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Město Milevsko získalo ﬁnanční podporu
z EU – Integrovaného regionálního operačního programu – na projekt s názvem
Pořízení automobilů pro poskytování terénní
sociální služby (registrační číslo projektu
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002257). Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality
a dostupnosti terénní sociální služby vedoucí
k sociální inkluzi (tj. omezení sociální izolace)
v ORP Milevsko.
Pořízeny byly automobily zn. Volkswagen Caddy a Volkswagen Transporter, který je upraven pro přepravu imobilních klientů. V květnu 2018 město
Milevsko automobily předalo k užívání
Sociálním službám Města Milevska,
příspěvkové organizaci, která zajišťuje
poskytování pečovatelské služby
v rámci celého ORP Milevsko.
Automobil Volkswagen Caddy bude
využíván pro běžné zajištění pečovatelské služby v oblasti Milevska.
Volkswagen Transporter, vybavený
přepravní plošinou, umožňuje kom-

fortní a bezpečnou dopravu seniorům upoutaným na invalidní vozík. Je určen pro klienty
Sociálních služeb Města Milevska, tj. osobám,
které mají s organizací uzavřenu smlouvu
o poskytování sociální služby.
Dopravu je nutné alespoň den předem objednat
na telefonním čísle 601 086 074, p. Kozák.
Bc. Markéta Jarošová,
sociální pracovnice SSMM
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Oznámení o vyhlášení konkursního řízení
Rada města Milevska oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo

ředitele/ředitelky Mateřské školy Klubíčko Milevsko,
B. Němcové 1380, okres Písek.
Podrobnější informace o pracovní pozici najdete na stránkách města Milevska:

www.milevsko-mesto.cz

Na Hůrkách v ulicích Sibiřská, Sadová a Kpt. Jaroše
byly po veřejném osvětlení a chodnících dokončeny
i povrchy vozovek.

STRANA 2

Informace z jednání Rady města Milevska
RADA MĚSTA 6. 6. 2018
• Socha před Spořitelnou – rada souhlasila
s návrhem sochařky Alexandry Koláčkové na
vytvoření objektu, který bude výrazně upoutávat na městskou maškarní tradici. Bude
umístěn ve volném prostoru před budovou
Spořitelny a nahradí současného dřevěného
Dlouhána. Město na tento projekt získalo
dotaci z Nadace ČEZ, předpokládá se realizace
na jaře roku 2019.
• Správa hřbitova – rada vzala na vědomí
žádost správce hřbitova o prodloužení smluv

a rozhodla vyhlásit záměr na prodloužení
současných smluv do konce roku 2020.
• Nájmy v centru města – městská rada rozhodla na základě došlých nabídek uzavřít
nájemní smlouvu na restauraci v budově
knihovny s panem Janem Čeřovským. Dále
v reakci na žádost České spořitelny schválila
dohodu o ukončení nájmu v domě Růžek, což
znamená, že Česká spořitelna zůstává ve své
současné provozovně. Na prostory v domě
Růžek byl vyhlášen nový záměr na pronájem.
• Předzahrádka – radou nebyl schválen záměr

Dům kultury Milevsko a Milevský kraj o.p.s.
úspěšně žádaly o dotace
Dům kultury s Milevským krajem podaly od
začátku roku několik žádostí o dotace z různých
dotačních titulů. Nyní dochází k vyhodnocování jednotlivých žádostí a úspěšnost je téměř
100%. Mezi tradičně podpořené akce patří
např. Milevské maškary, OAMF Přeštěnice nebo
Hudební sklepy v Milevsku. Mezi nové kulturní
projekty přibyla mezinárodní spolupráce
a oslavy české státnosti – o konkrétním programu a aktivitách v rámci těchto projektů
budeme informovat v budoucích vydáních
Milevského zpravodaje.
Za samostatnou zmínku stojí projekty v oblasti
cestovního ruchu: „Milevsko pro rodiny s dětmi“ (Projekt usiluje o prezentaci a rozšíření
nabídky aktivit a služeb v regionu Milevsko pro
rodiny s dětmi. Jedná se o vytvoření atraktivního videospotu o Milevsku, který bude zacílen
na tento segment návštěvníků, a dále dojde
k vydání zábavné ilustrované brožurky určené
přímo dětskému návštěvníkovi.), „TIC Milevsko
- moderně vybavené infocentrum“ (TIC Milevsko se snaží maximálně uspokojit nároky a očekávání všech návštěvníků, a tak usiluje o zvy-

šování kvality poskytovaných služeb. Záměrem
projektu je pořízení nové kvalitní multifunkční
laserové tiskárny, kterou zákazníci využijí jak
k tisku, tak i ke kopírování a skenování, a dále
dojde ke koupi digitálního fotoaparátu, který
bude sloužit k podpoře propagace a prezentace
města i celého regionu.) a „Milevsko - informace dostupné všem“ (Město Milevsko usiluje
o to, aby byly různé druhy informací snadno
dostupné těm, pro které jsou určeny. První část
projektu se zabývá podporou prezentace doposud opomíjených místních částí města Milevska
prostřednictvím umístění informační cedule
v každé místní části tak, aby se návštěvníci,
kteří do těchto končin zavítají, seznámili s místem, kde se právě nacházejí. Druhou částí projektu je pak pořízení elektronického sčítače
návštěvnosti do TIC Milevsko, aby bylo zpřesněno a zjednodušeno sčítání počtu návštěvníků
v infocentru.). Níže uvádíme přehled konkrétních projektů s výší dotace, které byly do termínu uzávěrky vyhodnoceny.
Mgr. Vít Kratochvíl,
ředitel DK Milevsko a Milevský kraj o.p.s.

NÁZEV PROJEKTU
Lidové tradice nás spojují

VÝŠE PODPORY
501 436,00 Kč

Oslavy 100 let české státnosti v Milevsku

150 000,00 Kč

Hudební sklepy v Milevsku 2018–2019

150 000,00 Kč

Milevsko - informace dostupné všem

90 000,00 Kč

Milevské maškary 2018

45 000,00 Kč

Milevsko pro rodiny s dětmi

40 000,00 Kč

TIC Milevsko - moderně vybavené infocentrum

35 000,00 Kč

Open Air Musicfest Přeštěnice 2018

35 000,00 Kč

Milevské kulturní léto 2018

30 000,00 Kč

Prezentace Milevských maškar ve Švýcarsku

30 000,00 Kč

Hudební sklepy v Milevsku 2018

20 000,00 Kč

Výstavní panely do expozice Galerie M v Milevsku

20 000,00 Kč

CELKEM

na vybudování předzahrádky pro provozovnu
kavárny v domě s pečovatelskou službou
v Libušině ulici. Hlavním důvodem neschválení byly vysoké náklady spojené s realizací
projektu.
• Opakovaný konkurz – protože se do vyhlášeného konkurzu na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Klubíčko v ulici
B. Němcové nepřihlásil žádný uchazeč, byl
vyhlášen konkurz opakovaný.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

V MĚSÍCI KVĚTNU 2018
OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM
V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
Vladimír Dvořák
Josef Soldát
Jan Koliha
85 LET
Jaroslav Lanc
Stanislav Kříž
Růžena Hrubantová
90 LET
Marie Dvořáková
92 LET
Dobroslava Kroupová
93 LET
František Staněk

Nová zaměstnankyně
městského úřadu

1 146 436,00 Kč
Mgr. Monika Šimečková
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

STRANA 3

Třetí ročník soutěže „Učeň roku“ 2017/2018 zná svého vítěze

Celoroční soutěž „Učeň roku“ je určena pro žáky
třetích ročníků tříletých učebních oborů strojní
mechanik, opravář zemědělských strojů atruhlář.
Soutěž vyhlásila Oblastní hospodářská komora
v Milevsku a SOŠ a SOU Milevsko za podpory starosty města Milevsko Ing. Ivana Radosty na

začátku školního roku 2017/2018. Vítězství je
podmíněno splněním řady kritérií jako je např.
prospěch bez nedostatečných na vysvědčení
v 1. a 2. pololetí školního roku 2017/2018,
z odborného výcviku je žák na vysvědčení hodnocen známkou výborný nebo chvalitebný

a významnou složku celkového výsledku představuje hodnocení závěrečné zkoušky, zejména
její praktické části. Nejlepším učněm školního
roku 2017/2018 se stala Michaela Kolková –
absolventka oboru truhlář, na druhém místě se
umístil Marcel Náprava a na třetím místě skončil
Jakub Kadeřábek, oba absolventi oboru opravář
zemědělských strojů. Předávání ocenění se zúčastnil starosta města Milevska Ing. Ivan Radosta,
Mgr. Dagmar Švárová – ředitelka SOŠ a SOU
Milevsko, Ing. Petr Bašík člen představenstva
JHK a GŘ ﬁrmy AURA, a.s., za partnerskou ﬁrmu
ZVVZ a.s. Ing. Martin Toman – personální ředitel
a Mgr. Šárka Nováková – personalistka společnosti. Ocenění studenti převzali certiﬁkáty avěcné dary.
Marcela Kužníková,
ředitelka Oblastní hospodářské komory
Milevsko a Tábor

Město Milevsko „otevírá dveře“ pro nové veřejné osvětlení
Na začátku dubna zastupitelstvo města odsouhlasilo významnou modernizaci veřejného
osvětlení. Z dotačního programu EFEKT 2018
město získalo prostředky na obnovu téměř 170
bodů veřejného osvětlení (celkem má město asi
1200). Dotace hradí 50 % výměny svítidel, proto
jsme opravdu rádi, že rada města a zastupitelstvo města tento projekt jednohlasně podpořili,

i když investice města bude v řádech milionů
korun, protože je nutná i výměna stožárů. Je
zřejmé, že se rozhodovalo ve prospěch veřejnosti, a to je správná cesta. Jako první byly
vybrány dvě lokality (Staré sídliště a celá lokalita
Za Krejcárkem), které se v letošním roce rozsvítí
o 70 % úsporněji, moderněji, šetrněji k životnímu prostředí a hlavně bezpečněji.

