilejší fotografie autorky Michaely Neumannové
nazvaná Toscana. V kategorii Krajina porota vybrala snímek Stanislava Sedláčka nazvaný Předjaří. Kategorii Reportáž obeslalo 5 vystavovatelů
a za nejzdařilejší snímek byla vybrána fotografie
Evy Ptáčkové s názvem Před startem. Do kategorie Portrét zaslali své snímky 4 autoři. Za nejzdařilejší porota zvolila fotografii Pavla Petržilky
nazvanou Yva I. Makro a zátiší – pro malý počet

zaslaných snímů byly tyto 2 kategorie sloučené
do jedné a nejzdařilejším snímkem se stala fotografie Michaely Neumannové pod názvem Vite
comune. Málo vystavovateli byla obeslána i kategorie Zvířata. Za nejzdařilejší byl zvolen snímek
Pavla Petržilky nazvaný V dešti. Nejméně zastoupenou skupinou byla kategorie Architektura. Pomyslnou první cenu v ní získal snímek Stanislava
Sedláčka představený pod názvem Baroko.
Jako nejlepší a nejzdařilejší snímek napříč všemi
kategoriemi porota vybrala fotografii Michaely
Neumannové Vite comune, která byla současně
vyhodnocena i jako nejlepší snímek v kategorii
Makro a zátiší. Tato fotografie bude odměněna
a následně vystavena v prostorách milevské radnice. Vítězné snímky v každé kategorii zůstávají
dle propozic v držení Spolku pro rozvoj kultury.
Spolek pro rozvoj kultury děkuje všem, kteří
se zasloužili o její přípravu a zdárný průběh. Poděkování patří všem autorům, kteří své fotografie zapůjčili a umožnili návštěvníkům knihovny
i dalším zájemcům seznámit se s jejich tvorbou.
Všem vystavovatelům přejeme do dalšího období pevnou ruku a dobré světlo a hodně dalších
zdařilých fotografií, kterými (alespoň doufáme)
obohatí další fotopřehlídku, která se uskuteční
v průběhu r. 2017.
Za Spolek pro rozvoj kultury
Josef Bílek

V měsíci březnu 2015 oslavili životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji

80 let

85 let

František Bečka, Milevsko
Jiří Suchan, Milevsko

Marie Kašparová, Milevsko

95 let
Vlasta Lauterbachová, Milevsko

Odbor sociálních věcí
Pavla Jansová, Dis.
zástupce vedoucího odboru

Nutná je přítomnost osoby zdravotně postižené, pouze u nezletilých osob a osob omezených
ve svéprávnosti může výměnu zajistit zákonný
zástupce.
Výměnu parkovacích průkazů zajišťuje odbor
sociálních věcí Městského úřadu Milevsko, Pavla
Jansová, DiS, kancelář č. 305 (2. patro budovy
Froll), v úředních dnech, tj. pondělí a středa
od 8.00 do 17.00 hodin, pátek od 8.00 do 15.00
hodin.
Parkovací průkaz se vydává osobám, které jsou
držiteli průkazu ZTP (s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) a ZTP/P.

Představujeme
Michal Fröhr – nový člen
redakční rady Milevského
zpravodaje
Stal jste se novým
členem redakční
rady Milevského
zpravodaje. Co vás
vedlo k tomuto
rozhodnutí?
Vedla mě k tomu
nabídka p. místostarosty Třeštíka, kterou
jsem přijal, vzhledem k tomu, že se zajímám
o grafiku a design. Milevský zpravodaj je nutné neustále vylepšovat a zpřehledňovat, aby
byl platným informačním servisem pro všechny občany.
Můžete se čtenářům představit?
Je mi 35 let, od 21 let jsem žil v Brně a vrátil
jsem se v roce 2013 zpět do Milevska. Poté
přišla nabídka kandidovat za TOP09, které
jsem členem. Pomáhal jsem s kampaní, především s webovými stránkami a propagačními materiály. Následně jsem se stal členem
Dopravní a Investiční komise. Pracuji jako
OSVČ v oblasti projektového managementu
a zároveň se zabývám 3D tiskem.
Milevský zpravodaj změnil svoji podobu,
jak jste s novým uspořádáním spokojený?
Myslíte, že Milevský zpravodaj správně plní
svoji roli v informování o dění ve městě?
Osobně si myslím, že vývoj a změny v podobě
Milevského zpravodaje jdou správnou cestou. Došlo k mnoha grafickým úpravám, které
vedly k mnohem větší přehlednosti. Nicméně
celý tým Redakční rady neustále vymýšlí další
vylepšení, ať už po grafické, tak i obsahové
stránce.
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Milevsko za nacistické okupace
a těsně po ní. (I. část)
V letošním roce si připomínáme 70. výročí konce II. světové války, nejhorší války, která kdy zasáhla
svět. Ačkoli hlavní válečné události probíhaly mimo naše území, bude jistě zajímavé dozvědět se, co
se v těch časech dělo v našem městě.
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střípky z
minulosti

V Milevském muzeu je uložen strojopis vzpomínek milevského pamětníka Vladimíra Řepky,
který zde zachytil celou řadu událostí oné smutné doby. Z těchto vzpomínek bylo dosud publikováno jen málo, a tak nyní můžeme v několika
pokračováních nahlédnout do dění v Milevsku
za časů Protektorátu, jak to viděl a zažil tehdejší
současník.
Po nervy drásajícím roce 1938 a po začátku roku
1939 nastal těžký den českého národa, den 15.
března 1939, kdy Hitlerovo Německo vtrhlo k nám
svou vojenskou silou a učinilo na nás úder, který
nelze vymazat z dějin.
Den a noc před tímto datem náš rozhlas připravoval národ na pohromu. K nám do Milevska
přišla asi o 10. hodině. Od Tábora a Písku se valily nepřátelské brutální kolony. Na náměstí byl
hned vojenský tábor, složený z motorových vozidel všeho druhu. Z Prahy stále ponuře zaznívalo
v rozhlase: „Jděte po své práci, děti do školy atd.“
Všude byly hory sněhu, zima nejen tělu, ale i každému poctivému českému srdci. Což se utopíme
v moři Germánů? Ne, ne! Vzpomínkou na slavnou
historii, na Žižku, Prokopa, krále Jiřího, na celou
slavnou minulost národa jsme viděli do budoucna
jasněji, než bezprostředně po úderu.
Posádka zůstala v Milevsku. Velitel – hejtman –
vydával vyhlášky o zavírání hostinců a domů. Jeho
vojáci v hospodách pili a lomozili a hlavně se cpali, co bylo nejlepšího. Kupovali různé zboží. Bůh
ví, že nám byli do duše protivní.
Rozhlas ve veřejných místnostech řval jen německy a vyhrával zpupné pochody. Znělo to vše
jako: „Jsme pány světa, my Němci a náš Führer
a Göring!“ Druhý den o polednách přišlo vyhlášení Protektorátu Böhmen und Mähren spolu
se svými dvanácti body, což nám přineslo alespoň
malé ulehčení. Tak přece jen budeme aspoň trochu
samostatní, budeme mít své pošty, dráhy, svou
vládu. Němčíci se zatím snažili naklonit si lid.
Na náměstí byla muzika německé vojenské posádky, ale bohudík kromě několika dětí a 3 – 4 dospělých nikdo jejich koncertu nevěnoval pozornost.
I německá kuchyně rozdávala maso a polévku, ale
zase jen některý prosťáček činil radost jejich štědrosti. V dubnu už Němčíci z Milevska odtáhli.
Přišlo však vše dvojjazyčné, přišla německá obecná škola pro jednoho skutečného Němce, nádeníka Ebenhocha, který byl v Milevsku aklimatizován,
oženil se s Češkou a 35 let se hlásil k Čechům. Své
děti předtím ke škole moc nevedl. Dvanáct bastardů z českých rodičů se přihlásilo jako ultragermáni. Vyhraženo jim bylo celé přízemí „staré školy“,
které bylo nově vymalováno a ozdobeno Vůdcovými citáty na zdech, zkrátka matka Germánie začala vystrkovat chapadla.
Bohudík se jim nedařilo. Přišel pak druhým rokem

Wehrmacht na milevském náměstí - 15. březen 1939. Ze sbírky J. Rybáka.

