Oranžové hřiště
Od začátku června bude
obyvatelům Milevska
a okolí sloužit nové víceúčelové
sportovní
hřiště. Realizaci projektu podpořila Nadace
ČEZ. Hřiště se nachází ve sportovním areálu,
v těsném sousedství sportovní haly a bude ho
možné využít pro celou řadu sportů, např. volejbal, nohejbal, florbal či tenis. Finální povrch
hřiště tvoří vícevrstvý nátěr na bázi akrylátů,
jehož podkladem je asfaltová vrstva. Akrylátový povrch je vysoce odolný vůči mechanickému

a klimatickému namáhání, což zaručuje jeho
stálost a dlouhou životnost. Sportovci ocení
zejména stálou rovinatost povrchu a jeho herní vlastnosti, především z hlediska odskoku
balónu.
Celkové náklady na hřiště byly ve výši 1,3 mil.
Kč, z toho 970 000 Kč tvořil příspěvek Nadace ČEZ. V současné době byly zahájeny práce
na přípravě projektové dokumentace, která
bude řešit budoucí možné zastřešení hřiště
a jeho propojení se stávající halou. V rámci realizace hřiště tak byl vybudován i základový pás,
který bude sloužit k ukotvení sloupů budoucího
zastřešení.
Ing. Jana Velíšková
odbor investic a správy majetku
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Pozvánka
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
se koná ve středu
24. června od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

VÝSTAVA
FRANTIŠEK DOUBEK – ČESKÁ STÁTNOST
nám. E. Beneše 1 – chodba městské knihovny
Vernisáž se uskuteční 25. 6. 2015 od 17.00 hodin.
Pořádá: Milevský kraj o.p.s.

Již osmé setkání motorkářů s požehnáním na cestu se uskutečnilo na milevském náměstí v sobotu 2. května. V kostele proběhla modlitba, dále žehnání motorek a pak společná vyjížďka na Zvíkov.
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Informace z jednání Rady města Milevska
8. Schůze RMM
Rada města Milevska mimo jiné:
• schválila ceny pro drobný prodej dřevní hmoty
(paliva), vyrobené v lesích ve vlastnictví města v rámci samovýroby
• souhlasila s vyhlášením záměru na poskytnutí
slevy z nájemného za prostor sloužící podnikání v čp. 1401 Libušina na období od 1. 5.
2015 do 31. 12. 2015 o 2000 Kč měsíčně
• rozhodla vyhlásit opakovaný záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v čp. 123
na nám. E. Beneše
• vzala na vědomí ukončení nájmu prostoru
sloužícího k podnikání v čp. 1 na náměstí
E. Beneše
• rozhodla zrušit přechod pro chodce na náměstí E. Beneše u pošty (dále tu bude místo
pro přecházení) a rozhodla o jeho posunutí
směrem ke kašně, aby navazoval na chodník
směřující na plochu náměstí
• rozhodla odstranit zábradlí v křižovatce ul.
Nádražní s ul. Dukelskou a nahradit jej výsadbou keřů
• rozhodla snížit rychlost na 30 km/hod.
na účelové komunikaci v ul. 5. května směrem
k vodárně v obou směrech, vyznačit konec zákazu stání na Píseckém předměstí u čp. 1348,
doplnit zákaz zastavení o průběh na nám.
E. Beneše a umístit dopravní značku „Děti“
u MŠ Klubíčko
• vzala na vědomí předložené informace o možnosti a zájmu o zřízení MHD v Milevsku
• schválila poskytnutí finančního daru

na podporu rodičovství v Milevsku žadatelům
• souhlasila s přijetím dotace určené na realizaci akce „Pořízení vyprošťovacího navijáku na zásahové vozidlo CAS K 25 Liaz JSDH
Milevsko“
• souhlasila s přijetím dotace, která je určená
na podporu úhrad výdajů spojených se zásahy
mimo územní obvod pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Milevsko
• schválila poskytnutí finančního příspěvku
na činnost dětského hasičského družstva
Dmýštice
• rozhodla o užití prostředků z kapitálových
výdajů rozpočtu města na rekonstrukci veřejného osvětlení v úseku nám. E. Beneše až po
Husovo nám.
• povolila výjimku z nejvyššího počtu dětí v jednotlivých třídách milevských mateřských škol
• rozhodla o odvolání Ing. Františka Trojáka z funkce člena redakční rady Milevského
zpravodaje
• jmenovala Ing. Hanu Jánovou vedoucí finančního odboru Městského úřadu Milevsko
• poskytla peněžitý dar ve výši 10 000 Kč Maškarnímu sdružení – spolek pro udržování tradic, Milevsko a dar ve výši 20 000 Kč společnosti Poliklinika Milevsko, spol. s r. o.

9. Schůze RMM
• odvolala na návrh Školské rady 2. základní
školy J. A. Komenského Milevsko Mgr. Vítězslavu Heroutovou z funkce ředitelky 2. ZŠ ke
dni 30. 6. 2015
• souhlasila s tím, že pronajímatel restaurace

v domě kultury nevyužije svého práva odstoupit od smlouvy o budoucí nájemní smlouvě
uzavřené dne 31. 5. 2012 s firmou Spokr Tábor, s.r.o.

10. Schůze RMM
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností STAREKO CZ Písek na rekonstrukci vodovodních přípojek a ovládacích prvků v ul.
Jeřábkova
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 1800 Kč na provedenou opravu dešťových
vpustí u garáží v lokalitě Pod Májovinou
• schválila výši odměňování členů komisí
rady města a zastupitelstvu doporučila ke
schválení výši odměňování členů výborů
zastupitelstva
• souhlasila s uzavřením smlouvy o připojení
areálu budované kompostárny k distribuční
soustavě
• doporučila Valné hromadě Svazku obcí regionu Písecko navrhnout Jihočeskému vodárenskému svazu zvolení nového člena dozorčí
rady a odvolat člena stávajícího.

11. Schůze RMM
• rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ka 2. základní školy
J. A. Komenského Milevsko a současně jmenovala komisi pro konkursní řízení ve složení:
předseda Ing. Ivan Radosta, členové komise
Mgr. Marie Jelenová, Jana Palmová, Mgr. Libor Mandovec, Ing. Helena Pištěková, Mgr.
Renata Pechoušková, Mgr. Petr Barda.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ
Rada města Milevska oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko.
Přihlášky doručte nejpozději do 8. 6. 2015 do 15.00 hodin na adresu: Městský úřad Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko.
Obálku označte heslem „Konkurs – 2. ZŠ Milevsko – neotevírat“.
Případné dotazy zodpoví JUDr. Jana Čunátová, Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, tel. 382 504 101, e-mail: jana.cunatova@milevsko-mesto.cz.
KOMPLETNÍ PODMÍNKY KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ NALEZNETE NA WWW.MILEVSKO-MESTO.CZ

Stručně z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Milevska na svém jednání ve středu 13. 5. 2015 rozhodlo mezi jiným
o těchto záležitostech:
Příspěvek na vybudování sítí – zastupitelstvo
rozhodlo poskytnout příspěvek z rozpočtu města na stavbu veřejných sítí v celkové výši 150
000 Kč dvěma žadatelům – investorům. Oproti
platným pravidlům souhlasilo s výjimkou, protože žádost o příspěvek byl podán až po dokončení
stavby. Příspěvek bude ale poskytnut jen na již
zkolaudované bytové jednotky (10 bytových jednotek, příspěvek 15 000 Kč na jednu jednotku).
Lékařská pohotovost – zastupitelstvo schválilo, podobně jako v několika předchozích letech,
příspěvek města na zajišťování lékařské pohotovostní služby ve výši 71 500 Kč. Službu zajišťuje Poliklinika Milevsko s.r.o. a hlavní příspěvek poskytuje Jihočeský kraj a na financování

se solidárně podílejí i všechny obce sdružené ve
Svazku obcí Milevska.
Prodej pozemků – bylo schváleno vyhlášení záměru na prodej zhruba 2100 m2 pozemků
mezi ulicemi Sokolovská a Č. Holase v prostoru
pod bývalou synagogou, kde město vlastní dva
neobydlené domy v Sokolovské ulici. Nabídka
pozemek člení do dvou částí, větší přiléhající
k ulici Sokolovská (cca 1500 m2) a menší přiléhající k ulici Č. Holase (cca 600 m2). Jde o reakci
na předchozí neúspěšný pokus o prodej celého
pozemku a na žádost o odkup ze strany majitelů
sousedních domů.
Rozvoj podnikání – schváleno vyhlášení záměru
na prodej zhruba 2900 m2 pozemků v oblasti zamýšlené průmyslové zóny v Dukelské ulici – jde o pozemky přiléhající k současným podnikům a poslouží
k rozšíření výrobních ploch pro tři sousedící firmy.

