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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
půlka prázdnin je pryč. A léto? Zatím se jeví býti takovým
nemastným–neslaným,že?Faktemje,žeponěkolikalétech
sucha avelkých veder prožíváme nezvykle chladné adeštivé
období.Nemohusealezbavitdojmu,žetakhlenějakseodvíjela standardní léta našeho dětství, kdy se teplota málokdy
přehoupla přes kýženou „třicítku“. Tak budeme doufat, že
v srpnu si to ještě vynahradíme apořádně se prohřejeme.
Adoslovaprohřátseužmohlivšichniti,kteřívsobotu11.července navštívili amﬁteátr domu kultury, kde se konal Den
vína amandlí zHustopečí. Díky skvělému vínu, destilátům
zmandlí, ale ivýtečné muzice atanci našich přátel z Moravy
prožila neuvěřitelná tisícovka hostů krásné odpoledne
a večer. O necelý týden později, v pátek 17. července, se
amﬁteátr zaplnil znovu. Svérázná hudební formace Trautenberk přilákala přes šest set lačných posluchačů.
Nepíši to proto, aby Vás omračoval úspěchy milevské kultury. Uvědomujeme si, že přesunem venkovních akcí do
amﬁteátru neděláme všem našim občanům radost, zejména těm, kteří bydlí v blízkosti domu kultury anabízený
program nebo fakt, že mají malé děti, které musí chodit
včas spát, jim na klidu nepřidá. A v Komenského ulici
navíc stavíme parkoviště. Jenomže jinak to udělat nešlo,
protože amﬁteátr je jediným místem, kde dokážeme mít
pod kontrolou počet návštěvníků. Vládou povolený limit

na tyto akce je zatím tisíc lidí a nikdo neví, jak to bude
dál. Bažantnici ani náměstí tak použít nemůžeme avšechny akce jsme rušit nechtěli. Na druhou stranu, amﬁteátr
byl pro kulturu zbudován avěřím, že inová místa na parkování přijdou vhod. A v srpnu nás tam z větších akcí
čeká už jen akustický koncert kapely Slza a posvícení,
které sem z výše uvedených důvodů přesouváme z Bažantnice. Děkuji všem za trpělivost a prosím, vydržte!
SpotěšenímbychVáschtělinformovatotom,žestaronovou
ředitelkoumateřskéškolyKytičkasestalaBc.MarcelaBrčková. Po šesti letech obhájila svůj post, když zvítězila ve výběrovém řízení. Dokonalým vystupováním iperfektní prezentací koncepce školky získala zasloužené uznání všech členů
výběrovékomise.Obzvlášťměpotěšilapochvalaodzástupců
školní inspekce aodboru školství krajského úřadu. Doufám,
že budeme mít štěstí ipři podzimním výběrovém řízení na
pozici ředitelky školky Klubíčko.
Zdárněpokračujíněkteréinvestice–rekonstrukcesportovní
haly by měla být hotova do konce srpna, část hřbitovní zdi
jeopravenaananáměstíužsepilněpracujenaobnověstřechy budovy spořitelny. Kromě toho byla dokončena přestavbapřízemníhoprostoruměstskéknihovny,kdebyměla
vzniknout literární kavárna. Jak už to bývá ustarých nemovitostí, práce trvaly poměrně dlouho a stály dost peněz.

Ovšem jedná se ocenný dům, který si zaslouží řádnou péči.
Postupovali jsme podle studie architekta Jana Hlavína, se
kterou zvítězil ve výběrovém řízení na záchranu i využití
tohoto pozoruhodného domu.
Vážení čtenáři, tentokrát však nemám jenom samé dobré
zprávy. Na posledním zasedání rady města 14. července
jsme rezignovali na možnost přihlásit se do dotačního programu na zrekonstruování atletické dráhy a vybudování
sektorů pro skok vysoký adaleký ahod koulí. Přes možnou
dotaci ve výši 60 procent jsme to museli vzdát. Znamenalo
by to dalších 10 miliónů korun z vlastních zdrojů. Jaká škoda –naši výteční atleti mohli mít zasloužený svatostánek,
azároveňbytoznamenaloizhodnoceníceléhosportovního
areálu, kde atletická dráha stojí. Tak snad příště.
Končit budeme zvesela. V minulém čísle jsem se zmínil
o přislíbené dotaci na přístavbu Domova pro seniory ve
výši 21,3 miliónu korun. Milevští zastupitelé na svém
červnovém zasedání jednomyslně odsouhlasili její přijetí
a spoluﬁnancování ze strany města ve výši 35 miliónů
korun. V těchto dnech jsme obdrželi úžasnou zprávu
z Ministerstva práce asociálních věcí, že nám dotaci navyšují o dalších téměř 6,5 miliónů korun! Tak, a teď už Vám
mohu s klidnou duší popřát krásný a pohodový srpen!
Ing.Ivan Radosta, starosta města

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 29. 6. 2020
• Souhlasila s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu automobilu Peugeot 207 mezi městem Milevskem a Domem kultury Milevsko.
• Schválila předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0164/2020
ze dne 12. 5. 2020 na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy
Sportovní haly v Milevsku“ s ﬁrmou UNIKO PÍSEK, s. r. o., který spočívá v prodloužení termínu ukončení prací pro práce uvnitř sportovní haly. Důvodem
jsou opožděné dodávky stavebního materiálu. Namísto původního termínu
30. 6. je novým termínem 26. 8. 2020.
• Vzala na vědomí informaci o Programu Smart Parks for the Future Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR a schválila podání předběžné žádosti do tohoto programu na přípravu Podnikatelského parku Milevsko o výměře 2,7 ha.

V druhé polovině července započaly práce na
obnově krovu a střešního pláště na budově
Spořitelny. Rekonstrukce střechy by měla narušit chod centra města
minimálně. Výdaje spojené s realizací projektu
jsou hrazeny z dotačního programu Jihočeského kraje a vlastních
zdrojů města.

RADA MĚSTA DNE 14. 7. 2020
• Jmenovala s účinností od 1. 8. 2020 paní Bc. Marcelu Brčkovou, DiS. ředitelkou
Mateřské školy Kytička Milevsko.
• Schválila vyhlášení záměru na prodej dřeva Města Milevska. Odbor životního
prostředí zpracoval seznam sortimentu vytěženého dřeva k prodeji, jež je
k nahlédnutí na úřední desce města. Vytěžené dřevo je potřeba po těžbě v co
nejkratší době z lesa odvézt a tím zabránit dalšímu šíření kůrovce.
• Souhlasila s tím, aby 2. základní škola J. A. Komenského Milevsko přijala
účelově určené ﬁnanční dary ve výši 14 136 Kč a 22 134 Kč od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci projektu „Obědy pro děti“.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 24. 6. 2020
• Schválilo přijetí kontokorentního úvěru s limitem do 5 mil. Kč dle smlouvy
o kontokorentním úvěru č. 2020009973 s bankou Československá obchodní
banka, a. s.
• Vzalo na vědomí informace o projektu „Protipovodňový monitorovací, varovný
a informační systém města Milevska“, který byl řídícím orgánem Operačního
programu Životního prostředí doporučen k ﬁnancování dotačními prostředky
a schválilo realizaci a ﬁnancování akce v období let 2021–2022.
• Vzalo na vědomí informaci 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko o možnosti získání projektu IROP za účelem rekonstrukce 4 odborných učeben. Schválilo realizaci, koﬁnancování ve výši 10 % (500 474 Kč) z celkových způsobilých
výdajů a předﬁnancování ve výši 90 % (4 504 266 Kč) z předpokládaných způsobilých výdajů projektu s podmínkou získání dotačního titulu a realizace projektu v období let 2020–2022.
• Schválilo poskytnutí individuální dotace fotbalovému klubu FC ZVVZ
Milevsko, z. s. ve výši 60 000 Kč na projekt „100 let fotbalu v Milevsku“.
• Vzalo na vědomí informace o získané dotaci z Ministerstva práce a sociálních
věcí na realizaci akce Rozšíření Domova pro seniory Milevsko v předpokládané
výši 21,3 mil., schválilo realizaci a ﬁnancování akce v období let 2021–2022
a schválilo záměr přijetí dlouhodobého investičního úvěru na Rozšíření Domova
pro seniory Milevsko ve výši 35 mil. Kč (vlastní podíl k dotaci), s pevnou
úrokovou mírou, s dobou splatnosti na 14 let, s odloženou splatností od měsíce
července roku 2023. Dále souhlasilo s pozastavením investiční akce „Rekonstrukce interiérů a sálu DK“ a „Snížení energetické náročnosti budovy Domu
kultury“.
Michal Horek, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

Pokud budete mít cestu přes Něžovice, tak vás možná zaujme tato hezká lavička. Snad
bude sloužit a dělat všem kolemjdoucím radost.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
V ulici J. A. Komenského
začala na konci června
rekonstrukce chodníku před
2. základní školou. Prosíme
o zvýšenou opatrnost
v těchto místech.
Oprava hřbitovní zdi, která byla v havarijním stavu a hrozilo její nenávratné poškození,
je téměř u konce.
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V MĚSÍCI BŘEZNU 2020 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
František Bečka
Jaroslava Švábová

80 LET
Miroslav Dlouhý
František Hrych
Zdeňka Sladká
Marie Šonková

90 LET

85 LET

Marie Kašparová
František Punčochář
Drahomíra Šebelová

Josef Peterka
Jiří Suchan

Františka Masná

98 LET

V MĚSÍCI DUBNU 2020 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

Během července vyrostlo několik herních prvků v lokalitě bytových domů ulice 5. května.