Všichni si přejeme, aby
takové investiční akce
pokračovaly i v příštím
období a dařilo se veřejný
prostor modernizovat systematicky s důrazem
na zlepšení životní úrovně v našem krásném
městě Milevsku. Za projektový tým Živé Milevsko
Mgr. Martin Třeštík, Vít Král

Ekologická zátěž je minulostí

Výkop pod odvezeným sarkofágem.

Milevsko si může oddychnout; ekologická zátěž
v areálu bývalé obalovny živičných směsí (na hranici katastru Milevska a Přeborova), léta strašící
milevské občany, je odstraněna. Mnohaletá snaha o likvidaci nevzhledného a především nebezpečného sarkofágu (vysoký obsah polychlorovaných bifenylů - PCB) i o odstranění
podpovrchových vrstev kontaminovaných zemin
se chýlí k úspěšnému konci. Když se v roce 2012
podařilo na Ministerstvu životního prostředí panu
RNDr. Gruntorádovi vykřesat jiskřičku naděje, že
se po dlouhém čase začne stát zajímat o místní
nedořešený problém, bylo potřeba bezodkladně
zareagovat. V závěru roku 2012 jsme spolu s přeborovskou starostkou paní Pištěkovou a s tehdejším starostou Milevska panem Heroutem
objížděli aoslovovali početnou skupinu vlastníků

postiženého pozemku pod asfaltovou plochou
v bývalém areálu obalovny s cílem získat jejich
souhlasy s provedením plánovaných sanačních
prací, aby se věc mohla začít hýbat. Následovala
série jednání s vlastníky, se zástupci Ministerstva
životního prostředí, s krajským úřadem a se
zástupci jiných státních institucí; na uzavřené
dohody navázala jednání ve věci zpracování
aktualizace analýzy rizik, jejíž ﬁnální verzi dokončila společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. v květnu roku
2014. Nastal čas čekání na vyhlášení dotačního
titulu, ze kterého by bylo možné nákladnou akci
ﬁnancovat. Počátkem roku 2015 vyvstala otázka,
z jakých prostředků bude hrazena částka, kterou
nepokryje dotace, kdo zaplatí případné neuznatelné náklady akce, jestli se plateb ujme kraj,
stát, nebo to půjde za městem Milevskem a obcí
Přeborov, na jejichž katastrech se kontaminace
nachází. Znova bylo potřeba vstoupit do jednání
s krajem a ministerstvem, opět se ve věci angažovala paní starostka Pištěková, město Milevsko
tentokrát zastupoval nově zvolený starosta Ivan
Radosta. Stát nakonec našel cestu, jak nezatížit
obecní rozpočty, a přesto akci spustit. Po získání
všech potřebných stanovisek k provedení stavby
a po ukončení procesu výběru dodavatele došlo
konečně 25. září 2017 k převzetí staveniště dodavatelskou ﬁrmou, respektive sdružením ﬁrem FCC
Česká republika, s.r.o. a GEOtest, a.s. Sanační
práce byly zahájeny 3. října 2017. Postupně byla
vzorkována aodvážena kontaminovaná zemina,
umístěná v zafóliovaném sarkofágu, fólie byla

rozřezána na manipulovatelné kusy alikvidována
jako odpad znečištěný nebezpečnými látkami.
Podle obsahu PCB byly jednotlivé segmenty kontaminované zeminy odváženy do koncových zařízení oprávněných k nakládání s příslušným typem
odpadů. Odpady s obsahem PCB nad 50 mg/kg
sušiny byly odváženy k termickému odstranění
do provozu spalovny v Ostravě, SUEZ Využití zdrojů, a.s.; odpady s nižším zatížením PCB byly předávány ke stabilizaci do zařízení Hůrka QUAIL,
spol. s r.o. či na řízenou skládku do Vodňan. Kromě odstranění sarkofágu proběhlo také odkrytí
zemin zajištěných asfaltovým překryvem ajejich
postupné odtěžení z míst s prokazatelně nadlimitním obsahem PCB. Vzniklé jámy byly zavezeny
inertním nezávadným materiálem a čeká je opětovné zaasfaltování. Součástí prací bylo sanační
čerpání podzemních vod přes mobilní sanační
stanici, průběžně byla hodnocena kvalita podzemní vody, přičemž bylo zjištěno, že sanací došlo
ke snížení kontaminace pod limity původně
schválené jako cílové parametry sanace. Nadále
probíhá monitoring kvality podzemních vod,
pokud bude prokázáno trvalé dosažení sanačních
limitů, může být demontována sanační stanice
i zařízení jímacích objektů včetně hydrovrtů.
Konečným krokem celé akce bude zpracování
aktualizované analýzy rizika.
Přes veškeré počáteční nejistoty se akce vyvíjí
pozitivně, a tak nezbývá, než Milevsku popřát,
aby se mu podobné ekologické pohromy vyhnuly.
Za odbor životního prostředí Andrea Rucká

STRANA 4

Aktualizace žádosti o přidělení bytu v domech
s pečovatelskou službou města Milevska
Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí,
upozorňuje žadatele o přidělení bytu v domech
s pečovatelskou službou města Milevska, že
v průběhu července každého kalendářního
roku musí být podaná žádost o přidělení bytu
v domech s pečovatelskou službou města
Milevska (dále jen „žádost“) písemně aktualizována. Písemnou aktualizaci žádosti je možné učinit na odboru sociálních věcí Městského
úřadu Milevsko, Za Radnicí 95, 399 01 Milevsko, 2. patro budovy Froll - kancelář č. 305,
Pavlína Hajská, DiS., kde bude od 1. 7. 2018
připraven aktualizační dotazník. Aktualizační

dotazník je k dispozici rovněž na webových
stránkách města Milevska www.milevsko-mesto.cz ve složce Sociální oblast (Domy s pečovatelskou službou). Aktualizace žádosti je jednou z povinností žadatele o přidělení bytu
v domech s pečovatelskou službou. Pokud ji
žadatel neprovede ani poté, co na ni bude
odborem sociálních věcí písemně upozorněn,
bude jeho žádost v souladu s Pravidly pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním
omezením v domech s pečovatelskou službou
města Milevska z pořadníku žadatelů o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou

města Milevska vyřazena. Žadatelé, kteří
žádost podali v průběhu letošního kalendářního roku, budou svoji žádost aktualizovat až
v červenci 2019.
Změny týkající se stupně závislosti na pomoci
jiné fyzické osoby (příspěvek na péči), rozsahu
využívání sociálních služeb, trvalého pobytu,
bytových podmínek či vznik nesplaceného
závazku vůči městu, je žadatel povinen oznámit kdykoliv v průběhu kalendářního roku,
a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode
dne, kdy k uvedené změně došlo.
Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věcí

Vážení občané města Milevska,
chtěli bychom vám
nabídnout spoluúčast na rozhodování
o investici na vybudování workout
(venkovního) hřiště
v Milevsku.
Toto
téma
je
v našem městě velmi
diskutované
a bylo také jedním
z hlavních témat
nově vzniklé iniciativy „Ženy pro Milevsko“, která se již
pravidelně schází,
diskutuje a prostřednictvím projektu Živé Milevsko předkládá vedení města návrhy na úpravy
veřejného prostoru. Celé snažení není v Milevsku novinkou. Již se jím v minulosti zabývali
občané města a připravili i návrhy, jak by si
toto hřiště představovali. Všechny návrhy
budou součástí výběru. Cílem vedení města je
vybrat typ hřiště, které bude nejvíce vyhovovat
a bude přínosem k aktivnímu způsobu života
ve městě.
Přibližná výše investice se pohybuje mezi 300
až 500 tisíci korunami. Proto je také důležitým
argumentem jeho využití směrem k různým

zájmovým skupinám aktivní veřejnosti. Ve spolupráci s JČTED jsme pro Vás připravili anketu,
ve které se budete moci k tomuto tématu vyjádřit a pomoci v rozhodování o této investici
a také umístění tohoto hřiště ve městě.
Anketu najdete na Facebooku města Milevska
a na Facebooku Živé Milevsko.
Budeme velmi rádi, když získáme co největší
počet vašich názorů k tomuto tématu a budete
se tak podílet na utváření veřejného prostoru
v Milevsku.
Za projektový tým
Ing. Ivan Radosta,
Mgr. Martin Třeštík,
Vít Král

Prázdninová dílna
Přijďte si zpříjemnit
prázdninové dopoledne dílničkou
s promítáním pohádky Hledá se princezna.
Vstupné: 60 Kč
Středa 4. července od 9 hodin
Milevské kino