Zvýšení odměn členům komisí a výborů – protože existuje nepoměr mezi odměnami členů komisí a výborů, přijala nejprve rada města a nyní
i zastupitelstvo rozhodnutí, kterým se odměna
pro členy komisí, kteří současně nejsou zastupiteli, zvýšila z dosavadních 320 Kč na 420 Kč
za měsíc, ve kterém se člen komise či výboru zasedání zúčastní.
Závěr kontroly v městské společnosti – po delší době byla uzavřena kontrola finančního výboru ve společnosti Služby Města Milevska a byla
přijata doporučení, která by měla vést k dalšímu
zlepšování řízení a kontroly společnosti ve vztahu k orgánům města.
Zvýhodnění městských půjček – zastupitelstvo
vydalo novelu vyhlášky, kterou se snižuje úrok
z půjček poskytnutých městem občanům z Fondu rozvoje bydlení ze 4% na 2%.
Celý záznam z jednání naleznete na
www.milevsko-mesto.cz.
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Odkládání odpadů
V poslední době byl zaznamenán velký nárůst
případů, kdy občané odkládají různé odpady
u kontejnerů nebo zvonů na třídění. Objevují
se zde jak odpady, které se do sběrných prostředků nevejdou – papírové krabice, skleněné
demižony, plastová křesílka a hračky, tak především vyřazené objemné odpady jako např.
koberce, lina, kočárky, nábytek, elektro apod.
Občané nerespektují vyhlášku města ani zákon
o přestupcích, které zákaz odkládat odpady
mimo kontejnery a vyhrazená místa řeší.
Připomínáme proto občanům, že tyto objemné
odpady je nutné odevzdávat do sběrného dvora
v ul. Dukelská, a to v pondělí a ve čtvrtek od 15

do 17 hod. a v sobotu od 9 do 12 hod., případně
lze využít sběrného dvora v areálu skládky Jenišovice s každodenním provozem (mimo neděli
a svátky). Na obou místech lze odpady předat
zdarma.
Neustálé svozy odpadů od kontejnerů jsou značně finančně nákladné a poházené věci soustavně
hyzdí okolí. Náklady na likvidaci černých skládek
činily v loňském roce 58 tis. Kč.
Upozorňujeme tímto, že pro zjištění viníků bude
ve větší míře využíván centrální kamerový systém nebo instalována fotopast. Jednotlivé případy budou předávány k šetření městské policii
a následně řešeny v přestupkovém řízení.
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Odbor ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Marie Vratislavská
odpadové hospodářství

Nezapomeňte si zamluvit biopopelnici
V minulém vydání zpravodaje jsme informovali o zahájení odděleného svozu bioodpadu od srpna tohoto roku.
V polovině července budou pro tento účel zdarma poskytnuty bionádoby. Každý rodinný dům má nárok na jednu
biopopelnici, v ostatní zástavbě rozmístíme nádoby automaticky. Vyvážení bioodpadu se bude střídat s vývozem směsného odpadu v týdenních intervalech. Popelnice na směsný odpad, ve které bude nalezen bioodpad, nebude vyvezena.
Bližší informace o způsobu a termínech předání bionádob budou uveřejněny v následujícím zpravodaji a na webu města.
Zájemci o biopopelnice se už nyní mohou hlásit na odboru životního prostředí
(tel. 382 504 204 nebo e-mail: marie.vratislavska@milevsko-mesto.cz).

Výsadba letniček ve městě
V minulých týdnech se začalo s výměnou květin
na záhonech v městské zeleni. Připravují se záhonové plochy pro výsadbu letniček - odstraňují
se podzimní výsadby macešek, vřesů a cibulovin, záhony se obryjí, nakypří, pohnojí, v případě potřeby se doplní substrátem.
Do záhonů budou letos v největším počtu vysazeny červené salvie, které budou doplněny
žlutými cíniemi a aksamitníky, dále modrými
salviemi, stříbrnými starčeky, bílými tabáky, ale
i vysokými verbenami, trávami, apod.
Město bude opět vyzdobeno také závěsnými
nádobami na sloupech veřejného osvětlení.
Na náměstí v nich, stejně jako v pyramidách,
letos pokvetou červené převislé muškáty, fialové verbeny a žlutý bidens. Tato kombinace byla
zvolena i na křižovatce u Alberta. V Blechově

ulici bude polovina závěsů osázena růžovými
muškáty a polovina směsí růžového muškátu,
žlutého bidensu, fialové vějířovky a stříbrolisté
dichondry Pro větrnou ulici J. A. Komenského
byly opět zvoleny odolné převislé muškáty v růžové barvě.
Nově budou založeny tři záhony nad kostelem,
které zde vznikly při rekonstrukci Švermovy
ulice. Zde budou vysazeny letničky v kombinaci
s trvalkami. O jejich vysazení a údržbu se postará firma Zahradnictví Trávníček. Ta dodala
sazenice letniček i do ostatních osazovaných
ploch a nádob ve městě, kde budou mít na starosti jejich údržbu Služby Města Milevska.
Úplnou novinkou jsou letničkové záhony založené přímým výsevem. Tuto metodu jsme
vyzkoušeli na dvou protilehlých záhonech

Odbor ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Hana Hadrbolcová
ochrana ovzduší, péče o městskou zeleň

v křižovatce Nádražní a Dukelské ulice o celkové
ploše 170 m2. Je zde vyseta směs Strakonická
louka, která přechází v nižší 20-30 cm vysokou
směs Equilibre v blízkosti komunikace tak, aby
květiny nepřekážely ve výhledu projíždějícím
automobilům. Směs bude vytvářet kompaktní porost, který má navozovat pocit lehké,
vzdušné rozkvetlé louky. Celkem je zde vyseto
na dvě desítky druhů letniček s rozdílnou dobou i délkou kvetení, čímž by měla být zaručena
proměnlivost a atraktivita v průběhu celé vegetační sezóny. Založení těchto záhonů a výsadbu
ostatních letniček s výjimkou záhonů u kostela
zajišťuje pro město pan Jaroslav Kolář.

Nový stroj na regeneraci fotbalového trávníku
Dne 4. 5. 2015 převzali provozovatel a správce
fotbalového stadionu a zástupce města Milevska stroj značky Vertidrain 7212 od dodavatele
společnosti ITTEC Praha. Stroj byl pořízen na základě nutnosti hloubkové regenerace nového
fotbalového trávníku dle doporučení zhotovitele

a výběrového řízení na dodávku stroje, které vyhlásilo město Milevsko. Cena pořízeného stroje
je ve výši cca 480 tis. Kč vč. DPH. Stroj byl dodán včetně kompletního zajištění proškolení
obsluhy. Díky tomuto stroji budeme schopni
zajistit delší životnost nově zrekonstruovaného

V měsíci DUBNU 2015 oslavilA životní výročí
a zároveň souhlasila se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

85 let
Jaroslava Hadáčková, Milevsko

fotbalového hřiště v Milevsku.
SPOS Milevsko s.r.o.
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Upozornění pro občany
Evidence vozidel
Vozidla v polopřevodu
Vzhledem k tomu, že se blíží doba dokončení
registrace vozidel v převodu, upozorňujeme,
že u vozidel, která jsou v převodu (v odhlášce,
v polopřevodu) je nutné dokončit převod. Pokud
se tak nestane do 30. 6. 2015, tak tato vozidla od 1. 7. 2015 ztrácí technickou způsobilost
a budou z moci úřední k tomuto datu trvale vyřazena z registru vozidel a znovuzaevidování již
nebude možné.
Od 1. 1. 2015 je nutné při dokončování převodu předložit: evidenční kontrolu, která nesmí
být starší než 14 dnů, zelenou kartu na nového
provozovatele, TP, ORV (tzv. malý TP), a protokol
s platnou technickou kontrolou. Při zastupování
je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc.
V případě, že žádost o zaregistrování vozidla
ve statutu v převodu bude podána 30. 6. 2015
a nestihne se toto provést, tak tento úkon bude
proveden následně a vozidlo zůstane ve statutu
provozováno.

Evidence řidičů
Výměna řidičského průkazu
Vzhledem ke stále se opakujícím dotazům, co je
zapotřebí doložit k výměně řidičského průkazu,
kterému končí platnost, nebo jehož platnost již
skončila, uvádíme následující informace:
Žádost o výměnu řidičského průkazu je možné
podat osobně nebo v zastoupení na základě plné
moci (plná moc nemusí být ověřena) na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého pobytu
žadatele).
Při podání žádosti o výměnu řidičského
průkazu je zapotřebí mít s sebou:
• doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
• jedno barevné nebo černobílé průkazové foto ze současnosti o rozměrech 3,5 x
4,5 cm (není možno vyfotografovat se na
místě tak, jak je to v současné době zavedeno při podání žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas)

Odbor financí má novou vedoucí
Od května 2015
má finanční odbor
Městského úřadu
v Milevsku novou
vedoucí, která ve
funkci
nahradila Ing. Vojtěcha
Španvirta, který
odešel do důchodu. Nové vedoucí Ing. Haně Jánové jsme položili
několik otázek.
Můžete se čtenářům Milevského zpravodaje
krátce představit?
Před čtyřiatřiceti lety jsem se narodila v Písku,
kde jsem také prožila dětství, a po povinné základní školní docházce vystudovala Obchodní
akademii. V roce 2000 jsem na nějaký čas přesídlila kvůli studiu Provozně ekonomické fakulty
ČZU do hlavního města, kde jsem také poznávala první odborné pracovní zkušenosti. Po sedmi
letech strávených v Praze jsem se vrátila zpět
do Písku, nyní žiji se svým manželem a synem
v Záhoří.

Kde jste, před nástupem na MěÚ Milevsko
pracovala?
Na milevský městský úřad jsem nastoupila
po dvouleté rodičovské dovolené, na kterou
jsem odcházela rovněž z úřadu, a to konkrétně
píseckého. Před tím jsem byla zaměstnancem
města Písek. Pro město Písek jsem nejprve vykonávala pracovní činnosti na finančním odboru
jako vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků. Od roku 2010 jsem stála v čele odboru rozvoje, investic a majetku města.
Jaké byly vaše první kroky ve funkci?
Jsem přesvědčená, že první kroky ve funkci jsou
pro každého vedoucího vždy podobné a logicky musí vést k seznámení se svým pracovním
kolektivem. Postupně se snažím proniknout
do pracovních náplní mých kolegyň a do chodu
milevského městského úřadu. Ten má samozřejmě svá specifika a procesy, se kterými se musím
co nejrychleji sžít. Takže těch prvních kroků je
současně mnoho a já věřím, že s každým dalším
dnem budu ve svém snažení o ten pověstný krok
dále.