80 LET

90 LET

Ludmila Dvořáková
Jaroslava Tollingerová
Ludmila Matušková
Jiří Rejpal
Jiřina Pokorná
Vlasta Fořtová
Josef Lukčo
Jaroslav Trepka

Marie Knotová
Růžena Machová

91 LET
Jaroslav Čech
Josef Třeštík

92 LET
Růžena Borovková

93 LET

85 LET

Helena Ševčíková

Marie Dvořáková

V MĚSÍCI KVĚTNU 2020 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
80 LET

90 LET

Václav Mikšovský
Jan Radosta
Zdeňka Tomečková
Zdenka Smrtová
Jan Harbáček
Rudolf Kainrath

Miroslav Prokeš
Anděla Nováková

85 LET

Dobroslava Kroupová

92 LET
Věra Kolářová
Marie Dvořáková

94 LET

Marie Müllerová
Anna Tučková
Jaroslav Kdolský
Jaroslav Pokorný

95 LET
František Staněk

V MĚSÍCI ČERVNU 2020 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Ve středu 15. července na pozvání pana starosty navštívila město Milevsko paní Mgr.Radka
Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR. Za drobné asistence zástupců organizace Živé Milevsko si paní ředitelka, po jednání s panem starostou, prohlédla Muzeum
maškar a jako fanda historie i milevský klášter Premonstrátů ze Strahova. Paní ředitelce
děkujeme za milé a zajímavé setkání a těšíme se na další spolupráci.

80 LET

90 LET

Jan Sladký

František Král
Marie Hřebejková

85 LET

92 LET

František Hrubant
Zdeňka Dědičová
Libuše Hlavínová

Gisela Černá

94 LET
Blažena Čunátová

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘIPRAVENA NA REALIZACI
Chtěl bych vás informovat, že v březnu na pracovním zastupitelstvu představený zcela nový dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) vhodný i pro vybudování infrastruktury (přístupových komunikací)
v plánovaném Průmyslovém parku v Milevsku, byl na straně
státu schválen. A nejen to.
V současné době vydalo MPO ČR nová Pravidla poskytování
podpory v tomto programu nazývaném „Smart Parks for
the Future“. Po oﬁciálním vyhlášení toho programu na stránkách MPO ČR, můžeme
konečně činit formální kroky k získání této významné dotace, kdy máme šanci
získat 70 % z celkové investiční částky. To při současném rozpočtu akce v rozsahu
32 mil. Kč představuje dotační částku kolem 22,4 mil. Kč. Rada města koncem
června schválila tzv. předběžnou žádost ve výměře 2,7 ha plochy do účasti v tomto
programu na MPO ČR.
O zapojení města do dotačních programů na tento projekt usiluji již od ledna
2019. Od výstavby průmyslového parku si slibujeme především nová pracovní
místa a tím zvýšení zaměstnanosti v našem městě.
Odbor investic a správy majetku MÚ pro nás nyní připravuje do zářijového zastupitelstva města podklady k ﬁnálnímu podání žádosti o začlenění do tohoto programu. Pokud zastupitelé tento záměr schválí, v což věřím, tak můžeme po mnoha
letech přistoupit ke stavební realizaci na jaře 2021. Pak už by mělo jít vše dle plánu.
JUDr. Martin Kupec, Ph.D., radní města pro investice

Všichni oslavenci souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji.

KŘEST NOVÉ KNIHY

Milevské muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou v Milevsku vás srdečně zve
na křest nové knihy autorů Martina Kupce a Vladimíra Šindeláře s názvem „Milevsko
fotografované tehdy a teď“. V knize je zachyceno více než 100 starých fotograﬁí
Milevska a 100 fotograﬁí novodobých, pořízených ze stejného místa dnes. Snímky
pocházejí ze sbírek Milevského muzea, z fototéky knihovny Královské kanonie
premonstrátů na Strahově, z podnikového archivu ZVVZ i od soukromých sběratelů.
Některé z těchto fotograﬁí ještě nebyly nikdy publikovány.
Kniha v pevné vazbě a na křídovém papíru má 240 stran. Její slavnostní křest proběhne ve středu 5. srpna v 18 hodin v budově Městské knihovny v Milevsku, náměstí
E. Beneše 1. Poté bude následovat autogramiáda obou autorů. Knihu bude možno
za zvýhodněnou cenu 200 Kč zakoupit přímo na místě.
hp
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ROZŠÍŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY
Město Milevsko je úspěšným žadatelem o dotaci na projekt
s názvem Rozšíření Domova pro seniory Milevsko. Tento projekt
bude spoluﬁnancován v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013310, Ministerstva
práce a sociálních věcí.
Cílem projektu je zvýšení kapacit pobytového zařízení sociálních služeb a navýšení
kapacity domova pro seniory o 34 nových lůžek. Realizací projektu bude vytvořeno
18 nových ubytovacích jednotek, z toho 14 dvoulůžkových a 6 jednolůžkových
pokojů. Součástí projektu je také pořízení základního vybavení nábytkem pro
klienty a personál, zdravotního vybavení, pořízení vybavení kuchyně a prádelny,
přístavba evakuačního výtahu a potřebné venkovní úpravy.
Předpokládané náklady na realizaci tohoto projektu jsou ve výši 55 mil. Kč, z toho
je přislíbeno poskytnutí dotace ve výši 21,3 mil. Kč. Zahájení realizace akce se
předpokládá na jaře roku 2021.
Jaroslava Procházková, odbor investic a správy majetku
Na červnovém zasedání zastupitelstva města Milevska bylo schváleno přijetí dotace na přístavbu domu s pečovatelskou službou
v ulici 5. května 1510. Město tím přijalo významný závazek – realizovat nástavbu budovy.
Nástavbou čtvrtého nadzemního podlaží budovy dojde k navýšení lůžkové kapacity
domova pro seniory o 34 lůžek, stávající kapacita domova pro seniory se 48 lůžky
je pro milevský region z dlouhodobého hlediska nedostačující. Nově vzniklá
lůžková kapacita umožní uspokojit více zájemců o pobytovou sociální službu
domov pro seniory. Lůžka domova jsou určena především občanům města Milevska,
kteří bez trvalé podpory, pomoci a péče nemohou žít ve svých domácnostech.
Přestože Milevsko má ve dvou domech s pečovatelskou službou celkem 115 bytů,
citelně chybí lůžka pobytové sociální služby domova pro seniory s komplexně
zajištěnou péčí pro klienty plně závislé na pomoci jiné osoby. Mezi bydlením
v domě s pečovatelskou službou a využitím pobytové sociální služby domov pro
seniory je velký rozdíl. V domech s pečovatelskou službou mají obyvatelé, nájemci
bytů, uzavřenou s městem Milevskem nájemní smlouvu. V případě potřeby mohou
obyvatelé bytů uzavřít Smlouvu o poskytování pečovatelské služby a dohodnout
zajištění potřebného rozsahu podpory, pomoci a péče pečovatelskou službou,
např. zajištění stravy, úklidu, praní prádla, osobní hygieny apod.
Naproti tomu klienti domova pro seniory mají nepřetržitě zajištěnu potřebnou
péči podle jejich aktuálních potřeb prostřednictvím pečovatelského personálu.
Součástí služby je zajištění lékařem indikované odborné ošetřovatelské péče,
poskytovaná kvaliﬁkovanými zdravotnickými zaměstnanci, tj. všeobecnými sestrami, které jsou pro klienty k dispozici nepřetržitě.
Domov pro seniory zajišťuje klientům komplexní služby, tj. bydlení, úklid, praní
prádla a zajištění stravy, která je podávána pětkrát denně. Pokoje domova pro
seniory jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá moderní péči pro osoby plně
ležící nebo částečně nepohyblivé. Klienti domova pro seniory aktuálně za využívání
sociální služby hradí částku 210 Kč denně za pobyt a 170 Kč za celodenní stravu,
tj. tři hlavní jídla a dvě svačiny, včetně celodenního pitného režimu. Příspěvek
na péči, pokud byl klientovi přiznán (jedná se o sociální dávku vyplácenou ze
státního rozpočtu), náleží v plné výši poskytovateli sociální služby.
V milevském regionu je téměř 25% obyvatel ve věku vyšším než 65 let. Tato skutečnost vede k nutnosti rozšíření kapacity pobytového zařízení domova pro
seniory. V současné době nelze uspokojit všechny zájemce o tuto službu, která
pomáhá zajišťovat občanům, zejména z ORP Milevsko, pomoc v situacích, kdy již
není možné, aby zůstali ve své domácnosti za pomoci a podpory rodiny nebo
terénní pečovatelské služby.
Mgr. Marie Jarošová, ředitelka SSSM