Sportovní hry mateřských škol – 11. ročník
Dne 31. května se na fotbalovém
stadionu v Milevsku uskutečnil
11. ročník sportovních her
mateřských škol. Tuto akci pořádá město Milevsko ve spolupráci
s Fotbalovým klubem ZVVZ
Milevsko, Domem kultury Milevsko, společností SPOS Milevsko,
s. r. o., organizací Sociální služby Milevsko a Markem Hradilem.
Finančně přispěly firmy Jednota
SD Milevsko, BOBY – Bohuslav
Hruška, Milevské noviny
a Pekařství František Malý, kte-

rým touto cestou děkujeme. Akci zpestřila
i účast Policie ČR OO Milevsko, HZS Milevsko
a Krajské hygienické stanice České Budějovice,
kterým též patří naše poděkování. Všech 120
dětských závodníků podalo mimořádné sportovní výkony, a proto medaile, poháry i hodnotné ceny dostal od pořadatelů každý soutěžící. Odměnou pořadatelům byly usměvavé
tváře dětí neskrývajících nadšení z krásných
dárků.
Umístění: 1. místo MŠ Klubíčko Milevsko,
2. místo MŠ Sluníčko Milevsko, 3. místo MŠ
Zbelítov
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Události třicetileté války v okolí Milevska

Dnešní pohled na Zvíkov z téhož místa. Archiv Mil. muzea.

neboli
těžkých
hákovnic, se stal
lajtnant Hans Juncker, poručík z MansDobývání Zvíkova roku 1622. Kresba z Českomoravské kroniky (1860).
feldova vojska. Jako
mušketýři sloužili na
Jakkoli se veřejnost domnívá, že třicetiletá Zvíkově už od roku 1618 i mirovický rychtář
válka už podle svého názvu trvala tři desítky Jan Cyprián a soused Václav Kratochvíle
let, není to tak zcela pravda. Pod označením z městečka Podhradí, které se rozkládalo
„třicetiletá válka“ rozumíme několik váleč- u řeky pod hradem a zaniklo při napouštění
ných konfliktů, následujících těsně po sobě Orlické přehrady. Oba tito muži nám zanev rozmezí let 1618–48. První z nich byla chali cenná svědectví, jak to na hradě v této
v letech 1618–20 válka česká, pak následo- bouřlivé době vypadalo.
vala válka falcká v letech 1621–23, poté Zámek Orlík, bráněný asi 80 holandskými
v letech 1625–29 válka dánská a roku 1630 mušketýry, byl dobyt po krátkém odporu
vypukla válka švédská. Když se pak roku 1635 5. dubna 1621 císařským vojevůdcem Baltado konfliktu zapojila i Francie, říkalo se této zarem de Marradas. Obránci si však vymohli
poslední fázi bojů – švédsko-francouzská právo odchodu i se svými zbraněmi do
Němec. Na Orlíku byla ponechána malá císařválka.
Pro nás je nejzajímavější etapou třicetileté ská posádka 60 pěšáků a 20 jezdců, a Marválky její první fáze, tedy válka česká, která radas se chystal vrhnout i na sousední Zvíkov,
se z velké části odehrávala v jižních Čechách. ale pak obdržel jiné rozkazy a odtáhl se svými
Po bělohorské porážce došlo k popravě na vojáky k Plzni. Toho využili obránci Zvíkova
Staroměstském náměstí v Praze a zdálo se, a začali z hradu podnikat výpady do okolí,
že česká válka končí. Leč nebyla to tak zcela především za potravinami. Skutečný husarpravda, protože na jihu Čech stále zbývalo ský kousek se jim podařil v noci 26. srpna
několik opevněných míst, které drželi vojáci 1621, kdy část zvíkovské posádky lstí obsastavovské armády. Byl to především dobře dila špatně strážený Orlík. Po krátké šarvátce
opevněný Tábor, který odolal sedmi gene- s rozespalou císařskou posádkou ovládli starálním útokům císařských a vzdal se kvůli vovští zámek a císařští, kteří neměli přednedostatku potravin a munice až 18. listo- stavu o počtu útočníků, v noci prchli. O někopadu 1621. Za víření bubnů opustili stavovští lik dní později se pak zvíkovská posádka
vojáci město se všemi svými zbraněmi. Podle vracela se zásobami mouky a soli zpět na Zvídohody směli v Táboře zůstat jen zranění či kov. Měla však smůlu. U Nevězic narazila na
nemocní vojáci. Do počátku března 1622 se silný oddíl císařských, a tak muži museli
bránila i Třeboň, výtečně opevněná ještě nechat pomalé vozy na místě a zachránit se
z časů Petra Voka a částečně hájená anglic- útěkem na pevný Zvíkov. O dobývání hradu
kými dobrovolníky. Po kapitulaci Třeboně však císařští velitelé zatím nemohli uvažovat,
zbýval už jen poslední bod odporu českých protože měli málo vojáků. V té době totiž
stavů, starý hrad Zvíkov na soutoku Vltavy zahájil tažení proti Habsburkům ve Slezsku
Jan Jiří Krnovský, a tak byly veškeré jednotky
s Otavou.
Poslední předbělohorský majitel hradu, Petr císařské armády odeslány tam. Jen několik
ze Švamberka, se plně zapojil do povstání oddílů zůstalo u Zvíkova. Na Zvíkově se tak
na straně českých stavů. Neponechal nic stále víc začal projevovat hlad.
náhodě a opatřil Zvíkov i sousední Orlík Věci se daly do pohybu koncem května 1622,
patřičnou vojenskou posádkou, tvořenou kdy se v Milevsku a okolí shromáždilo asi
jednak poddanými z okolních vsí, a také částí 2 5OO vojáků císařské armády, kteří dorazili
mušketýrů z Mansfeldova vojska. Velitelem především od Tábora. Jejich velitel, obriposádky Zvíkova, která čítala asi 150 mužů, stlajtnant neboli podplukovník Kašpar Gramb
majících k dispozici deset děl a 130 tuplháků měl jasné pokyny, oblehnout Zvíkov a dobýt

ho. Dne 23. května byl Zvíkov obklíčen a před
bránu hradu byl vyslán bubeník, aby dle tehdejšího zvyku vyzval obránce ke kapitulaci.
Ti mu však odpověděli smíchem a nad bránou
hradu se objevil červený prapor na znamení,
že posádka se bude bránit. Vzápětí začala
palba, která trvala pak několik dní. Zvíkovští
také podnikli z hradu několik výpadů, ale
když se po nějakém čase ani jedna strana
nemohla nijak výrazně prosadit a pomoc ze
Slezska, na kterou lajtnant Juncker spoléhal,
nepřicházela, musel nakonec s těžkým srdcem začít vyjednávat. Dne 21. července
nabídl Grambovi kapitulaci hradu a vzápětí
byly sepsány podrobné podmínky, za nichž
bude Zvíkov vzdán. Znění této smlouvy se
dochovalo. Víme, že se lajtnant snažil zabezpečit sebe i své vojáky a také lidi z okolí, kteří
jim pomáhali, ale kníže z Lichtenštejna, který
měl tuto smlouvu odsouhlasit, mnohé
z těchto bodů zamítl, jak na okraji smlouvy
poznamenal jeho sekretář Hayden. Kníže jednal s obránci Zvíkova z pozice síly, věděl, že
ke kapitulaci tak jako tak dojde. Tak se i stalo
a 28. července se brána hradu otevřela dokořán. Obránci hradu se všemi svými zbraněmi
i zavazadly odcházeli. Zdá se však, že císařští
smlouvu nakonec nedodrželi. Pavel Skála ze
Zhoře uvádí ve své Historii církevní, že…
císařští nedodrželi smlouvu ve všech punktích a dali oficíry spoutané odvézt do Prahy
do arestu tužšího.
Obristlajtnant Gramb nechal na Zvíkově
posádku padesáti mušketýrů pod velením
poručíka a sám pak odtáhl se svým vojskem
přes Milevsko zpět do Tábora. V říjnu 1623
koupil hrad Jan Oldřich z Eggenberka. Byla
zde i nadále vojenská posádka, ale Zvíkov
stále víc pustl a na konci 17. století byl už
skoro neobyvatelný. Dílo zkázy pak dokončil
velký požár roku 1751. Až teprve radikální
stavební zásahy koncem 19. století zachránily, co se ještě zachránit dalo. Statečná
obrana hradu v pobělohorské době už dávno
upadla v zapomenutí.
Vladimír Šindelář,
Milevské muzeum
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MŠ SLUNÍČKO

My máme prima rodiče

Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. Jindřichu Maškovi a jeho kolegům od Policie ČR,
kteří svůj čas věnovali dětem z Mateřské školy
Sluníčko a připravili pro ně velmi pěkné dopoledne. Děti se seznámily s prací Policie ČR, měly
možnost si prohlédnout a obléknout výstroj
policistů, vyzkoušely si, jak probíhá dopadení

zloděje za použití detektoru kovů a otisků
prstů. Největší úspěch měla ukázka z výcviku
služebního psa. Nechyběla ani prohlídka policejních aut a na závěr děti dostaly spoustu
drobných dárků a také kartičku s otiskem svých
vlastních prstů.
Naše poděkování patří také p. Martinu Křížovi

za poskytnutí atrakcí a pomoc při organizaci
Dne dětí. Děti si svůj svátek užily na skákacích
hradech, jízdou na motokárách a na závěr si
pochutnaly na cukrové vatě.
Kolektiv MŠ Sluníčko

2. ZŠ MILEVSKO

Dobrodružství s technikou

Ve čtvrtek 14. června se třídy 5. A a 4. A 2. ZŠ
Milevsko zúčastnily interaktivní výstavy v Českých Budějovicích „Dobrodružství s technikou“. Vystavovatelé z jihočeských odborných

škol a z řad významných zaměstnavatelů regionu zde připravili pro žáky stanoviště, kde si
mohli vyzkoušet formou aktivního zážitku
technické, řemeslnické či vědecké pokusy a čin-