Nová publikace o chráněných stromech
v oblasti Milevska
Základní organizace ČSOP v Milevsku vydala katalog Památné
stromy v oblasti Milevska. Obsahuje seznam a přehlednou mapu
lokalit chráněných stromů a 24 volných listů s fotografiemi,
podrobnou mapkou a základními údaji o jednotlivých stromech
(obvod kmene, výška, věk) a jejich lokalizaci (obec, KÚ, parcela,
list mapy 1:10000 a souřadnice GPS).
Publikace bude k dostání v milevském Infocentru za cenu 65 Kč.
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Odbor DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ
Jaroslava Tomanová - evidence vozidel
Libuše Čandová - evidence řidičů
• stávající řidičský průkaz (i v případě, že
je neplatný)
• plná moc, pokud jedná osoba v zastoupení za žadatele
Povinná výměna řidičského průkazu je bezplatná, jelikož se jedná o povinnost z platné právní
úpravy. Pouze v případě, že se provádí spolu
s výměnou řidičského průkazu i změna údajů
vedených v registru řidičů (změna jména, příjmení, trvalého pobytu), žadatel zaplatí správní
poplatek ve výši 50 Kč.
Zákonná lhůta pro vydání nového řidičského
průkazu je 20 dnů od podání žádosti. Řidičský
průkaz lze vydat i ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dnů od podání žádosti, tato služba však
podléhá správnímu poplatku ve výši 500 Kč.
Řidičský průkaz lze převzít nejen osobně, ale
i prostřednictvím zmocněnce, v tomto případě
je však již zapotřebí předložit úředně ověřenou
plnou moc.
Chystáte nějaké změny ve fungování
finančního odboru?
Zatím je dle mého názoru dosti krátká doba
na nějaké závěry. Jistou představu však o fungování finančního odboru mám. Nemohu popřít,
že se mi v hlavě rodí několik nápadů, ale vzhledem k tomu, že je zatím vše velmi čerstvé, nerada bych nyní na tomto místě uváděla konkrétní
myšlenky. Ráda bych si své záměry ještě lépe
promyslela, než je začnu veřejně prosazovat.
Mým přáním samozřejmě je, aby i pod mým vedením byl finanční odbor kvalitním a zodpovědně fungujícím pracovním týmem.
Děkujeme za rozhovor

Představujeme
Radek Kotrba – nový člen
Komise pro místní části
Jmenuji se Radek Kotrba, je mi 36 let
a ve Dmýšticích žiji
od roku 2003. Komise pro místní části
se schází nejčastěji
dvakrát do roka,
dle podnětů se
může scházet častěji. Jako člen komise
zastupuji obyvatele obce Dmýštice a jejich
požadavky či připomínky stavu obce předávám k projednání radě Milevska, a ta rozhodne o dalších krocích. V tomto roce bychom
chtěli dosáhnout částečné realizace a pravidelné údržby dětského hřiště a nákupu dětských herních prvků, což se nám z části už
povedlo. Dále opravy střechy hasičské zbrojnice a opravy sálu v kulturním domě.

červen

2015

Milevsko za nacistické okupace
a těsně po ní (II. část)
Dne 27. října 1942 byli gestapem zatčeni pro
podvratnou podzemní činnost členové Sokola, stavitel Roubík a odborný učitel Jaroslav
Blecha, kteří byli německým soudem odsouzeni do vězení na 5 a 3 roky. Roubík se vrátil
z německého vězení po osvobození, Blecha při
převozu do vlasti na hranicích zemřel. Současně s nimi byli zatčeni Ervín Hofman a Ladislav
Chochol, kteří po výsleších, oplývajících německou kulturou, byli propuštěni.
V té době byl také zatčen soudní zřízenec, legionář Emanuel Líbenek, který vykonával u soudu
funkci dozorce vězňů a byl obviněn, že vězněným židům poskytoval mimořádné dávky jídla.
K výše uvedeným případům zatčení uvádíme, že

Karel Bursík, rovněž přičiněním komisaře Smetany, který prý podle udání našel u Bursíka
mezi starými odloženými plakáty také plakát,
lemovaný čs. trikolórou. Také Bursík byl bez
soudu odvlečen do Osvětimi a zde umučen.
Marie Moravcová, zdejší obchodnice ovocem,
byla zatčena za nedovolený prodej ovoce a odsouzena na 15 měsíců do vězení, po jehož odpykání se vrátila domů.
Z Milevska byli z rasových důvodů odvlečeni
do koncentračních táborů tito lidé, kteří tam
zahynuli nebo jsou dosud nezvěstní:
MUDr. Vilém Roubíček, Františka Roubíčková, Pavel Roubíček, Arnošt Reichner – majitel
cihelny, Gustav Klein – obchodník železem,

Ruské samohybné dělo SU - 76 vyjíždí z ústí Sokolovské ulice na nynější Husovo náměstí. Jedná se o první vozidlo
Rudé armády, které v květnu 1945 přijelo do Milevska.
Foto ze sbírek Milevského muzea.

gestapáci při té příležitosti v bytech zatčených
rabovali, a vše, co mělo pro ně nějakou cenu,
sprostě ukradli.
V červenci 1943 o narozeninách našeho protektorátního prezidenta Háchy, vyvěsil za nepřítomného sluhu Kramera přisluhovač vrchního
komisaře – zrádce Smetany – Karel Vančura,
nyní zajištěný v táboře „Vlajky“, vedle praporu
s hákovým křížem vlajku někdejší čs. republiky
namísto vlajky protektorátní. U okna číhající
Smetana hned se toho chopil a provedl přísné
vyšetřování, které skončilo udáním na gestapu
a zatčením Josefa Soukupa, bývalého zřízence
okresního úřadu v Milevsku, Josefa Kothery,
bývalého oficiála okresního úřadu, a Karla Krämera, zřízence okresního úřadu. Tito
byli bez soudu odvezeni do Osvětimi, kde byli
utýráni.
Krátce předtím byl zatčen zdejší knihtiskař

Zikmund Wiener – obchodník, Františka Reichnerová, Karel Reichner – obchodní zástupce,
Regina Kleinová, Otta Reiniš, Růžena Reinišová, Hanuš Reiniš, Josef Reiniš, Berta Reinišová,
Alena Reinišová, Růžena Reinišová st., Markéta
Fišerová, Josef Fišer, Pavel Lederer, Anna Ledererová, Samuel Wiener, Antonín Weiner, Marta
Weinerová, Věra Weinerová, Blanka Weinerová,
Karel Poláček se ženou, Otta Poláček se ženou
a dítětem, Rudolf Poláček, Alfréd Poláček, Jindřiška Ašermanová, Irma Ferdová, Sáša Ferda,
Otta Ferda, Josef Ašerman se ženou, Kamila
Neumannová s dcerou, Žofie Oppenheimerová,
Bedřiška, Eva a Milena Oppenheimerovy, MUDr.
Bedřich Sax, Heda Saxová, Ruth Saxová, Berta Sedláková, Hana Brašová, Alice Brašová,
Lota Ritterová, Josef Weiner s manželkou, Josef Rind, Josefa Rindová, Arnošt Kosta, Hana
Kostová, Jiří Kosta, Mahler se ženou, Regina
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střípky z
minulosti
Elsnerová, Olga Elsnerová, Vilém Katz – rabín
se ženou a dvěma dětmi, Josef Wiener, Marie
Wienerová, František Wiener, Karel Wiener, Kamila Wienerová, Otta Wiener, Berta Wienerová,
Zdeněk Wiener, Hanuš Wiener, František Metzker, Anna Metzkerová, Gustav Klein, Regina
Kleinová, Julius Bloch, Marie Blechová, Marie
a Hermína Vrkočovy, Josef Weisskopf, Dr. Jan
Polák, Jiří Kohn, Emilie Kohnová, Otta Kohn,
Rudolf Orlík, Emil Orlík, Berta Nývltová, Adlerová, Karel Grotte, Marie Grottová, Leopold
Kafka, Leontina Kafková, Berta Kafková, Emil
Kafka, Max Kafka, Arnold Vindt, Matylda Vindtová a Františka Vindtová. (Tento seznam vznikl
krátce po skončení války, v červenci 1945, a nemusí být zcela přesný ani úplný – pozn. vyd.)
Vzdor všem ranám osudu posilovaly obyvatelstvo zvláště rozhlasové projevy prezidenta
Beneše, ačkoliv poslech zahraničního rozhlasu
byl mnohdy trestán i smrtí. Když pak městem
začaly projíždět řady uprchlíků, hlavně ze Slezska, kteří se pak roztahovali v bytech místního
obyvatelstva, bylo už zřejmo, že naše svoboda
se k nám blíží. V té době se začaly na několika
místech tvořit skupiny, mající za úkol provádět odboj proti Němcům a připravovat Národní
výbory.
V Milevsku byl praporčík Václav Břicháček dne
19. dubna 1945 pověřen Ústřední národní radou sestavením místního Národního výboru.
Ihned po obdržení dopisu začal za pomoci
svého bratra, strážmistra policie Antonína Břicháčka tento úkol plnit.
Současně zde pracovala další skupina, vedená
stavitelem Františkem Bočanem a poručíkem
Vojtěchem Jeřábkem. Vešla ve spojení s partyzány a pomáhala v záškodnických pracech.
A tak nadešel historický 5. květen 1945. Asi
o půl třetí odpoledne přiběhl k Václavu Břicháčkovi jeho bratr Antonín s výzvou, aby
se dostavil na radnici, kde prý je množství lidí
a velký chaos. Na radnici se Václavu Břicháčkovi podařilo situaci uklidnit a pak se odebral
k strážmistru městské policie v.v. Janu Jeřábkovi, který se nedávno vrátil z internačního
tábora ve Svatobořicích, protože měl syna
v zahraniční armádě. Břicháček požádal Jeřábka, aby s ním odešel na radnici, kam se za
chvíli dostavili i zástupci ostatních odbojových
skupin, pánové František Bočan a Vojtěch Jeřábek. Jim oběma předložil Václav Břicháček své
oprávnění od Ústředního národního výboru.
Po přečtení oba pánové prohlásili, že uznávají
pražské směrnice a tím byla v Milevsku docílena
jednotnost.
Ze vzpomínek Vladimíra Řepky
(strojopis ze sbírek Milevského muzea)
pokračování příště

červen
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fotoobjektivem

Již 39. ročník Výměnného koncertu se uskutečnil v závěru dubna v DK Milevsko.
Zúčastnily se ho Dětský sbor I. ZŠ Milevsko (na snímku), Dětský sbor II. ZŠ Milevsko,
Milevský dětský sbor a jako host strakonický Fere Angeli pod vedením Marcely Mikové.