UPOZORNĚNÍ – POPLATEK ZA ODPAD
Upozorňujeme poplatníky místního poplatku za komunální odpad, kteří ještě
nemají uhrazenou svojí poplatkovou povinnost za rok 2020, aby tak urychleně
učinili. Nezaplacené poplatky mohou být na základě vyhlášky zvýšeny až na trojnásobek a vyměřeny platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem
(zveřejněn na úřední desce) a dále vymáhány. Postupně jsou všem dlužníkům
zasílány upomínky s údaji k platbě a platební výměry.
Zároveň upozorňujeme poplatníky, kterým již byly nedoplatky vyměřeny platebním
výměrem, na jejich promptní uhrazení. Pokud svoje nedoplatky neuhradíte nebo
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nepožádáte správce poplatku o splátkový kalendář, budou tyto nedoplatky bez
dalšího upozornění vymáhány daňovou exekucí nebo prostřednictvím soudního
exekutora. Vymáhaný nedoplatek se tak navýší ještě o exekuční náklady.
Výše uvedené povinnosti můžete uhradit v hotovosti i platební kartou na pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). Dále lze
poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet
města Milevska číslo 19-0640992319/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte
vždy jako identiﬁkaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl přidělen
správcem poplatku. Informace podá P. Zděnková, tel. 382 504 132, e-mail
pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Odbor ﬁnanční MěÚ Milevsko

DŮM KULTURY ÚSPĚŠNÝM ŽADATELEM
Dům kultury Milevsko, příspěvková organizace, uspěl
v tomto roce se svými
žádostmi, které podal
v rámci třech grantových programů vyhlášených Jihočeským krajem a jedním
vyhlášeným MKČR v celkové výši 314 000 Kč. Jedná se o Grantový program „Podpora
cestovního ruchu“, díky němuž DK Milevsko získá ﬁnanční prostředky na realizaci
jednoho důležitého projektu. Název projektu je „Turisticky-kulturní webový informační portál města Milevska (získána dotace ve výši 100 000 Kč), který spočívá
ve vytvoření aktuálního nového centrálního webového informačního portálu pro
město Milevsko. Hlavním přínosem má být aktualizace, přehlednost a centralizace
všech informací. DK dále získal v rámci Grantového programu „Podpora kultury“
dotaci a tím ﬁnanční prostředky na realizaci hned tří projektů. Prvním je projekt
„Milevské kulturní léto 2020“ (získána dotace ve výši 30 000 Kč), který v sobě
zahrnuje letní hudební a ﬁlmovou přehlídku v Milevsku, která probíhá v amﬁteátru
DK Milevsko. Druhým projektem je projekt „Hudební sklepy v Milevsku 2020“ (získána dotace ve výši 30 000 Kč), jedná se o celoroční festival, jehož duchovním
otcem je písničkář Václav Koubek, který představuje v klubech po celé České republice známá i méně známá jména i talenty folkové scény již více jak 15 let. Třetím
je projekt „Milevské maškary 2020“ (získána dotace ve výši 45 000 Kč), jedná se
v současnosti o největší masopustní průvod v ČR, který se datuje od roku 1862.
V neposlední řadě získal v rámci Grantového programu „Podpora muzeí a galerií“
ﬁnanční prostředky na realizaci dvou projektů. Prvním je „Muzeum milevských
maškar – účelně vybavené muzeum maškar pro děti“ (získána dotace ve výši
30 000 Kč), jedná se o unikátní muzeum s celoročním provozem, kde pravidelně
probíhají mimo jiné tvořivé dílničky pro děti, a proto dojde k uzpůsobení a dovybavení prostor muzea pro jeho účelnější chod. Druhým projektem je „Propagace
Muzea milevských maškar“ (získána dotace ve výši 40 000 Kč). Díky projektu budou
vytvořeny propagační letáky a dojde k výrobě drobných originálních propagačních
předmětů pro muzeum. Mezi poslední projekt, kde získal DK Milevsko ﬁnanční
prostředky k jeho realizaci od MKČR, je projekt „Hudební sklepy v Milevsku 2020“
(získána dotace ve výši 39 000 Kč).
Dům kultury Milevsko

ROZHOVOR S KAPELOU SLZA
Našim čtenářům přinášíme exkluzivní
rozhovor se zpěvákem kapely Slza
Petrem Lexou. Kdy kapela vznikla, proč
právě tento název či kde je v nejbližší
době můžete vidět? To a mnohem více
se dozvíte na následujících řádcích.
Jak a kdy kapela vznikla?
Lukáš (Bundil, kytarista kapely, pozn.
red.) si tehdy všiml coverů zahraničních
písniček, které jsem nahrával na YouTube. Na základě nich mě oslovil, zda
bych s ním nechtěl založit kapelu.
Všechno se to seběhlo strašně rychle.
Asi týden na to jsme se poprvé potkali
a za další týden už jsme pracovali na
písničkách. Bylo to v březnu 2013.
Proč jste pro kapelu vybrali název
Slza?
Nad názvem jsme tehdy přemýšleli hodně dlouho. Nakonec jsme vyšli z textů
prvních písniček, které byly hlavně o emocích – pozitivních i těch smutnějších,
melancholických. A protože existují slzy radosti i smutku, zvolili jsme jako název
právě „Slzu”.
Na jaké novinky se můžou Vaši fanoušci těšit?
Na jaře jsme vydali naše třetí album, které nese název 3. Teď připravujeme videoklip
k dalšímu singlu z ní, který by měl vyjít koncem léta. A na podzim pak vyrážíme
na turné.
Kde Vás v nejbližší době můžeme vidět?
Celá letní festivalová sezóna byla přesunuta na příští rok, a protože nám koncertování už opravdu chybělo, připravili jsme pro fanoušky speciální Akustické
víkendy. Oproti běžným akustickým koncertům tady vystoupíme se všemi muzi-

kanty, kteří s námi na koncertech vystupují, a přizpůsobili jsme tomu i celý
program, takže to je zase trochu něco jiného. Tři zastávky jsme už odjeli a další
čtyři nás čekají. V neděli 16. srpna vystoupíme v rámci Akustického víkendu
i v Milevsku v místním amﬁteátru, tak už se na vás moc těšíme.
Jaký program bude mít kapela na podzim?
Jak už jsem zmínil, na podzim vyrazíme na turné. Je to celkem sedm zastávek po
celé ČR a vlastně jedna z prvních příležitostí, kdy slyšet nové písničky naživo.
Trochu jsme pozměnili jejich koncertní podobu a připravili jsme i novou světelnou
show. Určitě to bude stát za to. Už se nemůžeme dočkat.
Jaký sen a cíl Slza má?
Od začátku, co Slza vznikla, bylo mým snem i cílem dělat hudbu tak, aby mě to
stále bavilo a naplňovalo. Teď s třetí deskou jsem se do tvorby poprvé zapojil
i autorsky a cítím, že mi to dodalo zase úplně novou energii a nadšení.
Jaký máte hudební vzor?
Ze zpěváků jsou to určitě Sam Harris z X Ambassadors a Brandon Urie z Pan!c At
The Disco. Jinak je to obecně zahraniční popová scéna. Z kapel například OneRepublic nebo Maroon 5.
Komu byste si přáli dělat předkapelu?
Třeba zrovna těm výše zmíněným. To by byl určitě zážitek. Vlastně jeden z našich
vůbec prvních koncertů byl jako předkapela švédských Roxette, když vystupovali
v Ostravě. Na to jen tak nezapomenu.
Kde čerpáte inspiraci pro svoji tvorbu?
Pokaždé je to o nějakém aktuálním rozpoložení nebo o tom, co se mi právě honí
hlavou. V některých textech jsem popsal i smyšlené příběhy, které mě zrovna
napadly, jinde jsem třeba zavzpomínal na svoje dětství nebo se rozčílil nad lidmi,
kteří mi pijí krev. I proto je nové album tematicky hodně různorodé.
Jakým dalším koníčkům se věnujete?
Už od 13 let, kdy jsem dostal svoji první kameru, mě baví ﬁlmařina, střih videa
a tvorba efektů. Tomu se věnuji doteď. A asi před čtyřmi lety jsem propadl vaření
a pečení – je to pro mě taková ideální forma relaxu.
Děkujeme za rozhovor
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – MALÍŘ JOSEF FUČÍK