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Dne 18. června se všichni žáci 2. základní školy
J. A. Komenského v Milevsku učili, jak se zachovat v případě mimořádné události. Během dne
navštívili naši školu záchranáři z týmu Rescue

racing, kteří dětem názorně předvedli záchranné pomůcky a ukázali
práci s nimi. Zástupci Policie ČR
seznámili děti se zásahovou výstrojí
i výzbrojí a zaujali zejména ukázkou
práce s policejními psy. Příslušníci
milevského hasičského záchranného sboru představili hasičský vůz a
pohovořili s dětmi o svých zkušenostech ze záchranných akcí. Žáci
2. stupně si vyslechli zajímavou
přednášku o tom, jak pracuje Městská policie Milevsko. Dále byli žáci
seznámeni se zásadami první pomoci, které si také prakticky vyzkoušeli.
Děkujeme všem příslušníkům zúčastněných
záchranných složek za spolupráci a ochotu při
uskutečnění našeho projektového dne.
Mgr. Markéta Kotalíková

nosti. Děti mohly svoji fantazii zapojit při skládání ozubených kol, při hraní složitějších počítačových her. Velice je upoutaly i stánky policie, kde si pomocí virtuálních brýlí vyzkoušely
chůzi opilého člověka. Děvčata si domů přivezla vlastnoručně ušité polštářky a zatancovala si justdance. Chlapci si zase užili na vlastní
kůži řízení legorobotů a střílení plastovou pistolí. Za dobré výkony byli žáci odměněni vždy
malým dárkem nebo sladkostí. Tuto výstavu
nám umožnila Jihočeská hospodářská komora
v rámci projektu „Asistenční centrum Impuls
pro kariéru a praxi“ a velké poděkování patří
paní Marcele Kužníkové, která tento výlet pro
naši školu zorganizovala.
Paní učitelky Kosobudová a Šťastná

GALERIE M
nám. E. Beneše 1, MILEVSKO
si Vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií

VLASTIMIL SLABÝ

Z Á T I Š Í
VE R N I SÁŽ
v úterý 3. července
v 18 hodin
VÝSTAVA POTRVÁ
do soboty 28. července

OTEVÍRACÍ DOBA:
ÚT a ČT

9:00 – 11:30
12:30 – 17:00
ST a PÁ 9:00 – 11:30
12:30 – 16:00
SOBOTA 9:00 – 12:00
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KULTURA A SPORT – ČERVENEC 2018
MILEVSKÉ KINO

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
pátek 13. až neděle 15. 7.

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216

ČR – Drama, komedie – Dáš si ještě jedno? Úsměvy smutných mužů je celovečerní film podle stejnojmenného knižního bestselleru Josefa
Formánka. Místy vtipný, místy smutný. Svou tragikomedii „o chlastu, vůli a vesmíru“ vypráví
úspěšný spisovatel, který k práci i k mluvení
s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen skleničku
a později i celou láhev.
ČESKÉ ZNĚNÍ
93 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

www.milevskem.cz

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA
+ HLEDÁ SE PRINCEZNA
středa 4. 7.

09:00

UA – Animovaný – Přijďte strávit příjemné dopoledne do kina. Nejdříve si vyrobíte duhové sluníčko a pak se podíváte na animák Hledá se
princezna.
DABING
85 min.
vstupné: 60 Kč

ANT-MAN A WASP
čtvrtek 5. až sobota 7. 7.

3D
20:00

USA – Akční, dobrodružný - Filmový svět studia
Marvel se rozrůstá o snímek Ant-Man a Wasp, který je novou kapitolou o superhrdinech, kteří se
umějí zmenšovat.
DABING
109 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: plné 150 Kč,
děti 130 Kč

NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
neděle 8. 7.

20:00

USA – Akční, romantický, drama, thriller - Dobrodružné drama s Shailene Woodley (Hvězdy
nám nepřály, filmová série Divergence) a Samem
Claflinem (Než jsem tě poznala, filmová série
Hunger Games) v hlavních rolích je inspirováno
skutečným příběhem dvou svobodomyslných
lidí, kteří se po náhodném setkání nejdříve zamilují, a potom spolu prožijí největší dobrodružství
svého života.
TITULKY
99 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
3D A 2D
čtvrtek 12. a pátek 13. 7. (3D)
sobota 14. a neděle 15. 7. (2D)
17:30

DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
čtvrtek 19. 7.

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

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU
do středy 5. 9.
Snímky rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky,
terasy, pergoly apod. zasílejte na e-mail: soutez@milevskem.cz. Uveďte jméno a příjmení autora, stručný název fotografie a prohlášení, že jste
autorem fotografie. Vyhrát můžete poukázky na
odběr zboží u partnera soutěže – Květinářství
Romantik. Více informací na www.milevskem.cz.

LETNÍ KINO 2018 – ČERTOVINY
úterý 3. 7.

21:00

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
pátek 20. až neděle 22. 7.
20:00
USA – Muzikál – Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá
nálada pohádkového ostrova Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.
TITULKY
114 min.
vstupné: 130 Kč

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
čtvrtek 26. až sobota 28. 7.
17:30
Německo – Dobrodružný, fantasy, rodinný - Jima
Knoflíka, strojvůdce Lukáše a lokomotivu Emu
čeká více než podivuhodné dobrodružství. Od
tvůrců filmu Nekonečný příběh.
DABING
110 min.
vstupné: 100 Kč

CHATA NA PRODEJ
čtvrtek 26. až sobota 28. 7.

PRVNÍ OČISTA
čtvrtek 12. 7.

PLÁN ÚTĚKU 2
neděle 29. 7.

20:00

20:00

USA – Drama, horor, mysteriózní – Když zemře
Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná rodina
její dcery rozplétat záhadná a čím dál tím děsivější
tajemství svých předků. S přibývajícími odhaleními se čím dál více snaží překonat svůj neblahý
osud, který zřejmě pronásleduje celý jejich rod
a pomalu ničí vše, co znají.
TITULKY
126 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

USA – Animovaný – Ve filmu se s naší oblíbenou
rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde
si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce
v hotelu.
DABING
87 min.
vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč,
vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč

USA – Horor – Přežijte nejnebezpečnější noc
v roce. Přežijte Očistu. Pokračování originální
hororové série vás zavede na samotný začátek.
Do hodin, které znamenaly zrod nejkrvavější
americké tradice.
TITULKY
103 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

20:00

množství nových zakázek a nyní čelí nové velké
výzvě.
DABING
93 min
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

20:00

ČR – Drama, komedie – Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná
rodina na poslední rozlučce s chatou.
ČESKÉ ZNĚNÍ
77 min.
vstupné: 120 Kč

Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se
jen hemžili, ale protože si k práci neuměli šikovně
zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes
druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku
využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc
při uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden
zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se
k otevřené bráně, kterou zrovna staří čerti větrali
a než se kdo nadál, byla pryč.
Akce je financována s podporou dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto
2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

20:00

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ
POHÁDKY HLEDÁ SE PRINCEZNA
středa 4. 7.
09:00

USA – Thriller – „Ray Breslin (Sylvester Stallone)
je neustále na útěku – živí se totiž testováním
nedostatků zabezpečovacích systémů ve věznicích. Uplynulo už několik let, kdy se stal obětí
zrady a musel sáhnout až na dno svých sil, aby
unikl z nechvalně známé prosklené Hrobky. Po
tomto úspěchu mu prestiž ještě stoupla, získal

Přijďte strávit příjemné prázdninové dopoledne
do Milevského kina. Nejdříve si vyrobíme duhové
sluníčko a pak se podíváme na kouzelný příběh
Ruslana a Mily, který se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč
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MILEVSKÉ LÉTO 2018 – FANTOM
čtvrtek 5. 7.
18:00-22:00
Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
Program a více informací na www.milevskem.cz.
Akce je financována s podporou dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto
2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 10. 7.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

LETNÍ KINO 2018 – HASTRMAN
úterý 10. 7.

21:00

amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 19. 7.

SUPERCARS TUNING & GRILL
pátek 13. 7.
17:00-22:00

LETNÍ KINO 2018 – ŠPUNTI NA VODĚ
úterý 24. 7.
21:00
3. ročník populárního tuningového srazu, kde
se můžete těšit na spoustu super aut, Brož trucky,
ale také aktivity pro děti: Namaluj si auto snů,
vyhlášení nejhezčího nočního designu, grilování, Rider’s Memorial a spoustu dalšího. Akce je
pořádaná za podpory DK Milevsko a Restaurace
V Klubu.
parkoviště před DK
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2018
– HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
úterý 17. 7.
21:00

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana
alias barona de Caus, jehož láska k venkovské
dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou z cest
po světě, aby obnovil rybníky na svém panství.
Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane
nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním
přírody a pohanských rituálů.
Akce je financována s podporou dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto
2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MINI LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
EFK DANCE FAMILY
čtvrtek 12. a pátek 13. 7.
14:00-17:00
Lekce jsou určené pro všechny výkonnostní kategorie, i pro nečleny EFK, těšíme se na nové tváře!
2 taneční lekce/1 den, taneční styly: hiphop, lockin, break dance, contemporary.
Cena za oba dny 300 Kč, jeden den 160 Kč. Více
informací na facebooku EFK dance family či
info@efkdancefamily.cz.
taneční sál DK

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 12. 7.

18:00-22:00

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
Program a více informací na www.milevskem.cz.
Akce je financována s podporou dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto
2018“.

18:00-22:00

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
Program a více informací na www.milevskem.cz.
Akce je financována s podporou dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto
2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum
nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Pan
Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému
však hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených
prostor muzea, kde objeví svět, skrytý před zraky
návštěvníků. A právě v podzemí je ukryto nejen
tajemství kouzelného muzea, ale i klíč k jeho
záchraně.
Akce je financována s podporou dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto
2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

AFRICAN THUNDER 2018
středa 18. 7.