Ve čtvrtek 30. dubna děti z mateřské školy v Kostelci nad Vltavou prožily dopoledne
plné čarodějnických disciplín, zábavných her, kouzel i zaklínadel. Ke svačince si s chutí
opekly vuřtíky a nechybělo ani upálení čarodějnice Zubatice.

Ve středu 29. dubna se milevské náměstí roztančilo. Konal se zde program ke Dni tance, na kterém jste mohli vidět ukázky různých stylů tance, gymnastiky a aerobiku.

Město Milevsko uspořádalo u příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války pietní
akt, který se uskutečnil u památníku na Tyršově náměstí v pátek 8. května.

Sociální služby Města Milevska děkují p. uč. Václavu Adamovi, ostatním učitelům a především žákům ZUŠ Milevsko, kteří účinkovali na koncertním vystoupení pro seniory
dne 22. dubna 2015 na DPS Libušina 1401 Milevsko.

Krásné počasí, které panovalo v sobotu 16. května, přilákalo k účasti na pochodu Praha-Prčice na trase z Milevska 1377 pochodníků, na cyklotrasu se vydalo 200 lidí. Startovalo se od domu kultury.

červen

Ve čtvrtek 6. 5. 2015 Centrum mladé rodiny Milísek o.s. uskutečnilo v rámci inovativního projektu „Rodinné přednáškové turné - přímá podpora rodin na venkově“ přednášky
pro maminky v Azylovém domě Veselíčko. Přednášky byly pro maminky (i pro pracovníky) velmi osvěžující, nabily všechny energií a nadějí, že pokud budou na změnách
skutečně pracovat, mohou svých rodinných cílů dosáhnout.

V neděli 10. května proběhl v milevské sokolovně kontrolní oddílový závod děvčat z
oddílu moderní gymnastiky. Malé gymnastky předvedly divákům svoje nové sestavy,
pro ty nejmladší bylo cvičení na gymnastickém koberci premiérou. Na fotografii jsou
vítězky mladší kategorie – uprostřed Sofie Staňková, vlevo Michaela Vlasatá a vpravo
Kristýna Nedvědová.

2015
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22. ročník závodu v moderní gymnastice Milevský pohárek se uskutečnil 8. května ve
sportovní hale v Milevsku. Pořádající RG Proactive získal 7 medailí. Zlaté vybojovaly
ve svých kategoriích Valentýna Petříková a Ludmila Korytová, bronzové přidaly Nikola
Jíchová, Tereza Kuchtová, Aneta Šimáková, Veronika Šimáková a Linda Houdová. Pátá
místa si připsaly domácí gymnastky Karin Králová a Tereza Kutišová, 10. místo v nadějích mladších měla Eliška Machalová a 15. místo v kadetkách starších Linda Laláková.

Po celý květen byla ve vestibulu knihovny umístěna výstava o životě bernartické lékařky Vlasty Kálalové Di-Lotti. Na tuto výjimečnou ženu mohli návštěvníci zavzpomínat
také během besedy s paní Ludmilou Veverkovou, bývalou paní učitelkou a knihovnicí,
která ji osobně znala a měla o ní co říci. Pan starosta z Bernartic Pavel Souhrada u
příležitosti této besedy přivezl panely mapující květen 1945 v Bernarticích. Moc děkujeme za krátké zapůjčení a ti, co si je nestihli přečíst u nás v knihovně, je mohou vidět
v prostorách bernartické radnice.
Krok za krokem školním rokem – to je název výstavy,
na které se prostřednictvím obrázků a fotografií můžete
seznámit s životem dětí v Mateřské škole Kytička. Výstava je volně přístupná v DK Milevsko – ve vestibulu
v 1. patře u knihovny.
Žáci 8.B 1. ZŠ Milevsko navštívili v rámci projektu Rozvoj technického vzdělávání, který realizuje SOŠ a SOU
Milevsko, nejznámější mosty v blízkém okolí: řetězový
most u Stádlce, bechyňský most „Duha“, kamenný most
v Písku, Podolský most, železniční most na Červené
a Žďákovský most.

I letos mělo Milevsko pěknou čarodějnici… Že byla pěkná ji však nezachránilo od upálení, kterému v amfiteátru DK přihlížely stovky návštěvníků.

červen

2015
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kultura a sport v milevsku a okolí
náší animovaná komedie Mimoni, která z nich
konečně a především zcela zaslouženě dělá
hlavní postavy jejich vlastního příběhu.

Milevské kino
5. května 117| tel.: 382 521 216

3D DABING

www.milevskem.cz

čtvrtek 4. a pátek 5.6.
sobota 6., neděle 7. 6.
SEDMERO KRKAVCŮ

ČR/SR - Pohádka – Pohádkový příběh vychází
z klasické pohádky Boženy Němcové. Mladá
dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit
zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které
na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdě
a opravdové lásce.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
vstupné: 120 Kč

1. nádvoří kláštera

vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

17.30
17.30 a 20.00

97 min.

čtvrtek 4., pátek 5. 6.
ZEMĚ ZÍTŘKA

20.00

USA – Sci-fi, rodinný – Představte si místo,
kde je vše možné. V hlavní roli napínavého
a tajemného dobrodružného příběhu režiséra Brada Birda se představuje držitel Oscara
George Clooney.

DABING

130 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: plné 120 Kč,
děti 100 Kč

čtvrtek 11. až neděle 14. 6.
JURSKÝ SVĚT

20.00

USA – Dobrodružný – Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. Minulé problémy
jsou dávno zapomenuty a vedení přemýšlí,
čím si zajistit ještě větší návštěvnost. Jejich
projekty jsou úžasné, jen se neměly vymknout
kontrole. Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu v produkci Stevena Spielberga.

3D DABING

vstupné: 140 Kč

125 min.

čtvrtek 18., pátek 19. 6.
ODEBRAT Z PŘÁTEL

20.00

USA – Horor – „Pomsta, buď dnes večer online“. Nezvyklý název je na místě, protože tenhle velmi originální horor, který se stal pro
online generaci doslova senzací, se celý odehrává na internetu.

TITULKY

83 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

sobota 20., neděle 21. 6.
ŠPIÓN

20.00

USA – Komedie - Špión bez koulí a s povolením zabíjet. Špionážní komedie vás nenechá
vydechnout a má našlápnuto k tomu, aby
se stala tím správným filmem léta 2015. Hrají:
Melissa McCarthy, Jason Statham a Jude Law.

DABING

120 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

čtvrtek 25. až neděle 28. 6.
MIMONI

17.30

USA – Animovaná komedie – Fíha. Zamysleli
jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí
a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží
Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď při-

čtvrtek 25., pátek 26. 6.
INSIDIOUS 3: POČÁTEK

20.00

USA – Horor - Zatím vůbec nejtemnější příběh
ze světa série Insidious zavádí diváky zpátky
do nepozemského světa duchů, do kterého
se vůbec poprvé vydává Elise Rainierová (Lin
Shaye), aby zachránila mladou dívku, posedlou démony.

TITULKY

97 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

sobota 27., neděle 28. 6.
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

141 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

Nádražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

08.30

Určeno žákům 1. stupně milevských základních škol. Pořádá DDM Milevsko, partnerem
akce je DK Milevsko. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Ing. Ivana Radosty. Program na pódiu – detskeprogramy.com.
Soutěže pro děti – DDM Milevsko.

prostory DK
od středy 3. 6.
ZAHÁJENÍ ZÁPISU
DO TANEČNÍCH 2015

08.00

Zahájení zápisu do tanečních. Tanečníci budou přijímáni pouze v párech. Kurz obsahuje
deset tanečních lekcí, prodlouženou, závěrečný ples – Věneček, výuku stolování s rautem,
DVD z průběhu tanečních, CD s fotografiemi
z průběhu tanečních, dva přípitky. Kurzovné
se platí při zápisu. Zahájení výuky v pátek
4. září 2015.

kancelář DK

kurzovné: 1900 Kč/osobu

čtvrtek 4. 6.
DIVADÉLKO BEZ OPONY
STŘEDA NÁM CHUTNÁ

17.00

Pro veřejnost. Podle knihy Ivy Procházkové
nastudoval dramatický kroužek 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko v režii M. Martínka.

velký sál
neděle 7. 6.
HUDEBNÍ SKLEPY
MERTA – HRUBÝ – FENCL

vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč

úterý 9. 6.
13.00–16.00
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

učebna 2
čtvrtek 11. 6.
19.00
MUZIKÁL - TEP KRÁLOVSKÉ KRVE

Pro velký zájem o tento muzikál se tvůrci rozhodli přidat další představení i v červnu.
Tvůrci: Gabriela Molová (hudba), Leoš Voronin
(texty), Michaela Bicanová (choreografie).
Vstupenky: milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino – nebo tel.
383 809 200.

velký sál

vstupné: 220 Kč

pátek 12. 6.
19.30
TRAVESTI SHOW – PŘIJELA POUŤ

dům kultury

pondělí 1. 6.
DEN DĚTÍ

krát na prvním nádvoří milevského kláštera.
Vstupenky: milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino – nebo tel.
383 809 200.

Netradiční spojení dvou předních českých
travesti skupin - Techtle Mechtle a Screamers
- přesně to nabízí nová show s názvem ,,Přijela
pouť“, se kterou míří do Milevska. V pátek 12.
června od 19.30 hodin se pánové Lukáš, Jarda, Lukáš, Honza a Patrik promění ve slečnu
Paulu, Lili, Dolores, Stacey a Halinu. V letošním roce se rozhodli pro navázání vzájemné
spolupráce a společně s moderátorem Láďou
Černým máte možnost je vidět ve dvouhodinovém pořadu, který je nabitý humorem, nadsázkou, tancem, parodiemi zpěvaček, hereček, ale
i politiků. Více informací naleznete na www.
screamers.cz nebo www.techtlemechtlerevue.
cz. Vstupenky jsou k zakoupení na www.milevskem.cz a v předprodejních místech: DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino.

velký sál

vstupné: předprodej 240 Kč, na místě 260 Kč

sobota 13. 6.
MIKULÍN – PROMÍTÁNÍ FILMU

14.00

Promítání filmu Ovečka Shaun zdarma pro
děti, které se zúčastnily sbírání razítek Mikulínů do kartiček a nasbíraly minimálně
deset razítek. Vyhodnocení akce, vyhlášení
vítěze, odměny pro děti. Prosíme o potvrzení
účasti na promítání filmu v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200, 775 733 552 nebo
na mailu: bardova@milevskem.cz do čtvrtka
11. června.