Při tenisovém zápase v Milevsku

foto: Milevské muzeum

Josef Fučík stál u zrodu Sdružení výtvarných umělců severočeských. Tento svaz
uspořádal roku 1923 první výstavu děl, mezi kterými Josef Fučík prezentoval své
krajinomalby. Úspěšná výstava putovala i do dalších měst - Roudnice nad Labem,
Hořic v Podkrkonoší, Hradce Králové, Lázní Bělohrad i do Prahy. Josef Fučík byl
od mládí zapáleným ochotníkem. V roce 1923 se stal zakládajícím členem litoměřické divadelní společnosti K. H. Mácha, zároveň i jejím režisérem a autorem
scénických výprav. Je znám jako scénograf u her Měsíc nad řekou a Jiří Poděbradský.

Autoportrét Josefa Fučíka

foto: Milevské muzeum

Další z řady poměrně neznámých regionálních osobnosti je Josef Fučík. Právě
v letošním roce je správné si jej připomenout, uplyne totiž 130 let od jeho narození
a také 65 let od jeho úmrtí.
Josef Fučík se narodil 13. srpna 1890 v Bernarticích do rodiny Antonína Fučíka
a jeho manželky Barbory rozené Klímové. Jejich nejstarším synem byl Antonín,
který se stejně jako jeho otec a děd stal zámečníkem. O tři roky mladší bratr František působil jako ředitel školy, knihovník a kronikář. Josef Fučík byl třetím synem
v pořadí, kterého životní cesty zavedly mnohem dál, než byl jeho rodný kraj. Nejmladším synem byl Petr Pavel Fučík, který měl v Bernarticích drogistické zboží,
fotografoval a také vydal vůbec první pohlednice pro Bernartice.
Josef Fučík navštěvoval obecnou školu v Bernarticích mezi léty 1896–1901. V roce
1908 odmaturoval na c. k. českém reálném gymnáziu v Táboře, tehdy ve zbrusu
nově otevřené novorenesanční budově na břehu rybníka Jordánu. Dětská záliba
v obrázcích ze slabikářů, čítanek a v malování vedla Josefa Fučíka k vytouženému
studiu na Umělecko-průmyslové
škole v Praze. Po tříletém školení
u profesora Emanuela Dítěte ml.
navštěvoval mezi léty 1911–1913
ateliér žánrové a ﬁgurální malby
prof. Maxe Pirnera na Akademii
výtvarných umění.
Po první světové válce si však Josef
Fučík zvolil pedagogickou dráhu,
získal profesuru a krátce působil na
Státním učitelském ústavu v Opavě,
přičemž se nadále věnoval výtvarnictví. Spolupracoval např. se scénou Národního divadla v Moravské
Ostravě. Z Ostravy jej Zemská školní
rada delegovala do severočeských
Litoměřic, kde jako profesor kreslení, malířských a graﬁckých technik, ornamentální kompozice
a modelování na Státním čs. reálném gymnasiu Josefa Jungmanna,
strávil nejproduktivnější část svého
Portrétní fotograﬁe
foto: Milevské muzeum života.
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Malíř ve svém ateliéru při práci

foto: Milevské muzeum

Jako jediný malíř české národnosti byl účastníkem všech významných kulturních
počinů v Litoměřicích v meziválečném období, např. otevření českého divadla
v Národním domě. Litoměřice byly roku 1938 připojeny k Sudetům a Josef Fučík
zde stejně jako dalších 7 000
Čechů nechtěl zůstat a roku
1939 přesídlil Prahy. Později byl
hlavním organizátorem manifestačního uložení ostatků Karla
Hynka Máchy na hřbitově v Praze
na Vyšehradě.
V Praze působil jako profesor na
II. reálném gymnáziu na Královských Vinohradech. Své portréty
a krajinomalby vystavoval na
souborných výstavách umělec- Olejomalba Milevsko
kých sdružení, jejichž byl členem – zejména Sdružení výtvarníků v Praze. Měl ale i několik samostatných výstav.
Největší množství děl Josefa Fučíka – 55 obrazů bylo vystaveno v Praze roku 1944,
kdy vyšel souhrnný autorský katalog.
Josef Fučík obrazy většinou rozdával svým přátelům a známým, proto dnes neexistuje v některé z institucí ucelenější soubor jeho díla. Ve sbírce Milevského muzea
se nachází dvě olejomalby, množství skic a busta. Josef Fučík zemřel 25. října
1955 v Praze ve věku 65 let.

KULTURA A SPORT – SRPEN 2020
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY
sobota 1. 8., neděle 2. 8.
17:30
USA, Rusko – Animovaný, rodinný – Bláznivý čáp
omylem přinese miminko pandy k nesprávným
dveřím. Parta zvířecích kamarádů: medvěd, vlk,
tygr, pelikán a králík se rozhodnou vydat se na zábavné dobrodružství, aby malou pandu vrátili
k správným rodičům.
DABING
84 min.
vstupné: 120 Kč

3BOBULE
sobota 1. 8., neděle 2. 8.
20:00
ČR – Komedie – Volné pokračování letní komedie
z prostředí prosluněných moravských vinic.
ČESKÉ ZNĚNÍ
103 min.
vstupné: 120 Kč

DÉMON ZATRACENÍ
čtvrtek 6. 8., pátek 7. 8.
20:00
USA – Horor – Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé
zlo, čerstvé kytky v záhonech záhadně vadnou
a umírají, místo dítěte najde matka v postýlce několik svázaných suchých větví. Tisíc let stará čarodějnice vylezla ze své skrýše v kořenech stromu.
Těžko ji poznáte, může žít v kůži někoho jiného.
A živí se výhradně dětmi.
TITULKY
95 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
pátek 7. 8., sobota 8. 8., neděle 9. 8.
17:30
USA – Animovaný, komedie – Animovaná nálož
dobré nálady, to je pohádka Trollové: Světové
turné. Tvůrci z Dream Works Animation vás přesvědčí o tom, že všechny trable světa se dají vyřešit tancem, zpěvem a vzájemným objímáním.
DABING
91 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

V SÍTI 18+
sobota 8. 8., neděle 9. 8.
20:00
ČR – Dokument – Necenzurovaná verze V síti 18+
divákům velmi věrně zprostředkovává zkušenosti
a pocity dětí zneužívaných na internetu. Zakryté
totiž zůstávají pouze tváře predátorů.
ČESKÉ ZNĚNÍ
100 min.
do 18 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + LEDOVÁ
SEZÓNA – ZTRACENÝ POKLAD
středa 12. 8.
09:00
USA – Animovaný – Přijďte strávit příjemné
prázdninové dopoledne s dílničkou a pohádkou
Ledová sezóna, která nás zavede za ledními medvědy.
DABING
90 min.
vstupné: 60 Kč

HAVEL
čtvrtek 13. 8., pátek 14. 8.
20:00
ČR – Drama, životopisný – Co byste obětovali pro
pravdu a lásku? Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie

Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností.
ČESKÉ ZNĚNÍ
100 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

SCOOB!
pátek 14. 8., sobota 15. 8., neděle 16. 8. 17:30
USA – Animovaný, rodinný – První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa míří do našich kin a slibuje skvělou podívanou! Zjistěte, jak
to se Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady
s. r. o. při řešení jejich nejděsivějšího případu!
DABING
93 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo – Tenet.
V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí
pravidla, tak jak je známe.
TITULKY
152 min.
vstupné: 140 Kč