18:00

Osmnácté evropské turné skupiny studentů umělecké školy z Afriky s názvem Iyasa Zimbabwe.
Dunění bubnů a bouře písní a tanců v pořadu nejpopulárnějšího souboru Afriky opět v ČR. Svou
návštěvou pořadu skupiny Iyasa podpoříte rozvoj
umělecké školy v Bulawayu a umožníte vzdělání
v tomto oboru několika africkým dětem.
Od 18:00 hodin vystoupí v afmiteátru s hudební
produkcí Jaromír Kašpar & Magdalena Moudrá
s vlastní tvorbou, od 19:00 hodin pak navazuje
vystoupení African Thunder.
amfiteátr DK
vstupné: předprodej 90 Kč, na místě 100 Kč

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 19. 7.

14:00

Poradna Jitky Hanzalové, tel. 732 867 571.
učebna 2

Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že
nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po
řece jen ve třech, tak, jako za starých časů. Jenže
od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a mají
děti. Uvítací večeře pro Ondru, který přijíždí se
svou mladou přítelkyní Zlaticou, se nezadržitelně
mění v katastrofu. Zlatica, která touží po dítěti,
se dozvídá, že Ondra má dceru, o které se jí nezmínil. Igor své ženě Nele a jejich dcerám výměnou
za pánskou jízdu slíbil rodinnou dovolenou, na
kterou kvůli práci nemůže odjet.
Akce je financována s podporou dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto
2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO 2018
čtvrtek 26. 7.

18:00-22:00

Série letních koncertů v amfiteátru DK Milevsko.
Program a více informací na www.milevskem.cz.
Akce je financována s podporou dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto
2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO 2018 – JÁ, PADOUCH 3
úterý 31. 7.
21:00

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si
nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna
na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadouš-
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ské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. A do toho
všeho se Gru dozví, že má dvojče, které je mu
k nerozeznání podobné. Až na ty vlasy.
Akce je financována s podporou dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kultury“
a v rámci projektu „Milevské kulturní léto
2018“.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

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

VERNISÁŽ VÝSTAVA – ZÁTIŠÍ
úterý 3. 7.

18:00

Vernisáž výstavy klasické černobílé a barevné
fotografie Vlastimila Slabého.

KNIHOVNICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pondělí 16. až pátek 27. 7.

v 7:41 hodin, odjezd ze Strakonic v 8:50 hodin.
vede: Ladislav Macháček

Celkem 40 dětí se letos s knihovnou proletí literárním světem. Z tohoto důvodu bude pobočka
knihovny pro čtenáře po 14 dní uzavřena.
pobočka Dům kultury

MILEVSKÝ KLÁŠTER

POZOR – PRÁZDNINOVÉ ZMĚNY
Knihy půjčujeme na celé prázdniny! Vrátit je
můžete až první týden v září. O prázdninách
se v knihovně v úterý a ve čtvrtek nepůjčuje!
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa, pátek – otevřeno od 8 do 17
hodin
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
pondělí, středa – otevřeno od 8 do 11 a od 12
do 16 hodin
POBOČKA V DK
půjčovní doba se nemění, zavřeno 16.-27. 7.
(pořádáme příměstský tábor)

SPOS MILEVSKO

U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz
VÝSTAVA – DRAHOKAMY PRO KARLA IV.
do 12. 8.
09:30-17:00
barokní prelatura kláštera

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

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 11. 7.

08.00-16.00

Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat předem.
V rámci projektů „RESTART a Klíče pro rodinu
2018“.

VÝSTAVA – ZÁTIŠÍ
středa 4. až sobota 28. 7.

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269

Výstava klasické černobílé a barevné fotografie
Vlastimila Slabého.
vstupné: 10 Kč

Veřejné bruslení - IN- LINE dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 12. 7.

LETNÍ STADION:

Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich. Nutno objednat předem.
V rámci projektů „RESTART a Klíče pro rodinu
2018“.

MILEVSKÉ MUZEUM

www.spos-milevsko.cz

14. 7. 12:00
7. ROČNÍK MEMORIÁLU JAROSLAVA DĚDOURKA
A 23. ROČNÍK FC ZVVZ

KLÁŠTERNÍ 557 | TEL.: 382 521 093

RODIČOVSKÁ PORADNA

www.muzeumvmilevsku.cz

KOUPALIŠTĚ:
PO–PÁ:
SO–NE:

1918 – KONEC A ZAČÁTEK
do neděle 2. 9.
Výstava ke 100. výročí vzniku samostatného Československa.

HUDBA, ŠERM A TANCE
Z ČASŮ RENESANCE
neděle 8. 7.

08.00-16.00

10:00–21:00
09:00–21:00

SENIOR KLUB ZVVZ

Je pro Vás otevřena vždy: v pondělí od 8 do 16,
ve středu od 8 do 18 a ve čtvrtek od 8 do 16
hodin. Tato bezplatná služba Vám pomůže při
řešení nejrůznějších životních situací. Odpovědi
na své otázky dostanete diskrétně od našich
odborníků.
V rámci projektu „Klíče pro rodinu 2018“

www.zvvz.cz/seniorklub

21:00

2. nádvoří Milevského kláštera
Hudební skladby starých mistrů spolu s ukázkami renesančních tanců a dobového šermu v italském, německém a anglickém stylu. Součástí
programu je i komentovaná přehlídka renesanční módy. Účinkují: Fautores flautae – Písek, La
Volta – Pluhův Žďár, Collegium 1570 – Milevsko,
Fedrfechtýři – Č. Budějovice.
vstupné: 70 Kč, děti a důchodci 40 Kč

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

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
od pondělí 2. 7. do pátku 24. 8.
Pořádá Senior klub ZVVZ. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 2. července od 17 hodin.
vestibul knihovny

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
ČLENŮ SENIOR KLUBU ZVVZ
pondělí 2. 7.
17:00
Výstava potrvá do pátku 24. srpna.
vestibul Městské knihovny v Milevsku

PRAHA – XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET
– ZÁJEZD ZRUŠEN
pátek 6. 7.
PRAHA – NA VÝLET S VNOUČATY
úterý 10. 7.
Návštěva ZOO Praha s možností plavby lodí. Vstupenky nejsou v ceně. Odjezd v 7 hodin.

LETNÍ DĚTSKÝ KLUBÍK
pondělí 16. 7. až pátek 10. 8.
Příjem přihlášek zahájen. Celodenní letní klub
pro děti od 5 do 10 let. Ve stylu příměstského
tábora.
S denní kapacitou 8 dětí. Cena 1550 Kč za týden
+ oběd

VZORY CHOVÁNÍ, KTERÉ NEVĚDOMKY
PŘENÁŠÍME NA SVÉ DĚTI
středa 25. 7.
16:00
Beseda pro rodiče. Vzory chování, které děti přijímají od nás (rodičů) zvláště v předškolním období jako přirozenou součást učení a vývoje. Besedu
povede Bc. Andrea Kadlecová (odborný konzultant poradny).
vstupné: zdarma

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

ZE STRAKONIC DO MILEVSKA
středa 11. 7.
Otavská cyklostezka, cyklo akce, délka trasy
56 km. Odjezd vlakem z nádraží ČD v Milevsku

LETNÍ MIKROJESLE MILÍSEK
Příjem přihlášek. Celé léto otevřeno. Celodenní
zařízení rodinného typu pro děti od 6 měsíců do
4 let.
Školné zdarma.
V rámci projektu „První mikrojesle v Milevsku“
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LETNÍ JESLIČKY MILÍSEK
Příjem přihlášek. Celé léto otevřeno. Celodenní
zařízení péče o děti (1–4 roky) registrované jako
„dětská skupina“ s individuálním přístupem
k dětem. Možnost volby frekvence docházky.

MŠ KLUBÍČKO

První místo pro MŠ Klubíčko

POBYTOVÉ DĚTSKÉ TÁBORY
1) DT ORLÍK VYSTRKOV
2) DT ORLÍK MARINA
Ubytování: byty 1+1, 2+1, nebo bungalovy plně
vybavené. Stravování: plná penze – skvělá kuchyně. Program: takový, na který se nezapomíná.

KÁVA SVĚT
www.mejdanprofaunu.cz
MEJDAN PRO FAUNU MILEVSKO
sobota 14. 7.
Těšit se můžete na bohatý program pro celou
rodinu. Pro děti bude připravené divadelní představení s divadelním workshopem, program ekocentra Ochrana faunu ČR, skákací hrady,
malování na obličej a další zábavné a sportovní
aktivity. Dospělí se mohou těšit na pohodovou
atmosféru, kvalitní občerstvení a dobrou hudbu!
park Bažantnice

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
CHLEBOPEČENÍ
úterý 3. 7.

11:00

KVÍZOVÁNÍ
středa 11. 7.

12:00

VÝPRAVA - POZNÁVÁNÍ OKOLÍ
úterý 17. 7.

Na 11. ročníku Sportovních her mateřských
škol, který se konal na konci května, se malým
sportovcům z Mateřské školy Klubíčko Milevsko
podařilo opět zvítězit a obhájit tak znovu krásné první místo. Velice pěkný výkon podaly
mažoretky Mateřské školy Klubíčko, které se
již tradičně svým vystoupením spolupodílely
na slavnostním zahájení této sportovní akce.
Mateřská škola Klubíčko Milevsko

Společné focení dětí v Milísku
V úterý 5. července proběhlo hromadné focení
dětí z jesliček a mikrojeslí Milísek. Mimo hromadného focení, které proběhlo ve třídě
mikrojeslí, se děti mohly vyfotografovat i se
svými kamarády na zahradě jesliček. Všem
dětem se focení moc líbilo a těší se na výsledné
fotografie.