Milevské kino
neděle 14. 6.
19.00
MUZIKÁL – TEP KRÁLOVSKÉ KRVE
Další repríza muzikálu Gabriely Molové.

19.00

Vladimír Merta (zpěv), Honza Hrubý (housle),
Ondra Fencl (klávesy, kytara, zpěv) vystoupí
v rámci Hudebních sklepů v Milevsku, tento-

velký sál

vstupné: 220 Kč

úterý 16. 6.
16.00
SBD – SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
výuková učebna

červen

sobota 20. 6. odjezd v 8 hodin od DK
ZÁJEZD DO ZOO PRAHA

Zájezd pro všechny generace do ZOO Praha si
můžete zamlouvat na tel.: 383 809 201, na e-mailu kortanova@milevskem.cz nebo v kanceláři DK.
cena jízdného: 200 Kč/osobu

sobota 20. 6.
TANEČNÍ SKUPINA EFK
ZAKONČENÍ ROKU

čtvrtek 4. – sobota 27. 6.
VÝSTAVA – P.U.B. MILÝM MILEVSKÝM

Obrazy – patchwork – šperky – keramika.
Vystavují výtvarníci z Prácheňské umělecké
besedy z Písku a okolí.
vstupné: 10 Kč

Městská knihovna

Přehlídka všech skupin a tanečníků TS EFK
u příležitosti zakončení dalšího úspěšného
tanečního roku. Rádi přivítáme rodiče, příbuzné, kamarády i fanoušky.

velký sál
neděle 21. 6.
13.00 a 14.30
NA STŘÍBRNÉ PAVUČINĚ
LOUTKOVÁ POHÁDKA

Loutkový soubor při DK Milevsko zve všechny příznivce loutkového divadla na pohádku
o Honzovi, který za pomoci Kašpárka zachrání
princeznu ze spárů zlého čaroděje. Svá místa
v sále si můžete zajistit předem v kanceláři DK.

loutkový sál

vstupné: 30 Kč

středa 24. 6.
17.00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
čtvrtek 25. 6.
14.00
IRISDIAGNOSTIKA
Poradna Jitky Hanzalové.

učebna 2
čtvrtek 25. 6.
17.30
IRISDIAGNOSTIKA
JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM
Přednáška Jitky Hanzalové.

www.knihmil.cz

PŘIPRAVUJEME:
neděle 2. 8.
19.30
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZLATÝ PAN
MINISTR A TURECKÁ KAVÁRNA

Hrají: Jana Boušková, Naďa Konvalinková,
Václav Vydra, Matěj Hádek/Martin Davídek/
Martin Kubačák
Představení se uskuteční v rámci 5. Hostínského divadelního léta. Autorský záměr Roberta Thomase je jasný a působivý – pobavit
diváka a dát mu překvapivou pointu. Tři komické skoro detektivky se odehrají v útulné
pařížské kavárničce. Postavy jsou napsané
brilantně a s velkou láskou. Ať už patří na stranu dobra či zločinu, jsou plné humoru a člověčenství. Zejména Zlatý pan ministr ťal přímo
do naší žhavé současnosti.
Předprodej vstupenek od 1. 6. na www.milevskem.cz.

areál milevského kláštera
vstupné: 350 Kč

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

17.30

SAUNA:
Středa: muži
Čtvrtek: ženy
Pátek: muži
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16.00-21.00
15.00-21.00
15.00-21.00

Senior klub ZVVZ
úterý 9. 6.
ZÁJEZD Č. 8 – MNICHOV

pondělí 1. 6.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
KAMARÁDI MILEVSKÉ KNIHOVNY

Prohlídka BMW – Welt + Olympia Park, zámku
Nymphenburg (vstup 5 € není v ceně) a města, možnost občerstvení na Viktualienmarktu.
Odjezd od sokolovny v 5.00 hodin, zastávka
u paneláků.

web knihovny

sobota 13. 6.
ZÁJEZD Č. 9 – KMOCHŮV KOLÍN

Soutěž dětského oddělení pro školní třídy
bude znát vítěze.

pondělí 1. – úterý 23. 6.
MALUJEME - KRESLÍME

Výstava dětí z mateřské školy Pastelka.

vestibul knihovny
čtvrtek 25. 6.
17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY
FRANTIŠEK DOUBEK: ČESKÁ STÁTNOST
- VÝBĚR Z DÍLA K NEDOŽITÝM
75. NAROZENINÁM
Pořádá město Milevsko.

vestibul knihovny
pátek 26. 6. – pondělí 31. 8.
FRANTIŠEK DOUBEK: ČESKÁ STÁTNOST
- VÝBĚR Z DÍLA K NEDOŽITÝM
75. NAROZENINÁM

vestibul knihovny

Více na www.prestenice.cz.
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www.zvvz.cz/seniorklub

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231

Komorní výstava je věnována vzpomínce
na renesančního umělce, který svojí tvorbou
překročil neregionální úroveň a významně
reprezentoval města Písek a Milevsko u nás
i v zahraničí.

učebna 2
čtvrtek 25. – sobota 27. 6.
OPEN AIR MUSICFEST
PŘEŠTĚNICE 2015

středa 3. 6.
VERNISÁŽ VÝSTAVY
P.U.B. MILÝM MILEVSKÝM

2015

úterý 16. 6.
ZÁJEZD Č. 10 – TŘEBOŇSKO

Prohlídka města, zámku, státního archivu
a výlet lodí kolem Světa. Odjezd od sokolovny
je v 7.30 hodin se zastávkou u paneláků.

úterý 23. 6.
ZÁJEZD Č. 11 – KRATOCHVÍLE

Prohlídka zámku Kratochvíle a zahrady, poutního kostela Lomec s kopií svatopetrského
oltáře v Římě a města Netolice. Odjezd od sokolovny je v 7.00 hodin se zastávkou u paneláků.

úterý 30. 6.
ZÁJEZD Č. 12 – ŽATEC

Prohlídka města a turistického areálu „Chrám
chmele a piva“. Odjezd od sokolovny je v 7.00
hodin se zastávkou u paneláků.

Klub českých turistů
www.kctmilevsko.pisecko.info

SPOS Milevsko
J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
Veřejné IN-LINE bruslení dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
04. 6.
17.00
FC ZVVZ mini př. - Hradiště D
07. 6.
12.00
FC ZVVZ dorost - SKP Č. Budějovice B
07. 6.
17.00
FC ZVVZ junioři - FK Vodňany
14. 6.
09.00
FC ZVVZ žáci - Meteor Tábor
14. 6.
17.00
FC ZVVZ muži A - Tachov
SPORTOVNÍ HALA:
04. 6.
19.00
2. ROČNÍK TANEČNÍ EXHIBICE MILEVSKÉ
TANEČNÍ SKUPINY NRG CREW
06. 6.
Proactive - Mini Cup

Mezinárodní festival dechové hudby v Kolíně. Hrají různé kapely, vystupují mažoretky
všech věkových skupin. Odjezd od sokolovny
je v 7.00 hodin se zastávkou u paneláků.

10.00

středa 3. 6.
ŘÍČKA SKALICE

Pěší vycházka po trase Zvíkovské Podhradí,
rekreační areál AVIE, Varvažov, Zvíkovské
Podhradí, celkem 17 km. Odjezd z autobusového nádraží v 5.40, příjezd v 13.38 hodin.
vede: Jindřich Janouch

úterý 9. - čtvrtek 11. 6.
SLUNEČNÍ HODINY

Povídání a seznámení se s funkcí a zajímavostmi spojenými se slunečními hodinami.
Uskuteční se na 1. nádvoří milevského kláštera v každém z uvedených dnů v době od 8.15
do 10.00 hodin.
vede: Vladimír Ondruška

sobota 13. až středa 17. 6.
TŘEBOŇSKO

Pětidenní cykloputování po obou stranách
hranice. Informace u vedoucí akce.
vede: Zuzana Sekalová

středa 17. 6.
BERNARTICKO

Pěší vycházka po trase Bernartice, Borovany,
Svatkovice, Kozí Hora, Rastory, Bojenice, Bernartice, celkem 13 km. Odjezd z autobusového nádraží v 8.00 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

červen

sobota 20. 6.
K PRAMENU VLTAVY

2015
sobota 20. 6.
AMERICKÉ JARO

Milevské muzeum

Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší
vycházkou po trase Kvilda, pramen Vltavy
(6 km) a zpět, pro zdatnější pokračování přes
Bučinu (pozůstatek Železné opony) a po trase
Zlaté stezky zpět do Kvildy (celkem 16 km).
Odjezd v 7.00 hodin od sokolovny. Přihlášky
v infocentru.
vede: Jiří Lesák

sobota 27. 6.
SEPEKOVSKÁ 21 - CYKLOTRASA

Cykloakce po trase do 45 km. Start u restaurace U Štěpána 7.00–10.00 hodin. Odjezd
v 8.00 hodin od sokolovny.
vede: Tomáš Wilda

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

pondělí 1. 6.
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Odpoledne plné her a zábavy.

čtvrtek 4. 6.
NAPSAL SÁM ŽIVOT

www.muzeumvmilevsku.cz

Výstava k 70. výročí ukončení 2. světové války.

OS Diacel
www.diacel.cz | tel.: 605 888 980

Bažantnice

pátek 19. – neděle 21. 6.
VODÁCKÝ VÝLET OTAVA 2015
sobota 27. 6. - sobota 11. 7.
ŠTĚDRONÍN 2015

RG Proactive Milevsko
sobota 6. 6.
MILEVSKO MINI CUP

Letní ozdravně edukační tábor pro děti s diabetem a celiakií.

Závod nadějí moderní gymnastiky.