pan Hawranek, „Schulleiter“. Jeho adjutantem
se stal školník „staré školy“, Otto Zimmler, před
tím vlastenec – český národní socialista. Hawranek jako Leiter der Partei in Mühlhausen und Umgebung ovládl městečko.
V prvé řadě vyvlastnil hřiště DTJ (Dělnické tělocvičné jednoty), Zenklův letní tábor na Hajdě, zařízení zašantročil, městu nadělal na 90 000 Kč dluhů,
často na starostu prušácky řval, v hospodách,
kam přišel se svým adjutantem, muselo být ticho
a chodil městem s pohledem, říkajícím: „Běda
vám, Čecháčkové!
Po dvou letech byl pro zpronevěru a zneužití úřední moci německým soudem suspendován a odešel,
prý jako dělník, do Vídně, své užší vlasti, zanechav
zde ženu a dceru, které byly po osvobození označeny a zajištěny ve sběrně Němců v sále Charitas.
Lid se v Milevsku jaksi pomalu smiřoval s danými poměry, mnoho sociálně slabých si dokonce
Hitlera pochvalovalo, že jim dá vydělat, to že prý
za republiky nebylo. V Němcích práce dost, peněz
haldy, platili si dluhy. Zapomínali však chudáci, že
svou prací si kupují okovy. Ovšem byli to jen prosťáčci, kteří neměli v sobě špetku češství a národní hrdosti.
Kvetl černý obchod. Řezník František Kokrment
společně s jakýmsi Schwarzem z Prahy dodával
na Hradčany maso pro německé úředníky. Jednou, dvakrát týdně navečer přijelo do Milevska
auto se Schwarzem, naložilo se maso a jelo se do
Prahy. Peněz se vydělalo! Pak přišlo zatčení, soud
a nakonec trest káznice v Bayreuthu. Kokrment
se vrátil až po osvobození v květnu 1945 jako voják – šofér americké armády. A to prý měl Kokrment štěstí, že z toho nebyl trest smrti, protože
do toho byli zavlečeni i vysocí úředníci z Černínského paláce.
Ladislav Vodňanský, řezník, a Max Straka, hoteliér, oba zatčeni pro porážku prasat načerno,

byli odsouzeni k trestu smrti. Karel Vodňanský,
řezník, který aby uspokojil své zákazníky, nakupoval a porážel načerno, byl odsouzen k smrti
a odvezen z Prahy do Drážďan, kde po příjezdu
zemřel. Na žádost rodiny byl převezen domů
a za veliké četnické asistence pochován na milevském hřbitově. Mimo rodinu nesměl nikdo jít
na hřbitov, ale davy lidu jako velké mraveniště
obklopily hřbitov na protest.
Na zimu v r. 1938 byl v Kalinově ulici mnoha hakenkreuzy pomalován dům Jaromíra Pilného,
přednosty berní správy v Milevsku, jehož žena
byla Němka. Rovněž dům zubního technika Jaroslava Šmída, jenž byl ženat s Němkou, byl
v téže době pomalován nápisy „hnědý dům“. Ač
četnictvo tehdy pátralo po pachatelích, zůstala
jeho práce bez výsledku. Pak přišli Němci a hle,
již o velikonocích 1939 byli zatčeni: Jaroslav
Panec, absolvent gymnázia, Václav Nýzner, asistent drogerie, Červenka, cukrářský dělník, Matěj
Kočárek, berní úředník a pan Gruber, úředník.
Červenka a Gruber zemřeli v koncentračních táborech, Kočárek byl propuštěn brzy po zatčení,
Panec a Nýzner se vrátili z Buchenwaldu až po
osvobození.
Pilný, ač syn českého řídícího učitele, před tím
velký vlastenec, stal se Němcem. Byl pak přeložen do Kolína n. Labem a shledali jsme se s ním
až po druhé světové válce, jako se zajištěným
zrádcem. Kolín jej půjčil k výslechům do Milevska a za několik dní byl pak opět Kolínu vrácen.
Jaroslav Šmíd, nyní Schmidt, narukoval roku
1944 k německému námořnictvu a dostal se do
zajetí. Kdysi býval členem Sokola.
Ze vzpomínek Vladimíra Řepky (strojopis ze
sbírek Milevského muzea).
Pokračování příště
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KRASOBRUSLENÍ V MILEVSKU
Začátkem února se na milevském ledě zrodila nová příležitost sportovního vyžití nejen
pro děti. Za podpory vedení HC Milevska 2010
se otevřel zkušební nábor krasobruslení, na kterém děti, rodiče, ale i iniciátoři získali možnost vyzkoušet si, zda je v Milevsku potenciál
pro založení krasobruslařského klubu. Průběh
zkušebního náboru předčil očekávání, zájem
byl tak velký, že děti měly problém vejít se na
vyčleněnou 1/3 ledu. V posledních 14 dnech
jim byla umožněna dvě bruslení na celé ledové
ploše, díky čemuž si měli možnost krasobruslení vyzkoušet i věkově starší zájemci, především
rodiče. Tím se zaselo semínko pro vznik i adult
skupiny a hobbíků, což je kategorie, která je ve
světě vedle výkonnostního krasobruslení velmi
oblíbená.
V průběhu dvou měsíců si tak přišlo krasobruslení vyzkoušet přes 40 dětí, z nichž přibližně 20
má zájem v příští sezóně aktivně v krasobruslení pokračovat, dokonce i o zmíněný hobby klub
je zájem. I přesto, že následná spolupráce s HC
klubem kvůli vnitřní politice nedopadla podle
prvotního očekávání a záměru, klub do příští sezóny vzniká jako samostatný subjekt za podpory
města a případných sponzorů, iniciátoři děkují
panu Rybákovi a Reinišovi za ochotu, podporu
a spolupráci. Bez nich bychom tu dneska velmi
pravděpodobně mohli o zájmu o krasobruslení
v Milevsku pouze polemizovat.
Pár slov iniciátorů o vznikajícím klubu, kterými
jsou Zuzana Petrová a Luboš Vaniš.
Zuzana Petrová: „Mám velkou radost, že se nám
povedlo přivést krasobruslení do Milevska. Je
to krásný sport a myslím, že kdekterá holčička má sen umět na ledě piruetu a pohybovat
se ladně jako krasobruslařka. I u mě se tento
sen znova probudil, když jsem se loni po letech
postavila na brusle. Vždy jsem měla pocit, že
krasobruslení je Milevsku příliš vzdálený sport,
ale i přesto jsem se rozhodla hledat cestu, jak
bych se alespoň základům krasobruslení mohla
naučit. Povedlo se mi vypátrat mladý klub v Táboře, který jsem následně kontaktovala, a bylo
mi umožněno s ním začít po sobotách trénovat.
A pak už to šlo opravdu jako ve snu. Slovo dalo
slovo a najednou jsem díky schopným lidem stála v Milevsku na zimáku a organizovala nábor
krasobruslení, na který dorazilo mnoho dětí
nadšených pro bruslení. Pokud se vše vydaří, tak
v tuto chvíli má Milevsko velmi dobře nakročeno

k tomu, aby krasobruslení bylo zajímavou součástí jeho sportovní nabídky. Podařilo se sehnat
trenérky, což je velmi dobrý základ, vezmemeli v úvahu, že krasobruslení není v našem kraji
nikterak rozšířené. Také po organizační stránce
má klub dobré vyhlídky. Se zakládáním klubu
nám pomáhá paní Zůbková z Tábora, která má již
zkušenosti se zahájením činnosti jiných krasobruslařských klubů. Je vidět, že má v této oblasti bohaté zkušenosti. S paní Zůbkovou je velmi
dobrá a konstruktivní spolupráce. A také Luboš
Vaniš pomáhá s organizačními záležitostmi.
Pokud se nám podaří udržet si podporu města a získat i nějaké sponzory, jsme na nejlepší
cestě k úspěchu. Ku prospěchu je nám i to, že
nyní zažívá krasobruslení ve světě i u nás velký
rozkvět. Vytvářejí se nové kategorie, které už
nejsou limitované jenom výkonem natrénovaným od útlého dětství, ale máme možnost vidět
i starší, třeba i šedesátileté krasobruslařky, které si tento sport užívají, dokonce v něm závodí.
A to je moje přání, aby krasobruslení byla radost, užívali jsme si ho v každém věku a nemuseli sedět jen u televizní obrazovky. Tímto zvu
příznivce krasobruslení na příští sezónu, protože v žádném věku není pozdě začít!“

Luboš Vaniš: „Osobně jsem potěšen zájmem
o krasobruslení. Dala se příležitost příznivcům
bruslení zapojit se do organizované sportovní
aktivity pod vedením zkušených trenérů, a jak
je patrno, příležitost byla v nemalém počtu
zájemců využita. Pro další rozvoj oddílu bude
nutno získat podporu nejen ze strany města, ale
i sponzorů a příznivců krasobruslení. Je krásné
sledovat tréninky, práci trenérů a nadšení malých i velkých krasobruslařek a krasobruslařů,
kteří vyměnili svůj zaběhnutý životní styl za ladný pohyb na ledové ploše v doprovodu skvělé
hudby. Věřím, i když jsme dnes na počátku, že
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má tato aktivita smysl a přinese to pro mládež
naplnění jejích tužeb a snů, nádherný pocit
z pohybu a harmonizaci pohybu v rytmu hudby
na krásně se blýskajících brusličkách. Nová sezóna je před námi, organizačně nás čeká ještě
hodně práce, ale zapálení všech předčí počáteční nesnáze a s podporou ostatních to určitě zvládneme. Očekávám i další příliv zájemců
o tento krásný a ušlechtilý sport.“
A ještě pár slov od hlavní trenérky „Báry“, tedy
Barbary Dufkové, která společně se sestrou Dominikou bude trénovat milevské krasobruslaře.
„Jsme velmi šťastné, že můžeme být u zrodu nového krasobruslařského oddílu a podpořit tak
rozšíření krasobruslení. Mé konkrétní zkušenosti s tímto sportem nejsou malé. Ještě vloni jsem
aktivně krasobruslila a reprezentovala Českou
republiku v synchronizovaném bruslení. Za sebou mám nejen pět let reprezentace v synchronizovaném bruslení, ale i osmnáct let sólového
krasobruslení. Se „synchrem“ jsem začala před
devíti lety, kdy mým záměrem bylo zdokonalení bruslení a zvýšení fyzické kondice pro sólové
krasobruslení. Úspěchů je dosti, ale kdybych
měla vytyčit jeden, tak by to byl mezinárodní
závod v Dánsku, kde jsem dosáhla až na stupně
nejvyšší, a to na 1. místo. Byl to nepopsatelný
pocit. Jsem moc vděčná své mamince, která mi
dala vybrat mezi motorkami (byla totiž kaskadérka) a mezi krasobruslením. Jako správná
holčička jsem si samozřejmě vybrala krasobruslení, což pro mě byly šatičky, ladné pohyby
a výzva naučit se na kluzkém ledě udržet nožičky
pohromadě. Budu moc ráda, když své zkušenosti
nastřádané po dvaceti letech aktivního krasobruslení a po osmi letech zahraničních závodů
budu moci předat někomu jinému a naučím co
nejvíce lidí byť jen bruslit. Samozřejmě mým
cílem je nejen šířit povědomí a předávat zkušenosti o tak krásném, sice náročném, ale opravdu krásném sportu, možná dovést někoho až k
těm jedinečným pocitům, které jsem zažívala
po zdařených výkonech. Kdo ví, třeba zde najdeme budoucí reprezentantku. Tak přijďte. Těšit
se můžete na pestré tréninky, jednak na suchou
přípravu, kam bude patřit atletika, gymnastika,
balet, technika bruslení, ale hlavně tréninky
na ledě.“
V případě zájmu sledujte rozpis zimního stadionu SPOSu, ať nepromeškáte první trénink. Klub
má také Facebookové stránky - Krasobruslení
Milevsko, nebo je možné organizátory kontaktovat na mailu krasomilevsko@seznam.cz, popřípadě na tel. čísle 775 205 922.