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

CASTING NA LÁSKU
sobota 15. 8., neděle 16. 8.
20:00
ČR – Komedie – Česká romantická komedie, kde
se, jak to poslední dobou bývá zvykem, opět hledá
„ten pravý“.
ČESKÉ ZNĚNÍ
85 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

3 BOBULE
čtvrtek 20. 8., pátek 21. 8.
20:00
ČR – Komedie – Volné pokračování letní komedie
z prostředí prosluněných moravských vinic.
ČESKÉ ZNĚNÍ
103 min.
vstupné: 120 Kč

HURÁ DO DŽUNGLE
pátek 21. 8., sobota 22. 8., neděle 23. 8. 17:30
Německo – Animovaný – Když do hluboké džungle zavítá návštěvník zvesmíru, zvířátka jsou nadšena, protože jim předá schopnost mluvit. To ale ještě netuší,
že ve skutečnosti byl vyslán, aby jejich planetu ovládl.
DABING
84 min.
vstupné: 120 Kč

ŠARLATÁN
sobota 22. 8., neděle 23. 8.
20:00
ČR, SR, PL, Irsko – Životopisný, drama – Příběh je
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí
obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí.
ČESKÉ ZNĚNÍ
118 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

NOVÍ MUTANTI
čtvrtek 27. 8., pátek 28. 8.
20:00
USA – Fantasy, akční, thriller – Pět mladých lidí se
speciálními schopnostmi je drženo proti své vůli
v tajném zařízení. Bojují nejen se svými hříchy
z minulosti, ale hlavně se záchranou sama sebe.
Po vzoru Deadpoola a Logana, FOX společně s Marvelem opět mění žánr superhrdinů – tentokrát do
hororového hávu.
DABING
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
pátek 28. 8., sobota 29. 8., neděle 30. 8. 17:30
USA, Španělsko – Animovaný, akční – Pojídání
kouzelných sušenek ve tvaru zvířat může nadělat
pěknou paseku…
DABING
105 min.
vstupné: 120 Kč

TENET
sobota 29. 8., neděle 30. 8.
20:00
USA, VB – Akční, drama, sci-fi – Hlavní zbraní

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2020
srpen
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s tanečními
mistry Alenou a Jaroslavem Bolkovými i letos připravují podzimní taneční hodiny. Zájemci o výuku
se mohou nahlásit v kanceláři DK Milevsko nebo
si zakoupit online vstupenku na webových stránkách www.milevskem.cz v sekci akce – tanec.
Zápis trvá do 31. srpna. Výuka tanečních bude zahájena v pátek 4. září v DK Milevsko. V ceně kurzovného je deset lekcí, prodloužená a závěrečný
ples Věneček, video a fotoreportáž, výuka stolování s rautem a přípitkem. Všem zájemcům doporučujeme se zapisovat v páru, aby každý účastník
mohl naplno využít možností tanečních lekcí.
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na
info@milevskem.cz nebo na telefonním čísle
383 809 201.
kurzovné: 2000 Kč

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – O NEJHEZČÍ
BALKON ČI ZAHRADU
srpen
Dům kultury Milevsko a Květinářství Romantik pořádají 6. ročník fotografické soutěže. Snímky rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly
apod. zasílejte na e-mail soutez@milevskem.cz do
10. září. Každý soutěžící může zaslat 2 fotografie.
Uvádějte vždy své jméno, příjmení, stručný název
zaslaného snímku a prohlášení, že jste jeho autorem. Vyhrát můžete poukázky v hodnotě 500, 300
a 200 Kč na odběr zboží v Květinářství Romantik.
Na malou pozornost se může těšit každý soutěžící.

BRATŘI EBENOVÉ A ROBERT KŘESŤAN
& DRUHÁ TRÁVA
neděle 2. 8.
20:00
Přijďte si vychutnat vzácné setkání našich předních umělců na večeru plném jemné ironie, svižného slovníku, neotřelých rýmů a skvělých
instrumentálních výkonů, které si získaly publikum napříč hudebními žánry. Kapacita míst k sezení je omezena, je možné si s sebou vzít vlastní
deku či jiné posezení. Děti do 2,99 let vstup
zdarma.
1. nádvoří kláštera
vstupné: 490 Kč

LETNÍ KINO – HODINÁŘŮV UČEŇ
úterý 4. 8.
20:30
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství
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a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných
strastech. Čí sudba bude silnější?
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – ESCAPE 2 THE JUNGLE
& NÁHODNÝ VÝBĚR
čtvrtek 6. 8.
18:00
Tradiční série letních koncertů. V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

SENIORSKÝ PODVEČER – KAPELA JOHNY
BAND
pátek 7. 8.
17:00-20:00
Páteční podvečer zpříjemní písně dua Jana Kašpárka a Jana France z kapely Johny band. Těšit
se můžete na pohodovou hudbu nejen k poslechu,
ale i k tanci.
amfiteátr
vstupné: zdarma

LETNÍ VÝTVARNÉ KURZY
sobota 8. a 22. 8.
09:30-11:30
Vhodné i pro úplné začátečníky a děti od 6 let.
Možnost vyzkoušet si techniky kreslení dle výběru:
tužky, uhel, křídy, vodovky, tuš, akvarelové pastelky. Nabízíme individuální přístup, pro nejmenší
děti vysvětlení základů kreslení, správné držení
tužky, vybarvování apod. Přihlášky a více informací u lektorky Ing. Renáty Provázkové na telefonním čísle 737 474 340.
hudební sál
vstupné: 150 Kč, dítě + kreslící doprovod 250 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 11. 8.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny – každé
druhé úterý v měsíci.
učebna 2

LETNÍ KINO – CATS
úterý 11. 8.
20:30
Legendární muzikál Cats se dočkal filmového
zpracování. Oscarový režisér Tom Hooper se obklopil těmi nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky
a slibuje nezapomenutelný divácký zážitek.
amfiteátr
vstupné: zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD
středa 12. 8.
09:00
Jste o prázdninách v Milevsku? Pak vás rádi přivítáme na tvořivé dílničce, po které se společně
podíváme na nové bláznivé dobrodružství ledního
medvěda Norma, který se tentokrát vydává kolem
světa na velké a zábavné dobrodružství. Po svém
boku má nezničitelné chlupaté kámoše lumíky
a společně se pokusí vrátit starobylý ztracený poklad tam, kam patří.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

MILEVSKÉ LÉTO – LÁSKA & NIXON LADS
čtvrtek 13. 8.
18:00
Tradiční série letních koncertů. V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma
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SLZA – AKUSTICKÝ VÍKEND

FITNESS HODINY – ZAHÁJENÍ LEKCÍ

neděle 16. 8.
19:00
Na hodinovém koncertě zazní ve speciálních úpravách i písně z nového alba. Dle odborné kritiky je
třetí řadové album vyspělejší než předchozí dva
počiny a zvukově se podobá současnému zahraničnímu popu. Po koncertě bude následovat autogramiáda. Děti do 5,99 let vstup zdarma.
amfiteátr
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 350 Kč

pondělí 31. 8.
18:45 a 20:00
Kardio fitness cvičení v tanečním rytmu pod vedením Jany Miklavčičové. Lekce jsou přístupné
bez předchozí registrace, pokud si chcete cvičení
vyzkoušet, stačí přijít.
taneční sál

LETNÍ KINO – PŘES PRSTY

sobota 5. 9.
13:00-16:00
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko připravují pro děti tradiční zábavné odpoledne plné soutěží a odměn. Start od bazénů, cíl
u Vášova mlýna.
start od areálu koupaliště
vstupné: 50 Kč

úterý 18. 8.
20:30
Příběh filmu Přes prsty se odehrává nejen na
beach volejbalových hřištích. Linda a Pavla jsou
parťačky, které obětují beach volejbalu všechno.
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – QÝCHODU & JZLF
čtvrtek 20. 8.
18:00
Tradiční série letních koncertů. V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

LETNÍ KINO – PAT AMAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
úterý 25. 8.
20:30
A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela nových Kutilských trampotách! Série příběhů, která
vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých.
amfiteátr
vstupné: zdarma

MILEVSKÉ LÉTO – UTÍKEJ! & DESPAIRES
čtvrtek 27. 8.
18:00
Tradiční série letních koncertů. V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná.
amfiteátr
vstupné: zdarma

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ –
ZAHAJOVACÍ KONCERT – POCTA BAROKU
čtvrtek 27. 8.
18:00
Koncert v rámci oslav sv. Bartoloměje slibuje neopakovatelný zážitek.
vstupné: 80 Kč