Centrum Milísek

Steakhouse na Palubě

Sažinova 763 | tel.: 723 449 409

sobota 6. 6.
SRAZ RODÁKŮ

Zveme maminky s dětmi na společný výlet
vláčkem, sraz na vlakovém nádraží, cíl Červená nad Vltavou.

Co dělat, když se mi ztratí doklady.

úterý 23. 6.
PEČEME TVAROHOVÝ DORT
pátek 26. 6.
PŘESPÁVAČKA V KLUBU
NEB PYŽAMOVÁ PÁRTY
pondělí 29. 6.
O ČEM TO VLASTNĚ JE...

pondělí 22. 6.
16.00
RODINNÁ PŘEDNÁŠKA NA VENKOVĚ

Příjemné a společné setkání rodin, každodenní trávení času s rodinou.

Veselíčko (bývalá budova ZŠ)
úterý 23. 6.
09.00–16.00
KONZULTACE S PRÁVNÍKEM

Vím si rady se složenkou?

Mgr. M. Hůzl.

ROZÁRKA – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

středa 3. 6.
13.00-15.00
TVORBA POMOCÍ KORKOVÝCH ŠPUNTŮ
středa 10. 6.
13.00-15.00
ENKAUSTIKA
středa 27. 6.
13.00-15.00
KOČKA Z PAPÍROVÝCH KOLEČEK
středa 24. 6.
13.00-15.00
TUČŇÁK Z PET LÁHVÍ

Kamenáč music art pub
www.kamenac.net

pátek 5. 6.
JIŘÍ MATYÁŠ BAND

20.00

Koncert vynikajících hudebníků v čele s Jiřím Matyášem, který věrně zpívá nejen písně
od Joe Cockera.

pátek 12. 6.
KRANTOFEL COMBO

ZUŠ Milevsko

Koncert, alternative folkrock z Tábora.

Libušina 1217 | tel.: 383 809 253

Řeholní dům premonstrátů

www.zus-milevsko.cz

středa 3. 6.
BESÍDKA PRO SENIORY

14.00

Žáci a učitelé ZUŠ, dechový soubor LEGO.

Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
čtvrtek 4. 6.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
sál ZUŠ

17.00

sobota 20. 6.
13.00
MTB KIDS „BAŽANTNICE 2015“

Sdružení rodičů s diabetem a celiakií

pátek 19. 6.
07.30
MAMI, HURÁ, JEDEME VLÁČKEM…

úterý 16. 6.
ZTRÁTY A NÁLEZY

www.juniorcycling.cz

Cyklistické závody pro děti a mládež.
Pořádá: Junior Cycling Project Team ve spolupráci s DDM Milevsko.

PhDr. V. Hořánková.

Turnaj v karetní hře BANG.

19.00

JUNIOR CYCLING PROJEkT TEAM

do neděle 6. 9.
KDYŽ UTICHLA DĚLA…

3., 8., 22. 6.
08.00–16.00
KONZULTACE S PSYCHOLOGEM

úterý 9. 6.
BANG BANG BANG

10

Varhanní koncert v bazilice (předtím od 18.00
beseda s interpretkou v Latinské škole).

Klášterní 557 | tel.: 382 521 093

www.centrummilisek.cz

Obsah a forma životopisu.

strana

Klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

pondělí 1. 6.
18.00
POUTNÍ MŠE - S JAKUBEM BERKOU
Po mši přijde kouzelník.

neděle 7. 6.
Vladimír Merta

Koncert na prvním nádvoří kláštera.

19.00

10.00

sportovní hala

18.00

5. ročník přátelského posezení a setkání nejen milevských rodáků a odrodilců při heligonce a lidové písničce v podání L. Kofroně.

Virtuální
univerzita
třetího věku
v knihovně
Studenti Virtuální univerzity třetího věku úspěšně absolvovali v květnu další semestr, někteří
již třetí. To znamená, že jsou v polovině, a po
absolvování ještě tří semestrů, budou slavnostně promováni v aule České zemědělské univerzity v Praze. Na další semestr si studenti zvolili
téma Barokní architektura v Čechách. Zájemci,
přidejte se. Začínáme ve čtvrtek 1. října v 10
hodin ve studovně milevské knihovny. Informace na tel. 382 521 231, nebo přímo ve studovně, nebo také na internetových stránkách
https://e-senior.czu.cz/. Třetí letní semestr,
který byl na téma Život a dílo Michelangela
Buonarroti, jsme zakončili tentokrát prohlídkou
poutního chrámu v Klokotech a společným výborným obědem v blízké restauraci.
Ivana Paterová

červen

2015
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Vyhrazeno pro školy
Úspěchy žáků 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
v didaktických soutěžích
Konec školního roku se rychle blíží, je potřeba
zhodnotit výsledky celoroční práce. Chceme
poděkovat všem žákům, kteří zodpovědně pracovali, jmenovitě těm, kteří úspěšně reprezentovali naši školu v didaktických soutěžích.
V okresním kole fyzikální olympiády v kategorii
E (9. ročník) si pomyslné stupně vítězů rozdělili naši žáci v pořadí: 1. místo Štěpán Větrovec,
2. místo Aneta Haškovcová, 3. místo Tereza
Zděnková. Všichni tři postoupili do krajského
kola. Mezi soutěžícími 8. ročníku obsadil Marek
Masopust 2. místo, Eliška Jedličková a Jakub
Prokop 4. – 5. místo.
Žáci se výrazně prosadili i v různých kategoriích
okresního kola matematické olympiády: 1. místo
obsadila Eliška Netrvalová ze 6. ročníku, 2. – 5.
místo Ondřej Polanecký a Monika Baštýřová ze
7. ročníku, 3. místo Matouš Pinc z 5. ročníku
a Pavla Molíková ze 6. ročníku.
V další matematické soutěži Pythagoriádě byli
úspěšnými řešiteli žáci 5. ročníku Matouš Pinc
a Dominik Brouček (3. místo), Radek Mánek

(8. místo), ze 6. ročníku Vendula Kadlecová
a David Prokop (4. místo), ze 7. ročníku Ondřej
Polanecký (1. místo), Žaneta Koudelková (4.
místo) a Monika Baštýřová (7. místo), z 8. ročníku Vít Kučera (5. místo).

Umístění do 10. místa v okresních kolech didaktických soutěží dále získali: Aneta Haškovcová
a Štěpán Větrovec v chemické olympiádě, Eliška Jedličková a Filip Kolařík v dějepisné olympiádě, Adéla Ctiborová v konverzační soutěži
v anglickém jazyce, Aneta Haškovcová v soutěži

Speciální školství v Milevsku
Historie vzdělávání žáků s mentálním postižením se v Milevsku začala psát ve druhé polovině
minulého století. V osmdesátých letech byla postavena nová budova školy a školní družiny, ve
které se měli vzdělávat žáci s lehkým mentálním

postižením (žáci absolvovali zvláštní školu).
Po změně režimu a některých legislativních
změnách bylo rozhodnuto o vzdělávání i dětí
s těžším mentálním handicapem v základní škole speciální (dříve škola pomocná). S přechodem
na právní subjektivitu a změnu formy hospodaření bylo rozhodnuto o sloučení tehdy Zvláštní
školy v Milevsku se školou stejného zaměření
v Písku. Následovalo několik změn názvu zařízení (podle vývoje legislativy a rozvoje školy),
zřizovatelů (od Školského úřadu, přes MŠMT ČR,
až po dnešní Krajský úřad Jihočeského kraje),
či změn řady školských zákonů a prováděcích

vyhlášek.
V současné době se původní znění §16 (vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
nahrazuje novým zněním: podpora vzdělávání
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (viz zákon č. 82/2015 Sb.).
Do výuky všech základních škol se zavádí podpůrná opatření ve výuce, která by měla v rámci
integrace a inkluze základním školám pomoci
zvládnout vzdělávání mentálně postižených.
Důsledkem těchto změn je neustále klesající
počet žáků na Základní škole praktické a speciální, který neumožňuje provoz školy v současné
samostatné budově (pro organizaci výuky, příliš
vysoké provozní náklady,…). Proto ředitelství
školy spolu se zřizovatelem začali hledat řešení
vzniklé situace: počátkem roku 2015 byli osloveni ředitelé základních škol v Milevsku, zda
by mohli přijmout „pod svou střechu“ dvě třídy
s maximálně 15 žáky základní školy praktické
a speciální poskytnutím prostoru či zařazením
těchto žáků do svých běžných tříd. Tím by došlo
k naplnění, v rámci nejen ministerstvem školství
prosazované, integrace a inkluze žáků se zdravotním postižením do běžných škol. Tato varianta byla řediteli základních škol odmítnuta a bylo
nutné hledat jiná řešení. Vznikla myšlenka

v českém jazyce, Ondřej Černý a Jana Řežábková
v zeměpisné olympiádě.
Výborných výsledků dosáhli naši žáci v soutěži
hlídek Mladých zdravotníků a Mladý záchranář –
dokaž, že umíš, které se zúčastnila dvě družstva
2. stupně a jedno družstvo 1. stupně. V absolutním pořadí obsadilo družstvo ve složení Daniel Kubíček, Michaela Sakařová, Lucie Pilíková,
Jakub Prokop, a Filip Kolařík 1. místo, družstvo
ve složení Aneta Haškovcová, Eliška Reindlová,
Eliška Jedličková, Vojtěch Šobek a Pavel Hroch
2. místo. Družstvo 1. stupně (Marcela Lípová,
Natálie Kukačková, Lucie Táborová, Radek Dvořák, Anna Peterková) získalo v soutěži Mladých
Zdravotníků 3. místo. Za přípravu žáků na soutěž děkujeme paní učitelce Haně Ťoupalová
a Iloně Šindelářové.
Ředitelství školy děkuje všem žákům a učitelům,
kteří se zasloužili o vzornou reprezentaci školy.
PaedDr. Martin Hrych – ředitel školy
Mgr. Marie Jelenová – zástupce ředitele
využít některých nevyužitých prostor SOŠ a SOU
v Milevsku a poskytnout je současným žákům
ZŠ praktické a speciální. Realizace předpokládá
jisté stavební úpravy poskytnutých prostor tak,
aby provoz odpovídal hygienickým předpisům
pro základní vzdělávání. Finanční zajištění pro
uvažované stavební úpravy bylo předběžně přislíbeno zřizovatelem.
S návrhem realizace byli seznámeni rodiče a zákonní zástupci současných žáků Základní školy
praktické a speciální v Milevsku i zástupci Školských rad obou zařízení.
Další organizační otázkou zůstává, zda tato
škola, která je dnes detašovaným pracovištěm
Dětského domova, Mateřské školy, Základní
školy a Praktické školy Písek, zůstane i nadále
jeho součástí, či se v budoucnu stane součástí
SOŠ a SOU Milevsko. V nejbližší době bude nutné
vyřešit otázku, co bude dál s budovou školy (nabízí se možnost jejího využití pro účely aktivit
dětí navštěvující DDM), vč. plynové kotelny, jejíž
provoz zajišťuje dodávku tepla pro budovy školy
i Domu dětí a mládeže.
Tolik na vysvětlenou žákům a rodičům našeho
zařízení, studentům SOŠ a SOU a jejich rodičům,
představitelům i obyvatelům města Milevska:
Základní škola praktická a speciální v Milevsku se neruší, ale hledají se další možnosti
pro její fungování.
Mgr. Ladislav Klíma,
ředitel Dětského domova, Mateřské školy,
Základní školy a Praktické školy, Písek, Šobrova 111