Jarní exkurze Univerzity třetího věku v r. 2015
Letošní ročník vzdělávacího cyklu o vlastivědných zajímavostech Čech pořádaný Spolkem pro
rozvoj kultury v Milevsku pod názvem Univerzita
třetího věku je věnovaný Praze a jejím vlastivědným památkám a zajímavostem. Je připraveno
celkem 9 přednášek přibližujících posluchačům památky jednotlivých uměleckých slohů
na území Prahy. Při 8 celodenních poznávacích
exkurzích potom budeme mít možnost se s některými těmito památkami seznámit osobně.

Vedle organizátora těchto zájezdů nás bude
při exkurzích doprovázet znalec a dlouholetý
průvodce Prahou, který nás nejen doprovodí,
ale i zajímavým výkladem navštívené památky
přiblíží a seznámí nás podrobněji i s jejich historií. Na období duben – květen jsou připraveny
4 exkurze, na podzimní období (září, říjen) další
4 exkurze.
Na jaro 2015 jsou připraveny následující exkurze:
13. 5. - Pražské zahrady

27. 5. - Židovské město pražské
17. 6. - Vyšehrad a Kongresové centrum
Exkurze se konají vždy ve středu, odjezd z Milevska od Sokolovny v 7.00 hod., pravděpodobný
návrat mezi 17. a 18. hod. Účastníci si hradí případný vstup do památek, zájemci z řad veřejnosti navíc příspěvek na dopravu. Zájemci se mohou
přihlásit na tel. čísle: 777 647 117 (p. Bílek).
Za Spolek pro rozvoj kultury J. Bílek

květen
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fotoobjektivem

V sobotu 21. března odstartoval II. ročník Milevského poháru T.F.A., a to úvodním
kolem, které neslo název „Zimní železný hasič“. Soutěžní trať byla postavena do tribun a ochozů zimního stadionu za použití klasických disciplín z modifikovaných TFA.

Na letošním Jarním koncertu sborů, který se konal v sobotu 18. 4. 2015 ve Sboru Církve
československé husitské, přivítal Milevský smíšený sbor tentokrát Fojtův komorní sbor
z Roudnice nad Labem. A v září se zase Milevský smíšený sbor chystá do Roudnice.

Členové smyčcového kvarteta Musica Podberdensis a sólisté a ženský sbor Krásky z
Příbrami vystoupili v klášterní bazilice v Milevsku.

Sbírka Plný vozík proběhla koncem března. Výtěžek byl určen pro Charitní dům ve
Veselíčku. Děkujeme všem dárcům.

2. 4. 2015 v rámci vernisáže milevského fotoklubu CvakyCvak v táborském divadle Oskara Nedbala vystoupili
žáci ZUŠ Milevsko ze třídy Jaromíra Kašpara. Zleva: Jan
Fořt a Martin Kahoun.
Spisovatelka Olga Černá, bývalá knihovnice z Nadějkova a současná pracovnice milevského kláštera, zavítala do knihovny se svými úspěšnými knížkami pro
děti. Druhákům a třeťákům z milevských škol vyprávěla příběhy svých knížek a jejich vzniku. A knihovna má pro její posluchače výzvu: pokud Vás zajímá,
jak dopadne knížka Kouzelná baterka, přijďte si ji
do knihovny dočíst a získejte pro svou třídu body
do soutěže Kamarádi milevské knihovny.

FESTIVAL IMPROTŘESK

Snímkem se vracíme do 2. dubna, kdy se v Galerii M konala vernisáž výstavy fotografií skupiny TeriFota Sokola Písek, kde své práce představilo 22 autorů. K vidění byly
snímky krajin, květin, portrétů, postav a aktů, zátiší, reportáže z cest, rallye i koncertů.

Improtřesk je český festival divadelní improvizace a největší setkání improligových týmů z celé České republiky. Vznikl v roce 2011 u příležitosti oslav
výročí 10 let od založení týmu Pra.Li.Ny. - první skupiny v České republice,
která se začala věnovat divadelním sportům a je organizován Českou improvizační ligou. Běžný život nabouraný nepřipravovanou scénou, zápas v divadelní improvizaci a workshop, který vás naučí, jak bourat stereotypy, kterak
se nestydět a jak jednat spontánně. Tyto tři akce, na které můžete přijít,
se uskuteční během největšího letošního srazu improvizátorů Improtřesku.
Herci budou v DK Milevsko hrát na vaše témata, vy si budete moci zvolit vítězný tým. Poslední akce je nejdelší a je určená těm, kteří se nebojí zkoušet
novinky. Zájemci mohou jít na workshop improvizace, který zpestří páteční
odpoledne a bude pokračovat i přes celou sobotu. Lektorné je pět set korun,
přihlásit se můžete na mailu improtresk@improliga.cz. Kapacita ale bude
omezená, vejde se pouze prvních sedm přihlášených.
Více informací na www.improtresk.cz.

květen
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kultura a sport v milevsku a okolí
spálenými pneumatikami a střelným prachem.

Milevské kino

TITULKY	

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

pátek 1., sobota 2. 5.
PÍSEŇ MOŘE

17.30

Irsko – Animovaný - Nádherně animovaný
svět keltských mýtů a naděje plné vyprávění
o síle rodičovské a sourozenecké lásky.

DABING

vstupné: 80 Kč

93 min.

pátek 1. 5.
EX MACHINA

20.00

USA – Sci-fi, thriller – Kde začíná člověk? Atmosférický sci-fi thriller z blízké budoucnosti,
v němž se názorně předvádí, jak to dopadá,
když si lidé hrají na Boha.

TITULKY	

108 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

sobota 2., neděle 3. 5.
LOVCI A OBĚTI

20.00

ČR – Akční, thriller – Film je inspirován skutečnými příběhy a životními situacemi, ve kterých se může ocitnout kdokoliv z nás.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ	

104 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

čtvrtek 7. až sobota 9. 5.
AVENGERS: AGE OF ULTRON

20.00

USA – Akční, Sci-fi – Marvel Studios uvádí
snímek, který je výpravným pokračováním
největšího super-hrdinského filmu všech dob.

3D DABING

do 12 let nepřístupný
vstupné: plné 165 Kč, děti 140 Kč

141 min.

neděle 10. 5.
NOČNÍ BĚŽEC

20.00

USA – Akční, drama, krimi - Žádný hřích nezůstane bez trestu. Hrají Liam Neeson, Ed Harris.

TITULKY	

114 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 14., pátek 15. 5.
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA

20.00

Austrálie – Akční, sci-fi, dobrodružný - Režisér
George Miller, zakladatel postapokalyptického
žánru a duchovní otec legendární série Šílený
Max, se v dalším pokračování vrací do světa
bojovníka silnic Maxe Rockatanskyho.

3D TITULKY

do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

pátek 15. až neděle 17. 5.
MALÝ PÁN

17.30

ČR, SR – Loutkový - Malý Pán si žije spokojeně
ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný
život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
vstupné: 110 Kč

sobota 16., neděle 17. 5.
RYCHLE A ZBĚSILE 7

137 min.

75 min.
20.00

USA – Akční - Další díl jedné z nejpopulárnějších filmových sérií bude opět cítit benzínem,

pátek 22., sobota 23. 5.
OVEČKA SHAUN – VE FILMU

17.30

Velká Británie – Animovaný – Stejná ovečka,
jiné pastviny…

DABING

vstupné: 90 Kč

85 min.

čtvrtek 21. až sobota 23. 5.
ŽIVOT JE ŽIVOT

20.00

ČR – Komedie - Česká komedie od tvůrců
úspěšného filmu Láska je láska. V hlavních rolích se opět představí Ondřej Vetchý a Simona
Stašová.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ	

95 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

neděle 24. 5.
LADÍME 2

20.00

USA – Komedie - Rozsekáme vás přímo světově. Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella.