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
pátek 28. až neděle 30. 8.
amfiteátr
vstupné: pátek a sobota 50 Kč, neděle 40 Kč

KONCERT FILMOVÝCH MELODIÍ
TÁBORSKÝ SYMFONICK ORCHESTR BOLECH
neděle 30. 8.
18:00
Orchestr existuje přes 140 let a od svého vzniku
roku 1877 téměř nepřetržitě hraje. V repertoáru
tohoto 50členného souboru je široká škála skladeb, barokní hudbou počínaje a skladbami současných autorů konče, nechybí ani árie či předehry
oper, operet a muzikálů, anebo hudba filmová.
1. nádvoří kláštera
vstupné: zdarma

TANEČNÍ SKUPINA EFK DANCE FAMILY –
NÁBOR
pondělí 31. 8.
15:00-16:00
Další termíny náborů jsou 1., 2., 3. a 4. září, vždy
od 15 hodin.
taneční sál

PŘIPRAVUJEME
POHÁDKOVÝ LES

NOVÝ TERMÍN – MIROSLAV DONUTIL „NA
KUS ŘEČI“
čtvrtek 8. 10.
19:00
Populární herec, bavič a vypravěč navštíví Milevsko se svojí one man show Na kus řeči. Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou,
co vše se může přihodit na cestách.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál + balkon
vstupné: 390 a 420 Kč

NOVÝ TERMÍN – KŠANDA
středa 21. 10.
19:00
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují společný život, ale ještě předtím se snaží získat hodně peněz, a přitom zůstat čistí. Vymyslí
ďábelský plán.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: 290 Kč

NOVÝ TERMÍN – MAJDA ZE ŠKOLKY
neděle 25. 10.
14:00
Majdu zná každý, kdo se někdy díval na televizi
a chtěl se pobavit nebo poučit. Pořad pro kluky,
holky i celou rodinu. Těšit se můžete na písničky,
zábavné hry a soutěže.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: 220 a 250 Kč

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
neděle 1. 11.
19:00
Fraška s množstvím komediálních situací a překvapivým koncem. Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že
odjíždí na víkend hrát golf. Lois naopak Harrymu
oznámí, že bude na víkend v lázních a že jejich dcera
Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem
tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval
milostné dostaveníčko s přitažlivou sousedkou.
Debbie se vrací se svým přítelem v domnění, že
budou mít celý dům pro sebe. Ambasáda mezitím čelí
hrozbě bombového útoku, atak Harryho sekretářka
a kapitán z americké námořní pěchoty přijíždějí
do velvyslancovy rezidence vybudovat krizový štáb.
velký sál + balkon
vstupné: 400 a 450 Kč

NOVÝ TERMÍN – TRAVESTI SHOW NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY
sobota 14. 11.
19:00
Každý z nás si již několikrát za život vyzkoušel roli
pacienta na vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak to
chodí z té druhé strany.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč

ČECHOMOR
sobota 21. 11.
20:00
Skupina Čechomor v roce 2018 oslavila třicet let
od svého vzniku. Své příznivce i respekt kritiků
si skupina získala především nápaditým aranžmá
a osobitou interpretací hudby, jejímž základem
byly a jsou lidové písničky.
velký sál + balkon
vstupné: 555 a 590 Kč

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

VERNISÁŽ – VÝSTAVA POD JIŽNÍM SLUNCEM
středa 5. 8.
18:00
Slavnostní zahájení výstavy Petry Dvořákové Haisové za hudebního doprovodu žákyně ZUŠ v Milevsku Petry Kalinové.

VÝSTAVA POD JIŽNÍM SLUNCE
čtvrtek 6. 8.
Výstava obrazů jihočeské malířky Petry Dvořákové
Haisové, potrvá do 29. srpna.
vstupné: 10 Kč

LETNÍ PŮJČOVNÍ DOBA:
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ: po, st, pá – otevřeno
08:00–17:00
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ: po, st – otevřeno 08:00-11:00
a 12:00-16:00
POBOČKA V DK: půjčovní doba se nemění

MILEVSKÝ KLÁŠTER
U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz

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

VÝSTAVA OBRÁZKŮ Z NOVÉ KNÍŽKY
KRÁTKÉ POHÁDKY OD DĚTÍ PRO DĚTI
celý srpen
Knížku vydává MAS Střední Povltaví ve spolupráci
se školkami a školami milevského regionu. Autoři
pohádek jsou děti z šestých a sedmých tříd základních škol a ilustrátoři děti z mateřských škol.
vestibul knihovny

KŘEST NOVÉ KNIHY MILEVSKO
FOTOGRAFOVANÉ TEHDY A TEĎ
středa 5. 8.
18:00
Dvojice autorů Martin Kupec a Vladimír Šindelář
představí svou novou knihu, kterou si budete moci
na místě také zakoupit.
knihovna

POSVÍCENSKÝ TURNAJ V DESKOVÝCH
HRÁCH
středa 26. 8.
09:00-11:00
Tradiční turnaj je opět tady a my se těšíme na velké
klání. Vstup zdarma a vítěze čeká odměna.
dětské oddělení

MEDIAČNÍ SLUŽBA
každé úterý
08:00-16:00
Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvisejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu
zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?
Využijte bezplatnou pomoc mediátora PhDr. Jaromíra Matouška. Nutno objednat se předem.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PETRA MAREŠE –
TOULAVA…OD TÁBORA AŽ K NÁM…
srpen
denně 10:00-17:00
Výstava potrvá do úterý 13. září.

MILEVSKÉ MUZEUM
KLÁŠTERNÍ 557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

VEČERNÍ PROHLÍDKA – MUZEUM PŘI
SVÍČKÁCH
sobota 15. 8.
20:00
Večerem provede Vladimír Šindelář, večerní atmosféru doprovodí skladbami starých mistrů pro
koncertní kytaru MgA. Vojtěch Vrtiška. Počet
účastníků je omezen na 30 osob, rezervujte si
místo přes email na adrese:
muzeum.milevsko@muzeumvmilevsku.cz.
vstupné: 40 Kč, děti a důchodci 20 Kč

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bc. Lada Šetinová vám poskytne pomoc při řešení
obtížných situací spojených s rozvodem manželství či rozchodem partnerů/rodičů. Nutno objednat se předem.

ORLICKÉ HORY – 1. ČÁST
sobota 1. až 8. 8.
Tradiční týdenní turistická dovolená. Informace
na tel.: 734 735 946, 775 993 509.
vede: Jindřich Janouch, Jiří Lesák

PO ZNAČENÝCH I NEZNAČENÝCH
STEZKÁCH
středa 12. 8.
Pěší vycházka po trase Svatkovice, Rákov, Nemějice, Karlov, Nepomuk, Borovany, Bernartice.
Délka trasy 12 km. Odjezd z AN v 5:55 hodin.
vede: Ladislav Macháček

MILEVSKO – ČERVENÁ – MILEVSKO
sobota 15. 8.
Cykloakce, délka trasy cca 30 km. Odjezd od sokolovny v 9:00 hodin.
vede: Ladislav Macháček

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

ROZVODOVÁ PORADNA
úterý a čtvrtek
08:00-16:00
Odborná konzultantka rozvodové poradny

středa 5. 8.
09:30-11:30
Zábavné dopoledne pro rodiče s dětmi. Přijďte si
užít dopoledne do Milísku, prohlédnout si prostory jesliček a mikrojeslí, seznámit se s chodem
organizace a naším personálem.

#POKEC_A(R)T
úterý 11. a 25. 8.
16:00-18:00
Nudíš se? Hledáš nové kamarády nebo místo, kde
trávit čas? Bezpečný prostor pro sdílení pro děti
ve věku od 8 do 12 let.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 12. 8.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan Röhrich. Nutno objednat se předem.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 13. a 27., pondělí 24. 8.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem.

ZÁPIS DĚTÍ DO JESLIČEK A MIKROJESLÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
čtvrtek 13. 8.
13:00-16:00
Jesličky – finančně dostupná péče odítě od 12 měsíců
do 4 let. Možnost volby frekvence docházky ze dvou
tarifů. Mikrojesle – celodenní zařízení péče o dítě od
6 měsíců do 4 let. Školkovné v mikrojeslí je zdarma.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
Klub je v době prázdnin otevřen od 10 do 16 hodin.

NÁKUPY – SPOČÍTÁME ÚTRATU
úterý 4. 8.

DNES BEZ PC
úterý 11. 8.

PÉČE O ZVÍŘÁTKA
úterý 18. 8.