červen
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Přijďte za Elvise na festivalový karneval
Novinkou letošního ročníku OAMF
Přeštěnice bude festivalový karneval, který oragnizátoři připravují
společně s milevským Maškarním
sdružením.
Není tajemstvím, že se v Milevsku
koná každý rok velkolepý maškarní
průvod, který drží oficiální český rekord v počtu masek. Tato masopustní veselice bude mít v Přeštěnici letní pokračování. Na festivalu vznikne
divadelní scéna nesoucí název
Bakus Stage (podle hlavní postavy
maškarního průvodu). Mimochodem návštěvníci si budou moci prohlédnout sochu samotného Bakuse
v nadživotní velikosti, která bude
u této scény vystavena.

„Rádi bychom návštěvníkům festivalu představili oblíbené milevské maškary a zároveň je vyzvali,
aby se do festivalového karnevalu
aktivně zapojili,“ vysvětluje Karel
Procházka, předseda maškarního
sdružení, a dodává: „Prostřednictvím festivalu bychom rádi pozvali
všechny na další ročník milevských
maškar v roce 2016, na kterém chceme dosáhnout rekordu v počtu tisíc
masek.“
Festivalový karneval vypukne v sobotu 27. června od 13.00, kdy se z
Přeštěnice vydá průvod rozmanitých masek do festivalového areálu. Od 13.30 pak na hlavní scéně
proběhne defilé vybraných masek,

následovat bude taneční vystoupení
skupin EFK a NRG crew a škola zumby, během které si návštěvníci mohou zacvičit a zatancovat.
Festivalový karneval je součástí
sobotního rodinného programu,
který bude pokračovat dalšími aktivitami pro děti na zmíněné Bakus
Stage. Pořadatelé festivalu vyzývají návštěvníky, aby se připojili
do festivalového karnevalu a přišli
v maskách a kostýmech. Vítány jsou
samozřejmě především ty s hudební
tématikou. Účastníci v kostýmech
budou mít na místě vstupné za cenu
předprodeje na sobotní program.
Děti v maskách mají vstup zdarma.
V pátek 26. června vystoupí

na festivalu například Chinaski,
Wohnout, Jelen, Mňága a Žďorp, Rybičky 48, E!E a v sobotu 27. června
Aneta Langerová, Tata Bojs, Vypsaná Fixa, Horkýže Slíže, Jiří Schmitzer nebo Fast Food Orchestra. Součástí festivalu je bohatý doprovodný
program včetně oblíbené soutěžní
exhibice bikerů.

projektové dokumentace. Tím
uchazečem je sdružení dvou fyzických osob a to p. Romana Neufuse
a p. Vojtěcha Daňhela. Oba dotyční společně doložili požadované
dokumenty, nabídku a kvalifikační
předpoklady. Věříme, že spolupráce
s nimi bude přínosem nejen pro nás,
jakožto správce a provozovatele

areálu, ale hlavně pro návštěvníky
koupaliště.
A na konec ještě jedna potěšující
zpráva hlavně pro ty menší návštěvníky. Provozovatel občerstvení bude
na základě našeho požadavku nabízet točenou zmrzlinu přímo v areálu
koupaliště.
Petr Zelenka

Její vědecká touha začala být postupně naplňována zasíláním vzorků tropických nemocí do Prahy. Navázala také spolupráci s Národním
muzeem v Praze, jemuž poslala půl
milionu exemplářů exotického hmyzu. Jako nadšená entomoložka objevila několik nových druhů hmyzu.
V soukromém životě byla také spokojená. Po svatbě s vnukem italských přistěhovalců Giorgiem Di-Lottim se manželům narodily dvě děti
- Radbor a Drahomila Lydia.
Úspěšné působení v Bagdádu bohužel narušila nemoc, obávaná
horečka dengue, která ji upoutala
na lůžko a později donutila Bagdád
opustit. Uzdravila se až po několika
letech s návratem do Čech. S rodinou se usadila ve svých rodných Bernarticích, kde si otevřela ordinaci.
Poslední den 2. světové války v Evropě však tragicky zasáhl do osudů

této rodiny. Ustupující němečtí vojáci 8. května 1945 postříleli celou
její rodinu. Sama unikla jen proto,
že ji vojáci považovali za mrtvou.
Po této tragédii opustila práci v ordinaci, začala se věnovat pomoci
válkou postiženým lidem, později
začala cestovat po světě a přednášet jak v Evropě, tak i ve Spojených
Státech.
Když v roce 1971 Vlasta Kálalová
Di-Lotti zemřela, veřejnost o této
ženě téměř nevěděla. Seznámila se
s ní až díky spisovatelce Iloně Borské, která stihla ještě za jejího života zaznamenat její pohnutý příběh. Strhující životopisný román
Doktorka z domu Trubačů, jež vyšel
8 let po Vlastině smrti, vypráví příběh české lékařky, uznávané odbornice a velké osobnosti, která byla
o 21 let později vyznamenána Řádem T. G. Masaryka in memoriam.

Koupaliště Milevsko 2015
V nadcházející sezóně 2015 čeká
návštěvníky koupaliště v Milevsku
jedna z velkých a dlouhodobě připravovaných změn. Tou změnou
je vyřešení provozu občerstvení.
Od nadcházející sezóny bude provoz rychlého občerstvení již v plnohodnotném objektu, který vyrostl
na místě původního provizorního
pojízdného stánku. Byť jsme tuto
záležitost jako provozovatel areálu
dlouhodobě projednávali a řešili
s původním provozovatelem panem
Antonínem Klatovským, který již
měl vše na stavbu připravené, je
konečné řešení stavby po dohodě
vyřešeno s novým provozovatelem.
Pan Klatovský podal na základě
osobních důvodů výpověď z provozu

občerstvení na koupališti. Tato výpověď nás dostala do nepříjemné
situace, kdy jsme museli ve velmi
krátkém časovém úseku vyřešit, kdo
a jak bude zajišťovat provoz občerstvení. Varianty byly dvě. Jedna
řešila provoz provizorně v mobilním zařízení pod správou přímo
naší společnosti a druhá, pokusit
se vyhlásit zkrácené výběrové řízení. Nakonec jsme se rozhodli pro
druhou variantu. Bylo poptáno
několik firem z Milevska a okolí,
u kterých byl předpoklad, že by byly
schopny zajistit stavbu a provoz.
Vlivem na časové požadavky se nakonec do výběru přihlásil pouze
jeden uchazeč, který po dohodě
ihned začal se stavbou dle původní

Vlasta Kálalová Di-Lotti
Květnové oslavy 70. výročí konce
2. světové války byly v knihovně
věnovány významné bernartické
lékařce paní Vlastě Kálalové Di-Lotti, jíž konec války tragicky zasáhl
do života.
Paní Vlasta se narodila v roce 1896
v Bernarticích v učitelské rodině.
Byla nesmírně
int eligentní
a ctižádostivá. Již v 17
letech mluvila
sedmi jazyky
a po ukončení
střední školy
šla studovat na lékařskou fakultu,
obor chirurgie. Přednáška Jaroslava
Hlavy na téma exotická parazitologie ovlivnila její další směřování

a léčba tropických chorob se stala
jejím posláním.
Vlasta studovala arabštinu a perštinu
a připravovala se na pobyt v exotickém prostředí. Díky podpoře prezidenta Tomáše G. Masaryka mohla začít svůj sen uskutečňovat. Prezident
jí půjčil 244 tisíc korun na zřízení
ordinace v Bagdádu a ona je dokázala během tří let splatit. V Bagdádu si
otevřela soukromou praxi. Pro místní
ženy byla naprostou spásou, neboť
ty se nemohly odhalovat před muži
a zdravotní prohlídky pro ně tudíž
byly nedostupné. Úspěšně rozšířila svou praxi o budovu zvanou Dům
trubačů, kde vybudovala sanatorium
s dvaceti lůžky. Její pověst brzy dospěla až k panovníkovi a Vlasta tak
začala léčit i členy královské rodiny.

červen

O čem vlastně je
Klub Fanouš?