TITULKY	

113 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 28., pátek 29. 5.
DEN BLBEC

20.00

Německo – Komedie - Prožili jste někdy den
blbec? Pokud ne, tak si to můžete nanečisto
vyzkoušet ve stejnojmenné komedii.

TITULKY	

110 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

pátek 29., sobota 30. 5.
HURÁ NA FOTBAL

17.30

Argentina, Španělsko, Indie, USA – Animovaný, rodinný - O fotbale, kde zázraky se dějí…

3D DABING

vstupné: 140 Kč

106 min.

sobota 30. 5.
LÁSKA NA PRVNÍ BOJ

20.00

Francie – Komedie, romantický - V armádě jde
o život, v lásce o přežití.

TITULKY	

98 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

neděle 31. 5.
STÁLE SPOLU

20.00

ČR – Dokument - Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají devět dětí, se kterými bydlí
v maringotkách na šumavské louce – bez televize, počítače a tekoucí vody.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ	

75 min.

sobota 2. 5.
13.00
8. SETKÁNÍ MOTORKÁŘŮ
S POŽEHNÁNÍM NA CESTU V MILEVSKU
Akce se koná za každého počasí.

nám. E. Beneše
čtvrtek 7. – neděle 10. 5.
FESTIVAL IMPROVIZACE – IMPROTŘESK

Improtřesk je český festival divadelní improvizace a největší setkání improligových
týmů z celé České republiky. Více informací
na www.improtresk.cz.

prostory DK
úterý 12. 5.
13.00–16.00
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

učebna 2
středa 13. 5.
17.00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
velký sál
čtvrtek 14. 5.
18.00
KURZ ŠPERKOVÁNÍ
Lektorka: Laďka Bečková

výuková učebna

vstupné: 70 Kč + materiál

pátek 15. 5.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VZTAHY NA ÚROVNI

19.30

Hraje: Divadelní spolek Háta
Hrají v alternacích: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová – Vlasta Žehrová – Olga Želenská, Viktor
Limr, Martin Sobotka – Martin Zounar, Monika Absolonová – Kateřina Hrachovcová, Mahulena Bočanová – Adéla Gondíková – Vlasta Žehrová, Pavel Nečas – Zbyšek Pantůček.
Vstupenky na webu: milevskem.cz

velký sál

vstupné: předprodej 230 Kč, na místě 250 Kč

sobota 16. 5.
07.00–10.00
START POCHODU PRAHA – PRČICE

Start 40. ročníku pochodu Milevsko – Prčice
s trasami 31 a 40 km, cyklotrasa 62 km (pozor – změněná a prodloužená trasa má opět
v Prčici jen kontrolní punkt a cíl je do 17.00
hodin v DK Milevsko).

start od DK Milevsko
neděle 17. 5.
18.00–22.00
TANEČNÍ PODVEČER NEJEN
PRO SENIORY

Nádražní 846 | tel.: 383 809 200

Hraje: Piňakoláda
Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska připravují další z tanečních podvečerů, na kterém tentokrát vystoupí k tanci
i poslechu duo Piňakoláda, známé z TV Šlágr.

www.milevskem.cz

velký sál

vstupné: 80 Kč

dům kultury

od pátku 1. 5.
KROK ZA KROKEM ŠKOLNÍM ROKEM

Prostřednictvím fotografií a obrázků se přijďte seznámit s životem dětí v milevské Mateřské škole Kytička. Volně přístupné ve vestibulu v 1. patře DK u knihovny.

vstupné: 50 Kč

úterý 19. 5.
18.00
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
OČISTNÉ SVÍCE

O účinné metodě na odstranění bolesti hlavy,
zad, kloubů, odstraňování zánětů, cyst, zasty-

květen
dlé rýmy, otoků, svalového napětí, nečistot
apod. nám přijde vyprávět Michal Ježek. Dozvíte se, jak je možné, že tato metoda funguje,
jak a na co je možné svíce použít, konkrétní
příklady bezpečného použití a další. Pro každého malý dárek v ceně přednášky!

výuková učebna
vstupné: 30 Kč

čtvrtek 21. 5.
18.00
TOULKY ZA POZNÁNÍM
PLAVECKÉ HISTORKY Z VLTAVY A OTAVY

Lidé od vody. Tradiční cyklus naučných pořadů Toulky za poznáním nás tentokrát seznámí
s historií voroplavby v Čechách od jejích počátků. Autoři knihy Lidé od vody – Plavecké
historky z Vltavy a Otavy, publicistka Radka
Velková a archeolog Jiří Fröhlich a pamětník Václav Husa, nás seznámí s příběhy lidí
od vody, přiblíží plaveckou hantýrku, v knize
ponechali vyprávění bez jazykových úprav
tak, jak byla zaznamenána.

loutkový sál

pátek 22. 5.
DIVADLO NEKOUŠE!

10.00

Představení pro školy.

velký sál
neděle 24. 5.
14.00
ROZTANČENÉ LÉTO aneb
TANEČNÍ SHOW POD ŠIRÝM NEBEM

5. ročník charitativní taneční show, na které
se představí milevské taneční skupiny a jejich
hosté. Více informací na plakátech a na www.
milevskem.cz. V případě nepříznivého počasí
se akce uskuteční ve velkém sále DK Milevsko.

amfiteátr DK

vstupné: dobrovolné

úterý 26. 5.
HRAJU, ZPÍVÁM, TANCUJU…

16.00

Vystoupení dětí navštěvující kurzy v Domě
kultury Milevsko.

velký sál

vstupné: 10 a 20 Kč

8.15 a 10.00

Pěvecká soutěž – představení pro školy.

velký sál
pátek 29. 5.
OBĚŽNÁ DRÁHA
PĚVECKÁ SOUTĚŽ – FINÁLE

19.30

Více informací na www.obeznadraha.cz.
Vstupenky: milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino – nebo tel.
383 809 200.

velký sál

vstupné: 120 Kč

neděle 31. 5.
POHÁDKA KE DNI DĚTÍ
KOCOUR V BOTÁCH

15.00

Na motivy pohádky Charlese Perraulta napsal
a zrežíroval Jan Prokeš. Představení je kombinací činohry a jarmarečního loutkového
divadla. Zveme děti, rodiče i prarodiče, zkrátka všechny, kdo se umí smát – a co se nebojí
malinko bát – na hradě Kočárově strašlivě
straší… V případě nepříznivého počasí se akce
přesune do velkého sálu DK Milevsko.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

PŘIPRAVUJEME:
od středy 3. 6.
ZAHÁJENÍ ZÁPISU DO TANEČNÍCH 2015

Zahájení zápisu, tanečníci budou přijímáni
pouze v párech. Kurzovné se platí při zápisu v provozní době kanceláře DK Milevsko,
pondělí – pátek 8.00–11.30, 12.15–15.30
hod.. Zahájení výuky v pátek 4. září 2015.

neděle 7. 6.
19.00
HUDEBNÍ SKLEPY – MERTA – HRUBÝ – FENCL

Vladimír Merta (kytary, zpěv), Honza Hrubý
(housle), Ondra Fencl (klávesy, kytara, zpěv)
vystoupí v rámci Hudebních sklepů v Milevsku, tentokrát na 1. nádvoří milevského kláštera. Vstupenky na webu: milevskem.cz
vstupné: předprodej 120, na místě 150 Kč

sobota 20. 6.
Zájezd do zoo praha

Městská knihovna
Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231

vstupné: 25 Kč

pátek 29. 5.
OBĚŽNÁ DRÁHA

2015

www.knihmil.cz

pondělí 4. - úterý 26. 5.
Z BERNARTIC DO BAGDÁDU A ZPĚT

Výstava o životě výjimečné lékařky Vlasty Kálalové Di-Lotti.

vestibul knihovny
úterý 12. 5.
ZAJÍMAVÍ LIDÉ MEZI NÁMI

18.00

studovna
čtvrtek 21. 5.
KRVAVÉ JAHODY

17.00

U příležitosti květnové výstavy o významné
bernartické lékařce Vás zveme na setkání
s paní Ludmilou Veverkovou z Bernartic. Bývalá paní učitelka a knihovnice povypráví o paní
Vlastě, kterou osobně znala, a o tragických
událostech spojených s koncem 2. světové války v Bernarticích, od nichž letos uplyne 70 let.

Beseda s paní Věrou Sosnarovou o devatenácti letech, prožitých v sovětských koncentračních táborech, a o knize „Krvavé jahody“, která vypráví její příběh. Pořádáme ve spolupráci
s milevským klášterem a Českou křesťanskou
akademií.

Latinská škola - klášter
vstupné: dobrovolné

čtvrtek 28. 5.
18.00
TICHÁ SRDCE, KLÁŠTERY A JEJICH LIDÉ

Autorské čtení a povídání o tvorbě knihy s její
autorkou, paní Mgr. Alenou Ježkovou, Ph.D.
Kniha představuje 6 nejvýznamnějších řeholních řádů, 60 klášterů Čech a Moravy a 25
rozhovorů s řeholníky.