Oběžná dráha zná vítěze
zorům, bez kterých by jen těžko tato soutěž mohla být tak kvalitní a jedinečnou akcí v Jihočeském
kraji. Partneři a sponzoři soutěže: DK Milevsko,
Rádio Kiss, Divadlo Kalich, Kytary.cz,
Talentida.com, Jihočeské týdeníky, MX Brothers,
Milnet.cz, Voňavý obchůdek Violka, Ganeo s.r.o.,
Václav Dejčmar, Tomegas, ZVVZ Milevsko, FAST
Kovošrot, Komerc Vzduchotechnika, Jaroslav
Dvořáček, F-N-S Group s.r.o., Siko koupelny, Stavební bytové družstvo Milevsko, Město Milevsko
a Jihočeský kraj.
Jaromír Kašpar

11:00

PREVENTIVNÍ TÉMA – PRVNÍ POMOC II.
čtvrtek 26. 7.
13:00
SPORTOVNÍ DEN
úterý 31. 7.

12:00

SaS ROZÁRKA

PIKNIK - ZDRAVÉ MLSÁNÍ VENKU
úterý 3. 7.
10:00
SPORTOVNÍ DEN
úterý 10. 7.

10:00

VÝPRAVA – POZNÁVÁNÍ OKOLÍ
úterý 17. 7.

11:00

RODINNÉ TÉMA
– KOMUNIKACE S DOSPÍVAJÍCÍMI DĚTMI
úterý 24. 7.
10:00
ZAVAŘOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ
PŘEBYTKŮ ZE ZAHRADY
úterý 31. 7.

10:00

V pátek 25. května se v Domě kultury Milevsko
uskutečnil 7. ročník pěvecké soutěže Oběžná
dráha, který byl podle ohlasů diváků a názorů
poroty na vysoké pěvecké i technické úrovni.
Oběžná dráha představila nově graﬁcky zpracované logo a nové pravidlo, které znamenalo, že
do druhé poloviny ﬁnálového večera postoupí
pouze sedm nejlepších zpěváků z celkových patnácti. O nejlepších zpěvácích rozhodoval Marek
Ztracený, Katka Steinerová, Michael Foret aAlena
Kašparová. Vítězství si vyzpíval Ondřej Šikr, 13
let, z Rapšachu, na druhém místě skončila
Michaela Janáčová, 17 let, zOstravy atřetí příčku
obsadila Kateřina Karešová, 20 let, z Blížejova.
Cenu za nejlepší outﬁt získala Michaela Pecháčková, 14 let, Praha. Cenu za autorskou tvorbu si
odnesl Petr Obdržálek, 19 let, Domažlice. Za realizaci Oběžné dráhy 2018 na profesionální úrovni
děkuje studio Lavadero svým partnerům a spon-

Bartolomějské posvícení
2018
čtvrtek 23. až neděle 26. srpna
Z programu:
Nebe, Falcone, Portless,
Lokomotiva a Petr Vondráček,
Pavel Vítek a Top Band,
Oběžná dráha, Fusky Dus,
Ticho de pre cupé band,
Fantom,
Milevský smíšený sbor,
Robert Křesťan a další
www.milevskeslavnosti.cz
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Poděkování Sociálních služeb Města Milevska
Poděkování souboru Kovářovánek
Děkujeme národopisnému souboru Kovářovánek
pod vedením manželů Škochových za vystoupení
v Domech s pečovatelskou službou 5. května
1510 aLibušina 1401 ve čtvrtek 17.května av Klubu důchodců Gen. Svobody ve středu 23. května.
Tato vystoupení proběhla v rámci Festivalu dětských jihočeských folklorních souborů a byla
milým zážitkem pro přítomné seniory.

Děkujeme za oživení odpoledne i jejich trenérkám - Mgr. Janě Plavcové a Kačce Mošanské.
Další poděkování patří paní Helče Pokorné za
předvedení skladby Méďové, kterou společně
s dětmi a jejich rodiči nacvičila v rámci Všesokolského sletu 2018. Děti se moc snažily a spolu s plyšovými medvídky vykouzlily nejeden
úsměv na tváři.

Poděkování MC Milísek
V úterý 22. května přišly nejmenší
dětičky z Jesliček MC Milísek Milevsko zazpívat obyvatelům DPS Libušina 1401 a zpříjemnit jim všední dopoledne.
Velký dík samozřejmě patří i ředitelce Bc. Lence
Bečkové a učitelkám dětí za tento nápad a skvělou atmosféru, kterou vytvořily.
Bc. Bohdana Hejnová

Poděkování - TJ Sokol Milevsko
V pondělí 21. května se zahradě Domova pro
seniory a DPS 1510 Milevsko sportovalo.
Děvčata z oddílu Moderní gymnastiky TJ Sokol
Milevsko přišla obyvatele domů potěšit nejen
předvedením svých gymnastických výkonů, ale
secvičila ještě i hudební vystoupení jen tak, pro
radost...

EFK dance family mistry Evropy

Naši poslední soutěž této sezony, Mistrovství
Evropy Taneční skupiny roku konané v pražské
sportovní hale Slavii, jsme si jeli především užít,

získat nové zkušenosti a zapsat se do povědomí
celoevropské taneční kultury. Setkali jsme se
zde s týmy např. ze Slovenska, Německa a Polska.
Vystoupení s choreograﬁí „Waves of life“ na parketě takto unikátní soutěže jsme zatančili za
podpory ostatních českých skupin a našich rodičů. Od odborné poroty jsme si po dotančení
vysloužili potlesk, což pro nás bylo velkým oceněním. To jsme ovšem ještě netušili, že to největší na nás ještě čeká. Získali jsme 1. místo
v kategorii HIP HOP základní ligy na Mistrovství
Evropy. Toto umístění si zapisujeme k těm nejvýznamnějším. Jsme rádi, že naše celoroční práce, pilování a snaha byla zakončena takto úspěšně.
Adéla „Addy“ Kašparová

Glen Hansard & INTERFERENCE (IRL) v Milevsku

Do Milevska se vrací po třech letech držitel Oskara Glen Hansard. Tentokrát přijíždí jako člen
kultovní irské kapely Interference, která je postavena na odkazu zpěváka, skladatele a básníka
Ferguse O’Farrella, po jehož nešťastné smrti
před dvěma lety kapela pokračuje v koncertování s nejrůznějšími hudebními osobnostmi.
Mezi nimi je právě i Glen Hansard, který o Interference říká, že hrát s nimi byl jeho celoživotní

sen. Skupinou Interference prošlo několik významných hudebních osobností, po roce 2000 hrála v ČR
na několika prázdninových
festivalech. Na Folkových
prázdninách v Náměšti nad
Oslavou v roce 2005
vystoupila skupina ve
hvězdném složení Fergus
O´Farrell (zpěv), Paul Tiernan (kytara, zpěv), Marja
Tuhkanen (housle), Bertrand Galen (cello), Maria
Doyle Kennedy (zpěv)
a Glen Hansard jako host. Všichni mimo Ferguse
se postupně objevili v Milevských hudebních
sklepech, Marja s Bertrandem na legendárním
koncertě v bazilice s Glenem v roce 2006, Paul
a Maria DK pak sólově v Hudebních sklepech
v Galerii M. Jediný koncert v Čechách se uskuteční na 1. nádvoří Milevského kláštera v pátek
10. srpna od 19:30 hod.
Předprodej: www.milevskem.cz Josef Veverka

Změna
živnostenského
zákona
Informace o změně živnostenského zákona
v souvislosti se změnou zákona č. 159/1999
Sb., o některých podmínkách a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního
ruchu - „Provozování cestovní kanceláře“,
- „Provozování cestovní agentury“, která
je účinná od 1. 7. 2018, podá Ivana Nováková
– tel. 382 504 238 a Alena Suchanová – tel.
382 504 234. Více na webových stránkách
města.
Odbor dopravy a živnostenský

Milevské muzeum
vás srdečně zve
na noční představení

Hudba, šerm a tance
z časů renesance
Hudební skladby starých mistrů
spolu s ukázkami renesančních tanců
a dobového šermu v italském,
německém a anglickém stylu.
Součástí programu
je i komentovaná přehlídka
renesanční módy.
II. nádvoří kláštera v Milevsku
Neděle 8. července ve 21 hodin
Vstupné 70 Kč, děti a důchodci 40 Kč
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V sobotu 27. května se konala V. Muzejní noc ve stylu třicetileté války v Milevském muzeu. V průběhu večera ji navštívilo přes 200 návštěvníků. Malé i velké
návštěvníky čekala ukázka střelby z mušket, práce vojenského felčara, dětské soutěže, loutkové divadlo, ochutnávka dobové stravy i hudební doprovod.

V pondělí 21. května se v Latinské škole uskutečnil koncert souboru Chairé, tentokrát věnovaný letošnímu 400. výročí počátku 30leté války. Posluchači si mohli
vyslechnout vojenské písně ze 17. století, jak se dochovaly v tzv. Ditmarově sbírce v německém Heidelbergu. Průvodním slovem provázeli Justin Svoboda
a Vladimír Šindelář. Akci pořádalo Milevské muzeum ve spolupráci s klášterem premonstrátů.

Snímkem se vracíme na počátek měsíce června, kdy se v milevské Galerii M
konala vernisáž výstavy uměleckého seskupení Pampeklec. K vidění byly dřevěné sochy v nadživotní velikosti Petra Eschlera a keramika jeho manželky
Jaroslavy, obrazy Ivany Kubíčkové a také loutky, reliéfy a sošky řezbáře Jaroslava
Koděry.