Nízkoprahový klub Fanouš je chráněným místem, kde mohou mladí
lidé najít nejen podporu a odbornou
pomoc, ale také zábavu a prostor
pro vlastní aktivity. Pro pobyt v klubu není potřeba registrace nebo
placená vstupenka. Stačí jen přijít
a strávit čas ve společnosti vrstevníků. Klub Fanouš usiluje o to, aby
všichni mladí lidé zažívali jejich obtížné životní situace v co nejmenší
míře a aby si uvědomovali možná

rizika. Klub Fanouš zaručuje anonymitu, respekt, férové jednání, bezpečný prostor a bezplatnost.
Co tam můžeš čekat?
Poradit se... máš průšvih doma
nebo ve škole nebo máš trable,
zkrátka když si nevíš rady...
Prostor pro tvé nápady... jsi tvůrčí,
máš vlastní nápady a nevíš, jak je
realizovat, můžeš akce navrhnout,
naplánovat a zorganizovat...
Naučit se... nové věci a získat nové
informace či se doučit učivo ze
školy...
Posedět... a pokecat o vztazích,
škole, rodině a poznávat nové lidi...
Zkouknout... filmy či podívat se na
net
Pro koho: pro holky a kluky
od 8 do 26 let
Kde: Hůrecká cesta 227 (vedle bývalé Zootery)
Kdy: po, út, čt 13.00–18.00 hod., pá
13–16.00 hod., středa je zavřeno!
Najdeš nás také na facebooku Klub Fanouš, kde najdeš aktuální
program.
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Cyklistické závody
pro děti a mládež
v Milevsku
Junior cycling projekt team ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
v Milevsku pořádá v sobotu 20. června 2015 cyklistické závody pro děti
a mládež MTB Kids „Bažantnice
2015“. Akce je určena pro všechny
dívky a chlapce ve věku do 14-ti let.
Prezence startujících bude probíhat
od 13 hodin v lesoparku Bažantnice u kláštera, start první kategorie bude ve 14 hodin. Pro první tři

nejlepší v každé kategorii je připravena medaile a diplom, pro všechny
účastníky závodů je zajištěna bohatá tombola. O doprovodný program
se postarají členové DDM Milevsko.
Zveme nejen mladé cyklisty ale
i všechny příznivce tohoto sportu
pro vytvoření tak báječné atmosféry, která na MTB Kids v Bažantnici
byla v minulých letech opravdovým
zážitkem.

Kolečkový den 2015 je za námi Turistické balíčky
S jakými výsledky? Z tohoto článku
se to nedozvíte. Stejně tak jako neznám v době jeho psaní ani všechny
sponzory, abych jim poděkoval, ani
všechny spolupořadatele, přátele
a známé, kteří pomáhali na místě
i při přípravě, abych se jim poklonil.
Kvůli tomu budete muset navštívit
naše stránky www.cmlmilevsko.cz.
Jediné jisté je to, že jsme se snažili
připravit dětem z Milevska a okolí příjemný zábavný a sportovní

den. Pak také to, že jsme zásadně
změnili ceny pro vítězná družstva,
takže předškoláci dostali skákací
hrad a první mezi školáky si pojedou
místo školy ve čtvrtek 25. června
zajezdit do Tábora na opravdových
motokárách. Snad je to lepší, než
dát školám počítače. A určitě bylo
lepší přijít na Kolečkový den, než
sedět u monitoru. Tak za rok nashle!

pro rodiny s dětmi letos
rozšířeny!

Milevský kraj o.p.s. se na základě
kladných ohlasů na turistický balíček pro rodiny s dětmi na tři dny,
který byl nabízen v minulém roce,
rozhodl dále rozšířit nabídku turistických balíčků. Pro tento rok jsou
Josef Kortan nabízeny dva turistické balíčky, které jsou zaměřeny na rodiny s dětmi
a zahrnují v sobě aktivity na 3 a 4
dny. Novinkou je to, že ubytování
již není přímo zahrnuto v souhrnné
ceně balíčku, nýbrž k balíčku je nabízena možnost rezervace ubytování
za velmi zvýhodněné ceny v jedné ze
dvou variant ubytovacích zařízení.
Jedná se o luxusnější variantu, která představuje ubytování se snídaní
v Penzionu Přeštěnice, a úspornější
variantu, která obsahuje ubytování
bez stravy ve Sporthotelu Milevsko
(či Hotelu Stadion). Turistický balíček na 3 i na 4 dny v sobě zahrnuje prohlídku milevského kláštera,
která je přizpůsobena i dětskému
návštěvníkovi, návštěvu Milevského

muzea, kde je přichystáno mnoho
zajímavostí pro děti i jejich rodiče,
dále vstup pro celou rodinu do zážitkového parku Zeměráj, který
představuje vesnici z období raného
středověku s přírodní stezkou, a každý člen rodiny navíc obdrží nealkoholický nápoj zdarma a nedílnou
součástí balíčku je také jednodenní
vstup pro celou rodinu na milevské
koupaliště. Čtyřdenní turistický balíček je navíc rozšířen o jednu další
aktivitu, která spočívá v projížďce
lodí pod hradem Zvíkov pro celou
rodinu včetně přepadení lodi piráty.
Na palubě lodi navíc každý dospělý
člen rodiny obdrží teplý nápoj zdarma a každý dětský pasažér nealkoholický nápoj zdarma. Doufáme, že
si turistické balíčky i letos najdou
své příznivce, kteří v regionu Milevsko díky nim stráví neopakovatelné
chvíle se svými blízkými! Více informací: www.milevskem.cz.
Milevský kraj o.p.s.

červen

Centrum Milísek
pomáhá rodičům
v Milevsku i na venkově
Centrum mladé rodiny Milísek o.s.
zahájilo realizaci sociálních projektů na podporu rodinného života. Prvním je projekt „Klíče pro
rodinu – aktivní podpora rodin“,
který nabízí rodinám bezplatný
komplexní poradenský systém navržený přímo pro rodiny s dětmi.
Aktivity projektu jsou: Rodičovská
poradna, Individuální konzultace s odborníky (psycholog, právník...), Vzdělávací a osvětové kurzy
a Péče o děti. Druhým je inovativní

projekt „Rodinné přednáškové turné – aktivní podpora rodin na venkově“. Hlavním cílem projektu je
přiblížit se k rodinám na venkově,
přispět k upevnění rodičovského
statusu a stability celé rodiny.
Aktivity projektu jsou: Šíření brožury Rodinný rádce, Interaktivní
přednášky, besedy a Rodinný deník
– inovativní metoda. Aktivity projektů jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV a Jihočeského kraje.

2015

strana

14

VÁS ZVE NA SVOJI VÝSTAVU POD NÁZVEM

VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ
MŮŽETE VIDĚT V DOBĚ
OD 1.6. DO 23.6. 2015 V PROSTORÁCH
MĚSTSKÉ KNIHOVNY V MILEVSKU.
MOŽNOST PROHLÍDKY :
PO
ÚT
ST
PÁ

8:00
8:00
8:00
8:00

-

17:00
17:00
17:00
17:00

hod
hod
hod
hod

Sbírali jste razítka Mikulínů?
Máte alespoň 10 razítek?
Přijďte si pro svou odměnu v sobotu
13. června do Milevského kina.
Více informací v kulturním kalendáři na str. 8

Mosty ke vzdělávání – na SOŠ a SOU Milevsko
Když se řekne technické vzdělávání, mnohým z nás se vybaví vyučovací hodiny plné stresu, vzorečků, drilu a memorování. Možná jsme
dokázali rychlostí blesku chrlit encyklopedické znalosti, ale často nám unikal obsah slov a náš zájem o probíranou problematiku většinou pokulhával. Takovým výukovým praktikám už ale dávno odzvonilo – dnes se sází na zábavnost, názornost, přívětivou atmosféru
a prožitek. Žáci tak nenásilným způsobem proniknou do tajů složitého labyrintu vědomostí a vše je korunováno probuzením chuti do
dalšího studia.
Přesně touto cestou se vydala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Milevsko – v rámci projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ (CZ.1.07/1.1.00/44.0007), realizovaného od srpna 2013, nabízí žákům šesti partnerských základních škol
(1. ZŠ TGM Milevsko, 2. ZŠ JAK Milevsko, ZŠ Bernartice, ZŠ Chyšky, ZŠ Kovářov, ZŠ Sepekov) speciální činnosti, které přitažlivou formou
zprostředkovávají jejich setkání se světem vědy a techniky.

Nedávným projektovým počinem byla celodenní exkurze s
názvem „Mosty v našem okolí“ znamenající pro účastníky
nejen volný den a občerstvení
unavených mozkových závitů,
ale především odhalení a srovnání složitých architektonických konstrukcí a seznámení se
s působivým příběhem každého
z mostů. Trasa, díky níž výprava několikrát suchou nohou
překročila řeky Lužnici, Vltavu
a Otavu, odstartovala na jedinečném Stádleckém mostě

a pokračovala přes Bechyňský
most, Kamenný most v Písku,
Podolský most, železniční most
v Červené nad Vltavou, Zvíkovské mosty až na most Žďákovský. Železobetonový oblouk,
stavba Orlické přehrady, doba
Přemysla Otakara II., mostní
estetika, to je jen zlomek témat
probíraných na neobyčejném
výletě. Vědomosti se do žákovských hlav dostávaly neformálně a na základě přirozené zvídavosti, a proto je téměř jisté, že
tam nějakou tu dobu setrvají.

červen

upozornění
Upozorňujeme, že uzávěrka červencového vydání
Milevského zpravodaje je
18. června ve 12 hodin.
Své příspěvky zasílejte na:
zpravodaj@milevskem.cz
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde
byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do
středy 10. června 2015 na
telefonní číslo 775 733 552,
získají vstupenku na travesti show Přijela pouť, které se
uskuteční v pátek 12. června
od 19.30 hodin v DK Milevsko.

K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: opatská kaple na 1.
nádvoří Milevského kláštera
Výherci: Milena Pejšová,
David Šmelc a Petr Šikner,
všichni z Milevska

PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE VAILLANT
KVALITA A ÚSPORA 16-30% PLYNU

zve na pohádku

AKCE ZÁRUKA 5 LET ZDARMA

· při instalaci naší firmou získáte
zdarma certifikát prodloužené
5-ti leté záruky

· úspora 16-30% plynu oproti

zastaralému plynovému kotli

Pohádka o Honzovi, který za pomoci Kašpárka zachrání
princeznu ze spárů zlého čaroděje.

Vstupné 30 Kč, svá místa v loutkovém sále si můžete zajistit
předem v kanceláři DK Milevsko, tel.: 383 809 201.

· návrh vhodného kotle

a cenová nabídka zdarma

· a zajišťujeme záruční
i pozáruční servis!
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