Latinská škola - klášter
vstupné: dobrovolné

PROBÍHAJÍCÍ AKCE:
KAMARÁDI MILEVSKÉ KNIHOVNY 2015
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Velká umělá tráva:
03. 5.
12.00
FC ZVVZ dorost - Strakonice
03. 5.
17.00
FC ZVVZ junior - Katovice
09. 5.
17.00
FC ZVVZ junior - Hradiště
10. 5.
10.00
FC ZVVZ Milevsko
14. 5.
17.00
FC ZVVZ st. př. - Hradiště, minipř. - Kluky
16. 5.
10.00
FC ZVVZ žáci - Vimperk
17. 5.
12.00
FC ZVVZ dorost - Č. Krumlov
17. 5.
17.00
FC ZVVZ muži A - Sušice
24. 5.
17.00
FC ZVVZ junior - Blatná
28. 5.
17.00
FC ZVVZ mini př. - Hradiště B
30. 5.
09.00
FC ZVVZ žáci - Kaplice
31. 5.
12.00
FC ZVVZ dorost - Malše Roudné
31. 5.
17.00
FC ZVVZ muži A - Klatovy
Sportovní hala:
01. 5. Handball turnaj
08.00
08. 5. Proactive Pohárek
09.30
09. 5. Handball ženy - Ústí nad Labem 17.00
16. 5. 19. MČR ALLKAMPF - JISTU
10.00
17. 5. Handball turnaj ml.žáci
08.00
SAUNA:
Středa: muži
16.00–21.00
Čtvrtek: ženy
15.00–21.00
Pátek: muži
15.00–21.00

galerie M
Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

od úterý 6. 5.
MALÍŘI OD A do Z

Prodejní výstava obrazů ze soukromé sbírky.
Výstava potrvá do 28. května.
vstupné: dobrovolné

pátek 15. 5.
19.30
HUDEBNÍ SKLEPY
LONGITAL & MARIÁN SLÁVKA (SK)

Dano Salontay (kytary, zpěv), Shina (bas. kytara, zpěv), Marián Slávka (bicí, klávesy).
vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč

Soutěž tříd základních škol trvá do konce května.

Senior klub ZVVZ

dětské oddělení

www.zvvz.cz/seniorklub

SPOS Milevsko
J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
Veřejné bruslení – IN-LINE dle rozpisu
na stránkách www.spos-milevsko.cz.
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úterý 5. 5.
ZÁJEZD 3 – POZNÁVÁME NÁŠ REGION
8. ČÁST – SEDLČANSKO
Sedlčany, skanzen Vysoký Chlumec, tvrz Křepenice, Příčovy, rozhledna Veselý Vrch. Odjezd
je v 8.00 hodin.

květen

2015

středa 13. 5.
ZÁJEZD Č. 4 – HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE

úterý 12. 5.
17.00–18.00
SEMINÁŘ HORMONÁLNÍ JÓGY

čtvrtek 14. 5.
ZÁJEZD Č. 5 – HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE

čtvrtek 14. 5.
BAREVNÉ LÍČENÍ

Tradiční návštěva se zastávkou v Líšnici
– občerstvení, hudba. Odjezd je v 7.30 hodin.

Návštěva tradiční výstavy. Odjezd v 7.30 hodin.

čtvrtek 21. 5.
ZÁJEZD Č. 6
VÍDEŇ PO STOPÁCH HABSBURKŮ

Prohlídka města s průvodcem, paláce Schönbrunn a zahrad. Vstupné není v ceně. Odjezd
je v 6.00 hodin.

úterý 26. 5.
ZÁJEZD Č. 7 – NIŽBOR

Prohlídka sklárny a zámku s keltskou expozicí v Nižboru a rodného domku Josefa Jungmanna v Hudlicích. Odjezd je v 7.00 hodin.

Klub českých turistů

17.00

Odpolední setkání pro ženy, seznámení se s trendy líčení, správná péče o pleť, vstupné zdarma.

pondělí 18. 5.
08.30–16.00
BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA

Vztahové problémy v rodině, osobnostní problémy, výchovné problémy, komunikační problémy.
PhDr. Vlasta Hořánková. Nutno objednat předem.

Řeholní dům premonstrátů

pátek 8. 5.
JARNÍ PRAHA

Turistický výlet s podporou autobusu. Navštívíme Vyšehrad a okolí, Podskalskou celnici,
Podskalí. Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny.
Přihlášky v Infocentru. vede: Jaroslav Mácha

www.milevskoklaster.cz

neděle 10. 5.
OKOLÍM MILEVSKA

Pěší vycházka po trase Milevsko, Boukal, Jenišovice, Přeborov, U Vášů, Vinice, klášter, Milevsko,
celkem 11 km. Sraz u sokolovny v 8.00 hod.
vede: Tomáš Wilda

sobota 16. 5.
POCHOD PRAHA – PRČICE

50. ročník pochodu; trasa MILEVSKO - PRČICE - 40. ročník, pořádaný ve spolupráci s KČT
Praha - Prčice. Pěší trasy 31 km (přes Nadějkov) a 40 km (přes Petrovice). Start od domu
kultury od 7.00 do 10.00 hod. Cyklotrasa 62
km (pozor změněna a prodloužena) má opět
v Prčici jen kontrolní punkt a cíl je do 17.00
hod. v DK v Milevsku. Doprava pěších zpět
do Milevska bude opět autobusy.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha

středa 20. – sobota 23. 5.
ADRŠPAŠSKO – TEPLICKÉ SKÁLY

Čtyřdenní putování oblastí, po obou stranách
hranice. Zájezd osobními auty.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

neděle 24. 5.
OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE

Cykloakce po trase Milevsko, Bernartice, Nemějice, hájenka Soví, Bernartice, Veselíčko,
Branice, Milevsko, celkem 41 km. Sraz u sokolovny v 8.00 hod.
vede: Tomáš Wilda

Centrum Milísek
Sažinova 763 | tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

16.30

Pořádá klub maminek, pro rodiny s dětmi,
skákací hrad, soutěže, buřtíky s sebou.

pondělí 11. 5.
09.00–16.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

Mgr. Marek Hůzl (právník), nutno objednat předem.

letech, prožitých v sovětských koncentračních táborech, a o knize „Krvavé jahody“, která vypráví
její příběh. Knihu „Krvavé jahody“ bude možné
po besedě zakoupit. Pořádá Klášter Milevsko,
Křesťanská akademie a Knihovna Milevsko.

čtvrtek 28. 5.
18.00
TICHÁ SRDCE – KLÁŠTERY A JEJICH LIDÉ

Beseda s autorkou knihy, spisovatelkou Alenou Ježkovou, v Latinské škole. Kniha „Tichá
srdce“ představuje šest nejvýznamnějších řeholních řádů a na 60 klášterů Čech a Moravy.
Současně přináší téměř tři desítky rozhovorů
s představenými klášterů, řeholníky a řeholnicemi, které čtenáři otevírají svět lidí, jenž
žijí jiným než běžným způsobem života. Knihu
„Tichá srdce“ bude možné po besedě zakoupit.
Pořádá Klášter Milevsko a Knihovna Milevsko.
Ukázka nové expozice v prvním patře barokní
prelatury, koncert duchovní hudby, prohlídka
při svíčkách…

Výstava sdružení UMÚN (Umělci malující ústy
a nohama), ve výstavní síni v přízemí barokní
prelatury (vchod vedle baziliky). Výstava je
otevřena v pátek 14–16 hodin, v sobotu 10–
16 hodin, v neděli a ve svátek 11–16 hodin,
jindy po dohodě.

sobota 2. 5.
ŽEHNÁNÍ MOTORKÁŘŮM
nám. E. Beneše
pondělí 6. až neděle 12. 5.
VÝSTAVA LOVECKÝCH TROFEJÍ
Latinská škola
čtvrtek 14. 5.
POMOC DOBROVOLNÍKŮ
V AFRICKÝCH ZEMÍCH
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pátek 29. 5.
NOC KOSTELŮ

Klášterní 556 | tel.: 382 521 458
do neděle 10. 5.
NE RUKA, TO DUŠE MALUJE

www.kctmilevsko.pisecko.info

čtvrtek 7. 5.
JARNÍ PEČENÍ BUŘTÍKŮ

Objednávky na telefonu: 723 156 675,
www.studioduse.cz.
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14.30

18.00

Přednáška Pavla Baldinského ze sdružení
MBU (Misijní banka ubožáků).
http://www.agapembu.eu

Latinská škola
sobota 16. 5.
16.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY „CHAOS A ŘÁD“
IRENA FILA WAGNEROVÁ

Irena Fila Wagnerová vystudovala užitou
malbu na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Brně a užitou malbu v architektuře, propagaci a scénografii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Mezi technikami bude
včetně olejomalby zastoupen i akryl, tempera, kombinovaná technika či koláž. Výstava
potrvá do 21. června, otevřena bude v pátek
14–16 hodin, v sobotu 10–16 hodin, v neděli
a ve svátek 11–16 hodin, jindy po dohodě.

výstavní síň
sobota 16. 5.
19.00
DIVADLO BERTRAM: LE RODIČE

Farní charita Milevsko
U Bažantnice 561 | tel: 734 435 162
www.fchm.cz

čtvrtek 7. 5.
TVOŘÍME NA ZAHRADĚ
pondělí 11. 5.
ZAHRADNIČÍME V KLUBU
čtvrtek 14. 5.
KLUBOVÉ SCHŮZOVÁNÍ

Přijď nám sdělit, co se ti v klubu líbí, co ti naopak chybí, co bys chtěl mít v programu, zkrátka tvé nápady a postřehy.