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
úterý 25. 8.

SENIORSKÝ PODVEČER

Kapela Johny Band
pátek 7. srpna, 17–20 amﬁteátr, vstup zdarma
Uzávěrka zářijového čísla Milevského
zpravodaje bude ve středu 19. srpna ve
12 hodin. Své příspěvky můžete zasílat na
e-mail: zpravodaj@milevskem.cz.
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MUZEUM PŘI SVÍČKÁCH

VÝZVA PŘÍZNIVCŮM KOPANÉ

Tak se jmenuje výjimečná
večerní prohlídka expozic
Milevského muzea, která se při
neobvyklém osvětlení koná
v sobotu 15. srpna ve 20 hodin.
Vaším průvodcem bude Vladimír Šindelář, ředitel muzea
a držitel Mezinárodní ceny
Egona Ervína Kische za literaturu faktu. Bude vám vyprávět
historické zajímavosti, na které při běžných prohlídkách obvykle nezbývá čas.
Večerní atmosféru doprovodí skladbami starých mistrů pro koncertní kytaru MgA.
Vojtěch Vrtiška. Vstupné je obvyklé, tedy 40 Kč, pro děti a důchodce 20 Kč.
Počet účastníků je omezen na 30 osob, a tak pokud chcete mít jistotu, že se na
akci dostanete, rezervujte si místo e-mailem na adrese:
muzeum.milevsko@muzeumvmilevsku.cz.

Milevské muzeum připravuje na září výstavu ke 100. výročí vzniku milevské kopané.
Mnohé zajímavé předměty se nám už podařilo shromáždit, ale leccos nám ještě
chybí. Obracíme se na vás tedy se žádostí o spolupráci a případné zapůjčení
starých milevských fotbalových dresů, kterých je nedostatek. Po roce 1989 je už
situace výrazně lepší.
Pokud byste tedy mohli pro tuto výstavu, která se uskuteční v září až listopadu
letošního roku, staré fotbalové dresy zapůjčit, byli bychom velmi rádi. Těšíme se
na případnou spolupráci s vámi.
Lukáš Panec
Tel. 382 521 093, e-mail: panec@muzeumvmilevsku.cz

PĚŠÍ A CYKLOVÝLETY V OKOLÍ MILEVSKA
Dům kultury Milevsko, provozovatel Turistického informačního centra, přináší
pár tipů, jak využít volné chvíle v přírodě okolo Milevska. Navazujeme na minulé
tipy výletů, které se soustředily spíše na nejbližší okolí našeho města. Ve městě
samotném i v jeho okolí je ale spoustu dalších krásných míst, které stojí za návštěvu.
Namasírujte svaly, vezměte kola nebo automobil, děti, vnoučata a hurá do přírody!

Milevsko – Sepekov – Opařany – Stádlec (řetězový most) – Zřícenina Dobronice
(stezka Lužnice)

Milevsko nám. – Hajda – Rukáveč – Obora – Květov – Vůsí – Kostel sv. Bartoloměje – zpět přes Vůsí a Osek

Cyklistický výlet středně těžké náročnosti odélce cca 26km. Na kole se vydáme z náměstí
E. Beneše směr Písecké předměstí, před čerpací stanicí Benzina zahneme doprava.
Dostaneme se na polní cestu a napojíme se na Cyklotrasu Milevsko – Hajda (délka cca
500 m). Hajdu projedeme a v lese u posezení se napojíme na silnici, která nás dovede
do Rukávče. Dále pokračujeme do Rukávečské obory (přírodní památka a nejstarší
chráněné území v okrese Písek). Přes ní se dostaneme do vesničky Květov (vesnická
památková zóna, nacházejí se zde malebné statky ve stylu jihočeského selského baroka).
Můžeme využít dětské hřiště shezkým posezením. Z Květova pokračujeme doleva kaštanovou alejí směr Vůsí. Podél kaštanové aleje můžeme zahlédnout stádo pasoucích
se daňků. Na začátku vesnice Vůsí je vlevo statek, kde chovají velblouda, někdy je
možné ho vidět, jak se pase na okolních loukách, je to taková rarita. Vesnici projedeme
celou stále rovně směrem k vodě. Cesta nás zavede na klikatou asfaltovou cestu, kterou
se dostaneme až ke značce parkoviště (třetí zatáčka odbočení vpravo), vydáme se po
červené značce lesní cestou v chatařské osadě ke kostelu sv. Bartoloměje (románský
kostel z 12. století). Kostel je pro barvu použitého stavebního kamene nazýván Ruffa
Ecclesia – tzn. červený kostel. Na dnešní místo byl kostel přenesen roku 1960 z důvodu
zatopení osady Červená nad Vltavou vodami Orlické přehrady. Dnes není kostel moc
udržovaný, není veřejnosti přístupný, pouze jednou v roce se zde na sv. Bartoloměje
koná mše. Pokud budete mít štěstí dostanete se přes zídku ke kostelní věži, která bývá
otevřena apokud vylezete dřevěné schody až úplně nahoru k původní zvonici, naskytnou
se vám krásné výhledy na místní chatovou oblast, samotnou přehradu apřírodu kolem
ní. Od kostela můžete dojít k vodě a pokochat se výhledy na vodní hladinu, v létě se
zde dá i krásně vykoupat. Při zpáteční cestě projedeme opět Vůsí, dále Květov, na křižovatce se dáme rovně na Osek, kde je krásné dětské hřiště s posezením a hospoda,
můžeme zde načerpat síly. Pokračujeme směrem do Milevska, těsně před ním se dáme
doprava na Hajdu, přes kterou se vrátíme zpět do města.
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Automobilový výlet s pěší procházkou, náročnost střední, délka trasy cca 19 km.
Autem se vydáme nejkratší cestou do Sepekova, dále do Opařan a z Opařan do
Stádlce. Zde necháme auto a další část trasy půjdeme pěšky. Dojdeme nejprve
ke Stádleckému řetězovému mostu, který je posledním empírovým řetězovým
mostem v celé České republice a nutno dodat, že je ojedinělým mostem tohoto
druhu v celé Evropě (u nás v infocentru lze zakoupit turistickou sbírkovou vizitku).
Stádlecký most je jedním ze zastavení tzv. Stezky údolím Lužnice (první česká
pěší trasa, která se ocitla na seznamu nejlepších stezek Evropy Leading Quality
Trails Best of Europe). Před Stádleckým mostem se dáme doprava směrem k samotě
a jezu U Marků a půjdeme dál krásnou přírodou okolo řeky Lužnice, budeme
prudce stoupat do stráně. Výstup stojí za to, u kostela Panny Marie je vyhlídka
na celé říční údolí a okolní lesy. Hned za vyhlídkou nás čekají Dobronice se zříceninou hradu a sezónním občerstvením. Zde se občerstvíme a stejnou trasou
se vrátíme zpět. Komu se ještě nechce domů, může stezkou pokračovat až do
Bechyně.
Mezi dalšími tipy, které bych doporučila navštívit jsou:
• Muzeum mlynářství, pekařství a zemědělství v Božeticích
• Prohledárium Vejrovského zemanství (obecní muzeum tří obcí – Branic, Stehlovic
a Veselíčka, které vzniklo za účelem propagace těchto tří obcí humoristickou
formou)
• Kněz u Hrazan (přírodní památka, unikátní geologický útvar)
• Husova kazatelna (největší viklan v ČR, dle pověsti z něj kázal sám Mistr Jan
Hus)
• Langova rozhledna na Onom Světě (nádherné pohledy na krajinu kolem Orlické
přehrady a Píseckých hor, vrcholky Brd a vrcholky Šumavy)
• Sobědražský prales (přírodní památka)
• Tvrz Vlksice (renezanční tvrz, konají se zde divadelní představení) a mnoho dalšího…
Dům kultury Milevsko, provozovatel Turistického informačního centra v Milevsku

V červenci proběhly v Městské knihovně 3 turnusy knihovnického příměstského tábora
pro celkem 60 dětí, který byl plně obsazen již od února. Napínavé dobrodružství po
stopách kroniky nejvýznamnějších milevských rodáků v klukovském věku vytvořily lektorky
knihovny a kroniku knihovna plánuje vydat knižně.

Ve středu 8. července proběhl v Centru Milísek kulatý stůl pro ženy s Mgr. Monikou Hodačovou, terapeutkou a autorkou knihy pro ženy s názvem Ještě můžu vzlétnout. Setkání
se konalo v rámci projektu Ženy na startovní čáře a zúčastnilo se ho celkem 7 žen.
Děkujeme všem zúčastněným a věříme, že jim bylo setkání přínosné.