Pohádku ke dni dětí sehrálo v amﬁteátru domu kultury divadlo s novým názvem
Divoloď. Děti se zapojily do děje, nechaly se vést na širé moře, kde řádila velká
bouře, bojovaly s příšerou a dokonce pomohly najít poklad.

Téměř 50 návštěvníků přišlo v červnu na poslední loutkovou pohádku v tomto
školním roce, která nesla název O vodníkovi a víle Amálce. Po skončení představení si děti prohlédly loutky zblízka. Loutkovému souboru při DK Milevsko
patří velké poděkování, že pohádku pro děti připravil.

Hodina plná her, zábavy a vodních radovánek – tak vypadala závěrečná hodina
jarního kurzu plavání pro děti v milevském domově důchodců. Po letní přestávce,
během níž děti budou moci získané plavecké dovednosti zúročit, se malí plavci
i neplavci mohou již teď těšit na kurzy podzimní. Fotograﬁe zachycuje skupinu
pokročilých plavců se svým instruktorem Mgr. Jakubem Bardou.
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Dobročinnost v Milevsku, aneb věci od Vás mohou ještě pomoci
Dne 25. června byl v Milevsku otevřen charitativní obchůdek Darovna. Jeho vznik byl inspirován píseckým obchůdkem Nepotřebné věci od
Vás - pomáhají dětem od nás, který funguje
v Písku již několik let a také charitativní činností,
která je rozšířená po celé Evropě pod názvem
Charity shops. Pomoci může opravdu každý.
Pokud se Vám doma hromadí věci, pro které již
nemáte upotřebení a je vám je líto vyhodit,
můžete je přinést do našeho obchůdku. Vámi
darované věci budou naceněny a za sympatickou
cenu dále prodávány. Výtěžek z prodaných věcí
bude následně použit na poskytnutí pomoci,
zejména dětem v sociálně nepříznivé situaci
a se zdravotním postižením formou ﬁnančního
daru, a to na konkrétní věc (např. na nákup speciálních bot, speciální zdravotní pomůcky, pří-

spěvku na lázně, rehabilitačního pobytu apod.).
Darováním nepotřebných věcí se tedy budete
moci podílet na pomoci určené konkrétnímu
člověku. Vybíráme opravdu cokoliv, v dobrém
a prodejném stavu (vyprané oblečení, elektroniku, porcelán, nádobí, hračky, knihy). Prostě
vše, o čem jste přesvědčeni, že ještě může někomu dalšímu posloužit.
Uvítáme též informace, kterým znevýhodněným
dětem ve vašem okolí bychom mohli pomoci.
Bližší informace můžete získat v našem obchůdku Darovna, na našich webových stránkách
www.darovna.cz, nebo na tel. čísle: 736 689 876
– Milena Kliková
Přijďte se k nám podívat, vždyť i malá pomoc
často dokáže zázraky!
Milena Kliková,
statutární zástupce spolku – předseda

O nejhezčí balkon či zahradu

Dům kultury Milevsko ve spolupráci s Květinářstvím Romantik paní Kolingrové připravil pátý
ročník fotograﬁcké soutěže s názvem O nejhezčí
balkon či zahradu. I tentokrát se budeme těšit
na vaše snímky rozkvetlých balkonů, zahrad,
teras, pergol, skalek apod.
Do soutěže může každý přihlásit dvě fotograﬁe,
a to třemi způsoby. Tím prvním a nejjednodušším
je zaslání snímků na e-mail soutez@milev-

skem.cz, nebo můžete fotograﬁe o rozměrech
10x15 cm zaslat na adresu Dům kultury Milevsko,
Nádražní 846, 399 01 Milevsko, a tím posledním
je možnost fotograﬁe osobně přinést do kanceláře DK.
K fotograﬁím nezapomeňte připojit své jméno
a příjmení, telefonní kontakt, stručný název
snímku a prohlášení, že výše jmenovaný je autorem fotograﬁí. Snímky se přijímají až do 5. září.
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v září,
ale my se už teď na vaše fotograﬁe těšíme. Ze
všech došlých snímků bude sestavena výstava,
která bude k vidění v prostorách domu kultury.
Hlavními cenami jsou poukázky na odběr zboží
v hodnotě 500, 300 a 200 Kč u spolupořadatele
soutěže – Květinářství Romantik. Na malou
odměnu se ale může těšit každý, kdo se se svými
fotograﬁemi přihlásí.

Královská dovolená
na Lipně

Kolotoče, tobogány, lanovky, lávky, obří trampolíny, houpačky, prolézačky, hrady, bludiště,
ale i stádo živých koziček – vše na jednom místě
uprostřed malebného šumavského lesa - atrakce, které ve své velikosti, množství, rozmístění
a propojení u nás nemá obdoby. Zábavný park
Království lesa v Lipně nad Vltavou je ideálním
cílem pro rodinný výlet, lákavá je také zhruba
hodinová dojezdová vzdálenost z Českých Budějovic, super je zvýhodněné rodinné vstupné pro
tuto sezónu.
Ozdobou Království je bombastický hrad, jehož
dominantou jsou dvě impozantní věže. Mezi
nimi jsou desítky metrů lanoví, které prověří
motorické schopnosti každého návštěvníka. Ty
připomínají stezky pro veverky, kuny, jezevce
nebo lišky. Děti tu odhalí tajemství skryté v útrobách lesa a zároveň se naučí rozeznávat stromy,
poznávat zvířecí stopy, pochopí zákonitosti
života lesního společenství nebo zjistí, jaké
vlastnosti má dřevo díky interaktivním edukačním prvkům.
Soutěžte s námi o pět vstupenek do Království
lesa v Lipně nad Vltavou a jízdenku na lanovku.
Odpověď na otázku: Jak se jmenuje maskot
lipenského areálu a co je to za zvíře? posílejte
na email: zpravodaj@milevskem.cz do 16. července.
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AFRICAN THUNDER 2018
Milevský dům kultury připravuje koncert studentů umělecké školy z Afriky s názvem Iyasa Zimbabwe, kteří již po osmnácté přijíždějí na turné po Evropě. Dunění bubnů a bouře písní a tanců
v pořadu nejpopulárnějšího souboru Afriky opět v ČR.
Svou návštěvou pořadu skupiny Iyasa podpoříte rozvoj umělecké školy v Bulawayu a umožníte
vzdělání v tomto oboru několika africkým dětem.
Vystoupení se koná ve středu 18. července v amﬁteátru domu kultury. Od 18:00 hodin vystoupí
s hudebním program Jaromír Kašpar & Magdalena Moudrá s vlastní tvorbou, od 19:00 hodin
pak navazuje vystoupení African Thunder. Vstupné na akci je v předprodeji 90 korun, vstupenky
jsou již nyní k dispozici na www.milevskem.cz a v obvyklých předprodejních místech.
Na místě v den konání pak zaplatíte vstupné 100 Kč.

UPOZORNĚNÍ
pro odběratele teplé vody z CZT!
Chcete se prosadit na trhu práce? Rozšířit si obzory?

Přihlaste se ke studiu
celoživotního vzdělávání!
Obor: Veřejná správa a sociální politika (Bc., Mgr.)
Kde se uplatníte: Na všech stupních řízení v oblasti veřejné správy, při výkonu státní správy, jako sociální pracovník v oblasti
poskytování sociálních služeb nebo při realizaci projektů regionálního rozvoje a projektů z fondů EU.

Místo konání: Konzultační středisko FVP SU, Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Bydlinského 2474, 390 02 Tábor

Ve dnech 16.–20. července 2018
bude z důvodu plánované odstávky v kotelně ZVVZ ENERGO, s. r. o.

PŘERUŠENA DODÁVKA TEPLÉ VODY.
K přerušení dodávky TUV dojde v neděli 15. 7. 2018 ve večerních hodinách.
Dodávka bude obnovena v pátek 20. 7. 2018 ve večerních hodinách.

V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent programu v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, požádat o uznání kreditů,
které získal v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

www.fvp.slu.cz

Za komplikace a nepohodlí způsobené odstávkou teplé vody se omlouváme.

Centrum Arkáda - pobočka Milevsko
Partner in Pet Food CZ s.r.o.,
Závod Veselí nad Lužnicí, Jateční 470/II ,
391 81 Veselí nad Lužnicí

hledá do směnného provozu pro svůj rozšiřující se moderní
skladový areál v Táboře na ulici Vožická nové kolegy na pracovní
pozici

Skladník – obsluha manipulační techniky
Na této pozici budete vykonávat:
činnosti spojené s manipulací a obsluhou vysokozdvižného vozíku ve směnném provozu

Co od vás požadujeme:







Zodpovědnost
Pečlivost
Kolektivního ducha
Průkaz řidiče manipulační techniky
Praxe s retrakem výhodou
Znalost Warehouse Management Systému (práce se čtečkami) výhodou

Co vám můžeme nabídnout?










Zaměstnání ve stabilní a rostoucí zahraniční společnosti
Zajímavou práci v přátelském kolektivu
Zaškolení, zaučení
Motivující mzdové ohodnocení
Po zapracování a odpracování všech naplánovaných směn výdělek až 28.000 Kč
Pravidelnou výplatu mezd
Stravenky v hodnotě 100 Kč za směnu
Pojištění odpovědnosti je součást benefitů
Příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance se smlouvou na dobu neurčitou

V případě vašeho zájmu o podrobnější informace o nabízené pracovní pozici včetně případné osobní
prohlídky pracoviště kontaktujte paní Dagmar Budinovou, tel. 734 418 541, zároveň zašlete životopis na
e-mail: nabor@ppfeurope.com.

Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko
Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:
• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
– dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
Mgr. Miroslava Pravdová
• informace o programu Pět P.
775 588 532, pravdova@arkada-pisek.cz
Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
382 521 300, milevsko@arkada-pisek.cz

Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

www.arkadacentrum.cz

Srdečně Vás zveme na jedno z nejhranějších představení

DÍVČÍ VÁLKA
Představení se koná v LETNÍM KINĚ – SEZIMOVO ÚSTÍ.
pondělí 27. 8. 2018 Začátek v 19:00 hodin.
Předprodej vstupenek:
Milevsko - Turistické informační centrum, nám. E. Beneše 6, tel.: 383 809 101
Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Roman Skamene,
Petr Jablonský, Milan David, Petr Martinák, David Voráček, Martha Olšrová,
Anna Kadeřávková a další
Vstupné: předprodej 280 Kč a v den akce na místě 340 Kč
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou do pondělí 16. července
na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na film Mamma Mia! Here we go again,
který promítá Milevské kino v pátek 20. července od 20:00 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
Prostranství za školní jídelnou u 2. ZŠ Milevsko
Výherci:
Alena Hoferková a Irena Kotalíková, Milevsko
a Pavel Dědourek, Přeborov

Slet Sokolské župy
Jihočeské

V pořadí třetí slet Sokolské župy Jihočeské se
konal 9. června v Českých Budějovicích. Mezi
jedenácti stovkami cvičenců jedenácti skladeb,
připravených pro XVI. Všesokolský slet do Prahy,
se představilo i 130 členů milevského Sokola.
Mohli jsme je najít ve skladbách Děti, to je věc,
Méďové, V peřině, Siluety, Cirkus, Ženobraní
a Princezna republika. Ve dnech 5. a 6. července
si téměř všichni zacvičí i v pražské Eden Aréně.
Zuzana Sekalová

Jízdní řád plaveb Orlík - Zvíkov a zpět
Od 1. 7. do 2. 9. 2018
ODJEZD SMĚR - ZVÍKOV
ORLÍK ZÁMEK (odjezd) úterý - neděle - 09:00,
10:30, 11:45, 12:45, 15:15 a 17:25, pondělí
– 10:45, 13:15 a 15:15
ZVÍKOV (příjezd) úterý – neděle - 09:45, 11:15,
12:30, 13:30, 16:00 a 18:10, pondělí – 11:30,
14:00 a 16:00
ODJEZD SMĚR – ORLÍK ZÁMEK
ZVÍKOV (odjezd) úterý – neděle – 10:00, 11:30,
12:45, 13:45, 16:15 a 18:15, pondělí – 11:45,
14:15 a 16:30
ORLÍK ZÁMEK (příjezd) úterý – neděle – 10:45,
12:15, 13:30, 14:30, 17:00 a 19:00, pondělí
– 12:30, 15:00 a 17:15
Plavba je závislá na stavu vodní hladiny
a povětrnostních podmínkách.
Quarter, s. r. o.
www.lodnidopravaorlikslapy.cz

Pro tuto lokalitu
hledám spolupracovníka
nebo tipaře,
který si chce dlouhodobě
vydělávat zajímavé ﬁnance,
volejte 728 637 119.
Koupím byt
v osobním vlastnictví,
může být i před rekonstrukcí,
prosím nabídněte...
volejte 728 637 119.
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Nenechte si ujít besedu
Centrum Milísek zve rodiče na skupinovou
besedu na téma „Vzory chování, které nevědomky přenášíme na své děti“. Rodičovská
poradna provozovaná Centrem Milísek Vás
srdečně zve na skupinovou besedu, která se
uskuteční 25. července od 16 do 18 hodin v prostorách Centra Milísek v Sažinově ulici čp 763
v Milevsku. Tématem této besedy jsou vzory chování, které děti přijímají zvláště v předškolním
období jako přirozenou součást učení a vývoje.

Pojďme si spolu popovídat o vlivu těchto vzorů,
o jejich důsledcích na zdravý vývoj dítěte jako
na sociální bytost a vzájemně se můžeme seznámit se zkušenostmi jiných rodin.
Každý rodič by si přál, aby jeho dítě bylo „miláčkem“ kolektivu, ale kolektiv si udělá názor na
nového člena během prvních několika minut.
A právě v těchto minutách je dítě vystaveno
nové a neznámé situaci. Žádné knihy a ani
instrukce malému dítěti nepomohou, a tak se

zachová jako jeho maminka nebo tatínek. Je to
jeho jistota. Protože dítě je přesvědčené o tom,
že chování jeho maminky a tatínka je to nejlepší.
Vždyť v očích dítěte se tatínek ničeho nebojí
a maminka si ví rady v každé situaci.
Besedou Vás provede odborný konzultant rodičovské poradny Bc. Andrea Kadlecová. Případné
dotazy k chystané besedě můžete napsat na
adresu: centrummilisek-poradna@email.cz
nebo zavolat na linku 723 407 029.

je v současnosti deset. Mimo Toulavy, jež má na
starosti propagaci a koordinaci cestovního
ruchu právě na území vytyčenou městy Tábor,
Bechyně, Soběslav, Milevsko, Mladá Vožice, Jistebnice, Sedlec-Prčice, Sedlčany, tak existují
v jižních Čechách oblasti jako Českobudějovicko-Hlubocko, Česká Kanada, nebo Lipensko.
Činnost oblasti je koordinována Jihočeskou
centrálou cestovního ruchu, především však
vychází ze spolupráce s partnery oblasti. To jsou
jednak města a obce (jedním z nejdůležitějších
partnerů je i město Milevsko) a podnikatelské
subjekty. Za těch několik let jsme vytvořily celou
řadu produktů cestovního ruchu. Když si pořídíte zážitkovou kartu Toulavka, kterou získáte
na infocentrech zdarma, můžete využívat přes
60 výhod na památkách nebo v restauracích,
a ještě k tomu sbírat razítka a soutěžit. Toulavku
si také můžete stáhnout do mobilu jako mobilní
aplikaci. Letos pro turisty vznikly i turistické

mapy s tipy na výlety, vydali jsme gastroprůvodce a průvodce pro rodiny s dětmi, aktivní
turisty i cykloprůvodce. Pro každé roční období
vzniká také speciální nabídka pořádaných akcí
a nejzajímavějších turistických taháků „12 důvodů, proč přijet do Toulavy“. A díky spolupráci
s partnery vznikají i speciální nabídky jako je
třeba Poutní turistika v Toulavě.
Toulava se také stará opropagaci regionu směrem
ven. Facebookový proﬁl Toulavy má dnes přes 11
tisíc fanoušků. V roce 2017 příspěvek z Toulavy,
což jsou tipy na výlety, pozvánky na akce apod.,
vidělo přes 3 miliony lidí. Toulava navíc spolu
s ostatními turistickými destinacemi spravuje
ioﬁciální facebook jižních Čech, stejně jako Instagram a webové stránky toulava.cz a příslušnou
sekci na webu jiznicechy.cz. Veškeré informace
najdete na webu www.toulava.cz a facebooku
www.facebook.com/Toulava.cz.
Jan Sochor,
produktový manažer TOULAVA, o.p.s.

5 let s Toulavou

Turistická oblast Toulava slaví letos 5 let od svého
založení. Hlavním důvodem vzniku byla společná
propagace cestovního ruchu v našem regionu,
nabídka široké škály informací a zajímavostí pro
návštěvníky (průvodce, balíčky zážitků apod.),
zvyšování kvality služeb a vytvoření silné značky,
kterou si lidé spojí s dovolenou a budou do naší
oblasti cestovat častěji a na delší dobu, tak aby
to pro celý region mělo ekonomický přínos.
Toulava se v roce 2016 stala oﬁciální destinací
cestovního ruchu Jihočeského kraje, kterých

Náhradní rodinná péče z pohledu
doprovázející organizace
Jednou z dalších činností Sociálních služeb
Města Milevska je výkon sociálně-právní
ochrany dětí ve smyslu doprovázení pěstounských rodin a jim svěřených dětí.
Předmětem spolupráce je doprovázení pěstounů při výkonu náhradní rodinné péče,
zaměřené na podporu pěstounů při zajišťování péče o svěřené děti v oblastech výchovy,
spolupráce s biologickou rodinou dítěte,
vzdělávání a sebereflexe v roli osob pečujících, zprostředkování krátkodobého hlídání,
zajištění právní či psychologické pomoci, aj.
Cílovou skupinou jsou osoby v evidenci a pěstounské rodiny, které mají s organizací Sociální služby Města Milevska uzavřenou Dohodu
o výkonu pěstounské péče, tzn. osoby pečující
a jim děti svěřené, dále děti, které nás samy
o pomoc požádají a poručníci a děti v poručnické péči. Jedná se o pěstounské rodiny žijící
na území obce s rozšířenou působností Milevsko.

Sociální pracovnice zajišťují doprovázení pěstounských rodin jsou pěstounů, dětem svěřeným do pěstounské péče a další osobám
z cílové skupiny dostupné na pracovišti:
Dům s pečovatelskou službou
Libušina 1401,
v čase od 8 do 12 hodin nebo v jiném čase
po předchozí individuální domluvě.
Více informací naleznete na:
www.socsluzbymilevsko.cz,
záložka pěstounská péče
nebo přímo u sociálních pracovnic.
Kontakty na sociální pracovnice:
Mgr. Věra Křížová, tel.: 702 133 122
Bc. Bohdana Hejnová, tel.: 773 939 293
Bc. Jaroslava Hrůzová, tel.: 607 674 138
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