Klub je od 18. 5 do 22. 5. uzavřen!
úterý 26. 5.
TÉMA MĚSÍCE:
OTEVÍRÁNÍ 13. KOMNATY
čtvrtek 28. 5.
NAHLÍDNI DO SVÉHO SPISU
ROZÁRKA – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

středa 6. 5.
13.00–15.00
VYRÁBÍME DÁREK PRO MAMINKY
středa 13. 5.
13.00–15.00
VÝROBA ZE ŠPACHTLÍ
středa 20. 5.
13.00–15.00
ZAVŘENO (Z DŮVODU ŠKOLENÍ)
středa 27. 5.
13.00–15.00
PAPÍROVÉ HOUSENKY A MOTÝLCI

Kamenáč music art pub
www.kamenac.net

Amatérská divadelní skupina Bertram se ve své
tvorbě inspiruje Comedií dell'arte a rozvíjí její
umění improvizace a polo-improvizace. Představení Le rodiče je improvizačním večerem, ve kterém uvidíte typické scény ze společného života
rodičů a jejich dětí, uslyšíte hlášky, které děti i rodiče používají, a dostane se i na hru s maskami.

sobota 2. 5.
BLEŠÍ TRH V KAMENÁČI

14.00

Latinská škola
čtvrtek 21. 5.
17.00
Krvavé jahody – příběh ženy,
která přežila gulag

sobota 9. 5.
BROTHERS IN BASIC

20.00

Beseda s paní Věrou Sosnarovou o devatenácti

Prostory Kamenáče se promění na tržiště. Přineste s sebou, co již nepotřebujete, prodejte, darujte, vyměňte. Trhovce prosíme o kontaktování na email či telefon. Vstup 20 Kč bude použit
na zakoupení krmiva pro psí útulek Milevsko.
Hudebně kvalitní večer hraný výhradně z vinilových desek v podani taborských DJs. Kamenáč music art pub slaví první narozeniny.

květen

pátek 22. 5.
20.00
ŠÁRKA KAŠPAROVÁ
VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ
sobota 23. 5.
20.00–22.00
JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND

To NEJ!!! Od slavného Jirky! Jiří Schelinger Memory Band je souběžný projekt Jihočeského hudebního souboru Led Zeppelin Southern revival.
FILMOVÝ KLUB KAMENÁČ – filmové středy

06. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.

Gauneři/Reservoir Dogs
Mělký hrob/Shallow Grave
Gran Torino
Jízda

Steakhouse na Palubě
pátek 8. 5.
VERNISÁŽ SLONOVÉ A JEJICH KLONOVÉ

Animace animálních anomálií uměleckého
profesionálního amatéra Míra Lunche. Hudební složka. STOMPING OF CHOKING RABBITS
(ortodoxni crossover) aneb zpátky ke kořenům!

ZUŠ Milevsko

2015

www.zus-milevsko.cz

středa 20. 5.
14.00
BESÍDKA PRO SENIORY
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
čtvrtek 21. 5.
17.00
MÁJOVÝ KONCERT
sál ZUŠ

Vyhrazeno pro školy
Bicisté ze ZUŠ Milevsko uspěli
v krajském kole
20. března proběhlo v Českých Budějovicích
krajské kolo soutěže základních uměleckých škol
ve hře na bicí nástroje. Ze ZUŠ Milevsko se vítězstvím v kole okresním do krajského kola probojovali Jan Fořt a Jiří Tůma ze třídy pana učitele
Jaromíra Kašpara. I v krajském kole oba podali
výborné výkony a dosáhli zaslouženě výrazných
umístění. Jan Fořt obsadil 2. místo a Jiří Tůma
dokonce 1. místo. Žáci ze třídy Jaromíra Kašpara dosahují vynikajících výsledků s soutěžích
opakovaně, Jiří Tůma v krajském kole zvítězil již
podruhé.
Mgr. V. Horek, ředitel ZUŠ, Foto: Petra Fořtová

Paní učitelce Margitě Vanické
udělen titul Vynikající pedagog
Jihočeského kraje

RG Proactive Milevsko
09.30

22. ročník závodu v moderní gymnastice.

sportovní hala

SDH Chyšky
sobota 9. 5.
POCHOD SV. FLORIÁNA
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Na snímku jsou úspěšní soutěžící se svým učitelem.

Libušina 1217 | tel.: 383 809 253

pátek 8. 5.
MILEVSKÝ POHÁREK

strana

08.00-10.00

Start 3. ročníku pochodu - trasa 6 km pěší –
Chyšky – Radíkovy – Vilín - Nová Ves – Chyšky;
trasa 12 km pěší – Chyšky - Podchýšská Lhota
- Zaluží – Nálesí - Radíkovy - Nová Ves – Chyšky; trasa 22 km pěší – Chyšky - Podchýšská
Lhota – Zaluží – Nálesí – Radíkovy – Chválov
– Růžená – Nosetín - Nová Ves - Chyšky
Trasa 30 km na kole – Chyšky – Chválov - Žemličkova Lhota – Kojetín – Zhoř - Podchýšská
Lhota - Chyšky

Na Krajském úřadu Jihočeského kraje proběhlo
koncem března slavnostní udílení titulu Vynikající pedagog Jihočeského kraje. Z rukou předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Jihočeského kraje

RNDr. Jany Krejsové a vedoucí Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Ing. Hany Šímové převzalo titul Vynikající pedagog Jihočeského kraje
15 pedagogů. Mezi nimi nevidomá paní učitelka
Margita Vanická ze Základní umělecké školy Milevsko, která je jedním z nejlepších hudebních
pedagogů v Jihočeském kraji. Za svého působení v ZUŠ Milevsko připravila ke studiu na konzervatoři 9 klavíristů a 2 akordeonisty. Další žáky
připravila ke zkouškám na konzervatoř v jiných
hudebních disciplinách. Zasedala v porotách
soutěží žáků základních uměleckých škol až po
ústřední kola a se svými žáky získala četná vítězství v krajských kolech této soutěže, a také
1. a 3. místo v ústředním kole soutěže ve hře
na akordeon. Řada jejích bývalých žáků je dnes
pedagogy v hudebním či jiném školství nebo aktivními hudebníky. Gratulujeme!
Mgr. Vladislav Horek, ředitel ZUŠ Milevsko

hasičská zbrojnice Chyšky
DK Milevsko
pořádá zájezd do

CML Milevsko
www.zus-milevsko.cz | tel.: 775 369 012

sobota 30. 5.
Kolečkový den
areál Na Vinicích

10.00-17.00

Novým hračkám neodolali nejenom děti, ale
i tatínkové. V popředí pan Urban se svojí dcerkou
při zápisu do MŠ Klubíčko.

SOBOTA 20. ČERVNA 2015
Cena dopravy: 200 Kč
Odjezd autobusu v 8 hodin od DK.

Přihlášky na telefonu 383 809 201, na e-mailu kortanova@milevskem.cz
nebo v kanceláři DK Milevsko.

květen

Děkujeme MŠ Sluníčko Milevsko, paní ředitelce Zdeňce Fraňkové, učitelce Jaroslavě Jarošové a dětem z oddělení Zajíčků za zpestření odpoledne
našim seniorům jarním vystoupením 15. dubna 2015 v Klubu důchodců.
Sociální služby Města Milevska

Celodenní výlet
MŠ Kytička
V úterý 14. 4. 2015 se vypravila třída Pampelišek z MŠ Kytička Milevsko
na celodenní výlet. Tentokrát byl cílem výletu Tábor, konkrétně Muzeum
čokolády. Cestování vlakem, na který se děti moc těšily, bylo zpestřeno
výlukou na trati a náhradní přepravou autobusem. Všechno ale děti
zvládly na jedničku.
Cesta do starobylého centra po hrázi Jordánu, po schodech Na Střelnici
i uličkami starého města se dětem
moc líbila. V Muzeu čokolády děti
v dílničkách modelovaly a vytvářely
figurky z marcipánu, které si hotové a zabalené v celofánu odvezly
domů, třeba jako dárek pro rodiče
nebo sourozence. S nadšením si
prohlížely expozice čokoládových

a marcipánových figurek inspirovaných pohádkami a názorně se poučily o tom, z čeho a jak se čokoláda
a marcipán vlastně vyrábí. Ve sklepení muzea děti musely projevit
notnou dávku odvahy, strašidelná
cesta okolo Perníkové chaloupky,
do chodeb čokoládových dolů nebo
k lenivým čertům, byla jen pro ty
odvážné. Odměnou byla čokoládová
lízátka, která si děti vybraly. Na cestu domů ještě všichni dostali čokoládový bonbón. Cestou na nádraží
ČD se děti stačily vyřádit na dětském
hřišti u Jordánu, doplnit síly vydatnou svačinou a hurá domů.
Z výletu si děti přivezly kromě sladkostí i spoustu skvělých zážitků
a paní učitelky velmi hezký pocit.

Velký úspěch stolních
tenistů TJ Sokol
Milevsko
Družstvo stolních tenistů mělo
v sezóně 2014–2015 po delší době
8 členů. Po několika letech se do
něho z Kovářova vrátili Tomáš Kolář
a Libor Švára. Tato nová pomoc byla
velmi výrazná, neboť téměř všechna
utkání, ve kterých některý z nich
nastoupil, byla vítězná. Větší počet
členů družstva a jejich poměrná

vyrovnanost vedly k dobrým výsledkům. Špatný byl jen závěr sezóny,
když z posledních 5 utkání bylo jen
jedno vítězství. Naštěstí si družstvo
předtím vytvořilo takový bodový náskok, že se i přes špatný závěr stalo
po mnoha letech vítězem soutěže.
V příští sezóně bude tedy bojovat
o udržení ve vyšší soutěži.

2015
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V úterý 24. března byl nejenom pro děti z MŠ Branice a MŠ Kostelec nad Vltavou den s velkým D. Konečně jsme se mohli vydat na výlet. A ne na ledajaký.
Po roce za námi zase přijel do Milevska náš oblíbený Krejčík Honza se svými kamarády a zcela novým příběhem. Během svého vystoupení plného humorných písniček se nás Krejčík Honza a Špendlík Nesmyslík snažili naučit
správnému společenskému chování. Ani jim to nedalo moc práce, protože
toto už dávno známe a umíme. S Honzou jsme si zazpívali, zatančili a na konec jsme se i vyfotografovali. Výlet jsme si užili a už se těšíme na příští rok.

Oběžná dráha 2015
V pátek 29. května přivítá Dům kultury v Milevsku nové finalisty pěvecké soutěže Oběžná dráha 2015.
Z castingu do tohoto finále postoupilo celkem 14 zpěvaček a jeden
zpěvák. Tímto jediným zpěvákem je
talentovaný nevidomý Karel Leskovec z Vodňan, který byl již několikrát hostem charitativní akce „PRO
SVĚTLUŠKU“, kterou pravidelně
vysílá Česká televize. Do Milevska
se sjedou soutěžící z různých míst
republiky. Z Českých Budějovic, Plzně, Prahy, Kraslic, Velehradu, Dačic,
Lysé nad Labem, Kolína, Protivína,
Sušice, Bavorova a Vodňan. Milevsko má také svého zástupce v podobě Kláry Brožové, která se v minulém ročníku Oběžné dráhy umístnila
na druhém místě.
Hlavním hostem a porotcem soutěže bude zpěvák Pavel Callta, který
na Oběžné dráze zazpívá písničky
ze svého nového připravovaného
CD. Do poroty dále usedne Hedvika
Tůmová, muzikálová herečka, která
například ztvárnila jednu z hlavních rolí v muzikále Bídníci, Bára

Tlučhořová - moderátorka rádia
Kiss Jižní Čechy a Monika Hovorková - taneční instruktorka NRG, jako
porotkyně pro styling a outfit, což je
pro tento ročník v soutěži novinka.
Tři nejlepší zpěváci získají jako jednu z hlavních cen vystoupení na festivale v Přeštěnici.
Program moderuje Petr Zajíček, moderátor Českého rozhlasu a někdejší
moderátor televize Prima.
Vedle produkce studia Lavadero
se na programu soutěže podílejí
i mediální partneři a sponzoři:
Rádio Kiss Jižní Čechy, Divadlo Kalich, DK Milevsko, Jihočeské týdeníky, Písecký deník, Open Air Musicfest
Přeštěnice, Kooperativa pojišťovna,
a.s. Vienna Insurance Group, Kytary.cz, ZVVZ a.s., Ekoklima a.s., FAST
Kovošrot s.r.o., město Milevsko.
Začátek programu je v 19.30 hod.
a vstupné je 120 Kč.
Předprodej lístků je na www.milevskem.cz nebo v kanceláři DK Milevsko
tel: 383 809 200.
www.obeznadraha.cz
www.milevskem.cz
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Odpoledne s krajany
na Červené

Longital pokřtí
v Milevsku nové album

Pro skupinu krajanů z Ukrajiny se stal
dočasným domovem hotel Vltava
v Červené nad Vltavou. Ministerstvo
vnitra a Arcidiecézní charita Praha
se stará o cca 80 občanů, kteří již dnes
mají v naší republice trvalý pobyt.
K lepší aklimatizaci a k zpříjemnění
pobytu byl ve středu 15. 4. 2015 odpoledne uspořádán „Den otevřených
dveří“. Setkání zahájil zástupce ředitele ACH Pavel Šimek, dále promluvil Petr Novák z Ministerstva vnitra
a ředitelka Farní charity v Milevsku.
Právě tato charita s programem nejvíce pomáhala, i s dobrovolníky, které
na tuto akci získala. Na úvod – oblečené v krojích zahrály na housle a zazpívaly - Věra Pichová s dcerou Aničkou.
Na oplátku skupina krajanů zazpívala
několik českých lidových písniček, jedna z přítomných žen pěknou češtinou
poděkovala za možnost pobytu v naší
zemi. Pak se všichni přesunuli na louku před hotelem, kde byla připravena
ukázka výcviku psů, což se líbilo hlavně dětem. Odpoledne pokračovalo.
Byly připraveny tvořivé dílny. Marie
Kotašková z Branic, kterou zajistila
FCHM, ukazovala výrobu vizovického
pečiva, o její umění byl velký zájem.

Slovenská skupina Longital pokřtí
v milevské Galerii M nové Album A to
je všetko?, které vychází 14. května. K novému albu Dano Salontay
uvádí: „Vraciame sa na ňom v spoločnosti Mariána Slávku za bicími
a klavírom k pesničkám z trilógie Výprava (2006), Gloria (2008) a Teraz
(2010) a tiež z debutu September
(2001). Chceli sme naživo zachytiť
pesničky, ktoré s nami prešli kus
cesty, ale zároveň sme tak nejako
tušili, že to asi nedokážeme nahrať
na koncerte, lebo emócie sú príliš
veľké. Povedali sme si, že to musíme
dať v štúdiu, ale tak ako na koncerte. Podarilo sa.”
LONGITAL jsou známí klubovému publiku jako vynalézaví bořiči hranic
folkové, rockové a elektronické hudby. Longital tvoří partnerské duo
Shina Lo (zpěv, baskytara) a Daniel Salontay (zpěv, kytary). Shina
a Daniel tvoří hudbu jako stvořenou
na snění s otevřenýma očima, myslí
i srdcem. Texty ve slovenštině přinášejí poetiku z cest a z kopce Longital nad Dunajem, kde Dano a Shina žijí a tvoří.
Na českých festivalech byli hosty

Přivezla mnoho ukázek, její výrobky si
objednávají až z Kanady a Japonska.
Rodina Pichova pokračovala s předváděním drátování – hrnce, lahve, různé
výrobky, vajíčka. Nechybělo pletení
pomlázky. Sociální pracovnice milevské charity předváděly různá tvoření
- hlavně pro děti. Byla zde zastoupena
také charita z Příbrami, u jejíhož stolku se vyráběly náramky. Mezitím se u
drobného občerstvení, kávy a čaje,
pilně povídalo. Byli zde i zástupci církví (krajané jsou totiž římsko-katolíci,
řecko-katolíci i pravoslavní), za Římskokatolickou farnost tu byl P. František Míček, který krajany pozval na příští středu k prohlídce kláštera. Přišlo
i několik lidí z okolních obcí. Navázaly
se kontakty. Odpoledne pěkně uteklo,
potom hosté sbalili své výrobky a náčiní, domácí šli ke grilu, kde jim už začínala vonět večeře. Určitě se ještě nějaké podobné setkání uskuteční, bylo
přínosem pro obě zúčastněné strany.
Na závěr je třeba krajanům popřát
mnoho úspěchů při učení češtiny, při
hledání nového domova, práce i nových přátel.
Alena Růžičková,
ředitelka Farní charity Milevsko

např. na United Islands of Prague,
Colors of Ostrava nebo Sázavafestu.
Longital sdíleli podium i s takovými
kapelami jako jsou The Frames, The
Levellers, Nina Hynes, Moloko, Lenka Dusilová…
V milevských Hudebních sklepech
vystoupí Longital 15. května, kapela přijede živě zahrát novou desku
- na klávesy a bicí nástroje je doprovodí Marián Slávka.
Josef Veverka

Přírodně krajinářský okruh
Milevsko – nová příležitost
pro příjemné vycházky
Ženy z Ukrajiny při zpívání českých lidovek.

Kolečkový den 2015
Nevíte náhodou, jaké počasí bude
30. května v Milevsku? Dá se skoro s jistotou říci, že třeba v Dubaji
bude slunečno, třicet a více stupňů
Celsia ve stínu, beze srážek. Bohužel
pořádat sportovní či zábavné akce
tam si může dovolit FIFA, formule jedna nebo jiná movitá a peníze
rozhazující organizace. Občanské
sdružení CML dává všechny získané
peníze přímo dětem, a tak se musíme při pořádání Kolečkového dne
spokojit s levnější destinací. Máme

ale už vyzkoušeno, že pro naše účely pobavit a zasportovat si je stejně nejvhodnější areál Na Vinicích.
Loni tam našlo cestu skoro dvě stě
dětí a věříme, že letos to bude ještě
více. Máme opět připraveny klasické disciplíny a pro vítěze jednotlivců a školní kolektivy i hodnotné
ceny. Více se dozvíte na plakátech
nebo na www.cmlmilevsko.cz. Udělejte si poslední sobotu v květnu
čas a přijďte s dětmi i s celou rodinou. S počasím si starosti nedělejte, to bude strašit především
organizátory.
Josef Kortan

Před rokem, na prvního máje, byl
v Milevsku otevřen přírodně krajinářský okruh. Trasu vytipovali
společně zástupci města a turistů,
turisté provedli její vyznačení a poskytli náležitosti ke schválení. Město Milevsko uhradilo náklady. Okruh
prochází místy: klášter – rozcestí
u Madety – Židovna – kolem Menhiru – anglický park – Kuřinec – Vášův
rybník – Vinice – klášter, délka okruhu je 7,5 km.
I letos v sobotu 18. dubna se na
společnou akci Klubu českých turistů odbor Milevsko, města Milevska
a Kláštera Milevsko vydali pochodníci. Akce byla uspořádána k 70. výročí ukončení druhé světové války,
zúčastnilo se přibližně 30 osob.
Akce začala v objektu kláštera, Mgr.
Třeštík uvítal účastníky, zmínil se o
dalších společných možnostech
spolupráce turistů a města v oblasti zlepšování tzv. životního stylu.

Zmínil rovněž, že tato akce by se
mohla stát tradiční. Otec Řehoř informoval účastníky o plánech na rekonstrukci v místech I. a II. nádvoří,
zmínil se rovněž o problémech, které úpravy omezují nebo limitují. Seznámil rovněž účastníky s některými
zajímavostmi z předchozích úprav
objektu kláštera. V letošním roce
byl okruh osazen čtyřmi lavičkami
a dvěma sety. Rozmístění navrhli
turisté, výrobu laviček a jejich instalaci hradilo město. Lavičky zhotovil
pan Fořt z Onoho Světa. Letošní vycházku poněkud narušilo nepříznivé
počasí, bylo chladno, vítr a dopoledne pršelo. Přesto jsme se mnozí
vydali na procházku jarní krajinou
s hezkými výhledy do okolí. V závěru
se pochodníci mohli občerstvit a zahřát v kiosku u Vášova rybníka.
Zveme všechny, kdo má rád pohyb
a přírodu k příjemné procházce novým okruhem.
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PROJEKT SOŠ A SOU MILEVSKO PODPORUJE
ZÁJEM DĚTÍ O TECHNICKÉ OBORY
Rozvoj
technického
vzdělávání
v
Jihočeském
kraji
(CZ.1.07/1.1.00/44.0007), projekt realizovaný od srpna 2013 v rámci OP
VK, a to pod taktovkou SOŠ a SOU Milevsko, se nevyhnutelně blíží k cílové
rovince.
Ačkoliv se akce zpočátku jevila jako běh na hodně dlouhou a možná i trochu překážkovou trať, hned za první zatáčkou se ukázalo, že se protagonisté vydali správným směrem. Jak jinak lze ohodnotit stav, kdy se děti
a učitelé šesti základních škol (1. ZŠ Milevsko, 2. ZŠ Milevsko, ZŠ Bernartice, ZŠ Chyšky, ZŠ Kovářov a ZŠ Sepekov) ochotně a se zápalem zúčastňují nejrůznějších aktivit technických oborů.
Mezi nejoblíbenější počiny patří jednoznačně tematicky zaměřené exkurze, díky kterým se účastnici ocitli například v interaktivních útrobách
plzeňské Techmanie či českobudějovického planetária, nechali se omračovat exponáty Národního technického muzea, prozkoumávali labyrint
ruzyňského letiště i technické památky Šumavy.
Projektové dny, atraktivní ozvláštnění výuky, představují nejen nevysychající zdroj teoretických poznatků, ale zejména praktické osahání probírané problematiky. Na vrcholu naší techno hitparády se s přehledem
umístily workshopy se staronovou stavebnicí Merkur a měřícím zařízením

Pasco, jež umožnilo všem přírodním nadšencům ponořit se pomocí specializovaných sad, senzorů a experimentálního příslušenství do tajů fyzikálního, biologického, chemického nebo environmentálního světa.
Rozvoj technického vzdělávání počítá i se subvencí volnočasových aktivit. Celoroční zájmové kroužky s programem podporujícím zručnost
v práci se dřevem a kovem a okořeněným o krátké výlety do regionálních
firem, tvůrčí dílny v době školních prázdnin a letní příměstský tábor,
to jsou skutečnosti poskytující na základě opravdu hojné návštěvnosti organizátorům nejen pozitivní zpětnou vazbu, ale i sílu do dalšího
konání.
Bezchybný servis je poskytován jak jedincům z partnerských ZŠ, tak
i žákům organizátorské školy – navštěvují výuku vybraných technických
předmětů v anglickém jazyce, využívají spolu s ostatními tzv. Interaktivní okénko a podílejí se na většině činností jako instruktoři.
I když je vyměřený čas už téměř vyčerpán, zdolání závěrečné mety nemusí rozhodně znamenat konečnou. Věřme, že výsledkem systematického
a hlavně neformálního působení projektového gigantu nebudou jen naplněné monitorovací indikátory, ale především zájem o technické obory
a vzdělávání vůbec.
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ANETA LANGEROVÁ
OZDOBÍ 15. ROČNÍK
FESTIVALU
Do už tak nabitého programu 15.
ročníku Open Air Musicfest Přeštěnice přibylo další skvělé hudební
jméno. Aneta Langerová vystoupí
na festivalu v sobotu 27. června.
Zpěvačka zahraje kromě svých
starších hitů také skladby ze své
poslední desky Na Radosti.
„Aneta natočila na české poměry
výjimečné album, za což právem
získala ceny cen Anděl ve třech kategoriích“, hodnotí produkční festivalu Josef Kašpar a dodává: „Letos to bude její třetí přeštěnické
vystoupení. Poprvé se tady objevila jako čerstvá vítězka Superstar,
letos přijede jako plně respektovaná zpěvačka.
Společně s klavíristou, hudebním
skladatelem a producentem Jakubem Zitkem pracovali dva roky
na písních, původní hudbě a textech. Pro inspiraci se vydali na Šumavu, kde objevili dnes již zaniklou osadu Na Radosti. To místo jim
učarovalo a pomohlo jim přivést

na svět desku plnou příběhů. Propracované aranže a osobitý zpěv
Anety Langerové předznamenaly
úspěch u fanoušků i kritiků.
Festival oslaví své patnácté narozeniny na třech hudebních scénách. V pátek vystoupí například
Chinaski, Mňága Žďorp, Wohnout
nebo objev české scény Jelen. Sobotní program nabízí Vypsanou
Fixu, Jiřího Schmitzera, Horkýže
Slíže, Tata Bojs a Anetu Langerovou. Na druhé scéně zahraje kontroverzní brněnská skupina Mucha.
Festival ale není jen o muzice. Návštěvníci se mohou těšit na festivalový karneval masek, do kterého
se budou moci zapojit. Čeká na ně
divadelní Bakus Stage nebo tradiční závod bikerů.
Vstupenky jsou k dispozici v kamenných obchodech nebo on line
v sítích www.milevskem.cz, SazkaTicket, TicketArt, Ticketportal,
Ticketstream a Ticketpro.
www.prestenice.cz

dámské, pánské, dětské | nově otevřeno

KADEŘNICTVÍ
Šindelářová Sandra
tel. 605 722 148

PO - ÚT od 11.00 do 17.00
STŘEDA - na objednání
ČT - PÁ od 11.00 do 17.00
Naproti lékarně Aspasii
Nádražní 749 | Milevsko

DITA VDI
Stránského 2510, Tábor
pí Bočanová, tel. 381 479 202

dita@dita.cz
přijme: Technologa textilní výroby
Šití vzorků, zhotovování střihů,
příprava postupů a norem, stupňování střihů
Nutné textilní vzdělání!

Švadleny na šití kojeneckého textilu
Jedno- i dvousměnný provoz
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Jihočeská hospodářská komora, oblastní
kancelář Milevsko pro Vás připravila:
Odborné školení: „Hygienické požadavky – veřejné stravování“ | Lektor: Ing.
Jaroslava Písaříková – auditor a certifikovaný poradce bezpečnosti potravin, JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
HACCP, QM | Termín: středa 6. května 2015 od 13.00 hodin | Místo konání: Dům kultury Milevsko
Kurz PC: OFFICE PRO MANAŽERY II. | Lektorka: Jana Tichá, Globis s.r.o. | Termín: středa 13. května 2015
od 9.00 hodin | Místo konání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777
Seminář: Zákoník práce – vybrané otázky | Lektor: Mgr. et. Mgr. Yvonna Paikrová – ŠÍP KADLEC PAIKROVÁ advokátní kancelář | Termín: čtvrtek 14. května 2015 od 9.00 hodin do 13.00 hodin | Místo konání: Dům kultury Milevsko
Seminář: Daňový řád – daňová metodika | Lektor: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram s.r.o. | Termín: úterý 26. května 2015 od 14.00 hodin | Místo konání: Dům kultury Milevsko
Více informací o aktivitách a pořádaných akcích obdržíte v kanceláři JHK Milevsko, Husovo nám. 391.
Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel. 383 809 209 ; mobil: 608 572 260; www.jhk.cz

Jak dobře znáš
své město?

PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE VAILLANT
KVALITA A ÚSPORA 16-30% PLYNU
AKCE ZÁRUKA 5 LET ZDARMA

· při instalaci naší firmou získáte

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou SMS
do 10. května na telefonní číslo 775
733 552, získají vstupenku na divadelní představení Vztahy na úrovni,
které se uskuteční v pátek 15. května
od 19.30 hodin ve velkém sále domu
kultury. K odpovědi nezapomeňte připojit celé své jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
budova České spořitelny.
Výherci: Martin Kostínek (Milevsko),
Renata Vácová (Milevsko) a Lenka Šoulová (Milevsko).

zdarma certifikát prodloužené
5-ti leté záruky

· úspora 16-30% plynu oproti

zastaralému plynovému kotli

· návrh vhodného kotle

a cenová nabídka zdarma

· a zajišťujeme záruční
i pozáruční servis!
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