V pátek 17. července se v amﬁteátru DK Milevsko uskutečnil jedinečný koncert kapely
Trautenberk, která v Milevsku vystoupila úplně poprvé. Zájem o koncert byl skutečně
veliký, celkem jej navštívilo přes 600 fanoušků. Předskokanem byla kapela Hand Grenade.

Vletošním školním roce se nám vDK Milevsko sešla bezva parta dětí, které zde navštěvovaly
kroužek Předškoláček. Na poslední schůzce si děti vyzkoušely masky v Muzeu Milevských
maškar, pochutnaly si na zmrzlině a obešly všechny tabla místních mateřinek. Přejeme
jim krásné prázdniny a pohodový vstup do 1. třídy.

Studenti univerzity 3. věku v knihovně zakončili letošní letní semestr netradičně posezením
ve Vášově mlýně. Od září výuka opět pokračuje, noví zájemci o studium se mohou hlásit
na studovně knihovny.

V sobotu 11. července se v amﬁteátru DK Milevsko uspořádal již druhý ročník akce s názvem
Den vína a mandlí z Hustopečí. Naše partnerské město Hustopeče přivezlo z jižní Moravy
to nejlepší – zpěv, hudbu, tanec, víno, mandlové likéry, mandle a další pochoutky, které
jsou pro tuto oblast typické. Akce se během celého dne zúčastnilo přes 1000 návštěvníků,
v programu vystoupil Jožka Šmukař s cimbálovkou, skvělý showman Pietro Falcone nebo
Hustopečská chasa s krojovanými tanci.

Poslední červnovou sobotu se v amﬁteátru domu kultury uskutečnil malý festival s názvem
Musicfest Přeštěnice – Aneb návrat ke kořenům. Vystoupilo zde celkem sedm kapel (Hamr,
Náhodný výběr, Znouzecnost, Totální nasazení, Escape 2 The Jungle, Ticho de Pre Cupé
Band a Covers for Lovers) a přišlo přes 300 návštěvníků. Pro všechny milovníky letos zrušeného OAMF Přeštěnice či jiných festivalů to byla alespoň malá náhrada.

Městská knihovna je plná letních novinek. Jednou z nich je charitativní bazar knížek na
chodbě knihovny. Široká nabídka beletrie i naučné literatury od 80 Kč. V přízemí knihovny
je nově také bazar našich vyřazených knih a časopisů a to za 5 Kč.
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PRÁZDNINOVÁ DÍLNA V MILEVSKÉM KINĚ
Jste o prázdninách v Milevsku? Pak vás rádi přivítáme na tvořivé dílničce v Milevském kině,
po které se společně podíváme na nové bláznivé
dobrodružství ledního medvěda v animovaném
ﬁlmu Ledová sezóna: Ztracený poklad. Medvěd
Norm se tentokrát vydává kolem světa na velké
a zábavné dobrodružství. Po svém boku má nezničitelné chlupaté kámoše lumíky
a společně se pokusí vrátit starobylý ztracený poklad tam, kam patří. Dílnu pro vás
připravujeme na středu 12. srpna od 9 hodin, vstupné je 60 Kč. Rezervace vstupenek
na www.milevskem.cz.
mk

BŘIŠNÍ TANCE V DOMĚ KULTURY
V milevském domě kultury se od září opět roztančí orientální
tanečnice. Přivítáme začátečníky, pokročilé, ale i maminky
s dětmi. Zahájení lekcí je naplánováno na pondělí 14. září od
19 hodin v hudebním sále DK. Cena podzimního kurzu je 880 Kč
a bude ji možné uhradit před začátkem první lekce nebo s předstihem v kanceláři DK Milevsko. Více informací získáte u lektory
Lídy Jindrové na telefonu 603 536 966 nebo na e-mailu
lidajindrova@seznam.cz.
mk

projektu se snaží zapojit i samotná škola výtěžkem z vedlejší hospodářské činnosti
a energetickými úsporami v hodnotě 1 800 000 Kč.
Další práce, které nás ještě o prázdninách čekají, jsou ty zcela pro školu obvyklé:
nátěry radiátorů (tělocvična, vstup a prostory šaten I. stupně), nové obklady
a umyvadla (dokončení učeben I. stupně), obnova nátěrů zábradlí schodišť,
opravy výmalby všech tříd, chodeb a WC, nová výmalba vybraných tříd I. stupně
a učebny informatiky v II. podlaží, opravy nábytku ve třídách a další drobné opravy
(žaluzie, tabule, podlahy), nátěr zábradlí nad běžeckou dráhou.
Pevně doufám, že se tyto prázdninové akce podaří realizovat podle předem stanoveného časového harmonogramu a setkají s nadšením u žáků školy při nástupu
do snad již ničím nerušeného nového školního roku. Naším cílem je vyučovat žáky
co možná nejefektivněji s pomocí nejmodernějších výukových prostředků a metod.
Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy

GYMNÁZIUM MILEVSKO
LETOŠNÍ ÚSPĚŠNÍ MATURANTI – ABSOLVENTI

2. ZŠ MILEVSKO
PRÁZDNINOVÁ MODERNIZACE
O prázdninách se na 2. základní
škole započala rozsáhlá modernizace školní kuchyně, a především odborných učeben. Ihned
po vydání vysvědčení žákům
začala ﬁrma KOČÍ a. s. práce na
II. etapě modernizace školní
kuchyně. Před vstupem do
kuchyně byl ohrazen prostor pro
zázemí stavby a dělníci začali
práce na odstranění původní
podlahy. Již dříve bylo instalováno odvětrávání, nové přepážky a obklady obvodových zdí
kuchyně. Nyní se provádí rekonstrukce podlah, rozvodů vody,
odpadů, vytápění a elektřiny.
Jde o částku 2 100 000 Kč, kterou plně pokrývá zřizovatel školy Město Milevsko.
Větší akcí, která však zůstává
ukryta před zraky kolemjdoucích, je rekonstrukce odborných učeben v prvním
a druhém patře hlavní budovy školy.
Žáci se mohou těšit na zcela novou moderní učebnu chemie s laboratoří, učebnu
přírodopisu s novým kabinetem a vybavením, rekonstruovanou učebnu fyziky
s kabinetem plným moderních pomůcek. Škola určitě využije novou jazykovou
učebnu a rekonstruovanou dílnu zaměřenou na práci s kovem. Pro mladší děti
bude vybudována polytechnická učebna. Při modernizaci nebyly opomenuty ani
obě učebny informatiky. Odborné pracovny budou osazeny interaktivními tabulemi
a počítači.
O prázdninách budou prováděny stavební práce (nové podlahy, rozvody elektrických a počítačových sítí, osvětlení, obklady a sanitární zařízení). Následovat
bude vybavení novým nábytkem, interaktivními tabulemi a pomůckami. Modernizace odborných učeben bude kryta dotacemi, které se podařilo škole získat.
Jde o dotace reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010847 v hodnotě
4 022 3800 Kč s 95 % pokrytím z fondů EU a CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004292
v hodnotě 5 004 740 Kč s 90 % pokrytím z fondů EU. Do předﬁnancování celého
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Ve čtvrtek 2. července proběhlo v Latinské škole slavnostní předávání maturitních
vysvědčení studentům 4.A a sexty milevského gymnázia. Protože přípravy na
maturitní zkoušku i maturita samotná probíhaly v letošním roce nestandardně, proběhl slavnostní okamžik netradičně na začátku letních prázdnin. Maturitní vysvědčení předaly studentům třídní učitelky Mgr. Jitka Kafková a Mgr. Simona Španvirtová za účasti starosty města Ing. Ivana Radosty a ředitele školy Mgr. Petra
Bardy. O doprovodný program se postaraly studentky nižšího ročníku.
Mgr. Jana Plavcová

ZUŠ MILEVSKO
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Vážení rodiče, milé děti,
již nyní zahajujeme přijímací řízení a zápis žáků do hudebního a výtvarného oboru
ZUŠ Milevsko pro školní rok 2020/2021. Do hudebního oboru je možné se hlásit
od dovršení alespoň 5 let věku, do výtvarného oboru s nástupem do 1. třídy ZŠ.
V hudebním oboru nabízíme výuku hry na různé hudební nástroje, dále výuku
sólového zpěvu a sborového zpěvu.
V případě zájmu vyplňte prosím nejlépe online přihlášku na www.zus-milevsko.cz,
nebo napište na e-mail info@zus-milevsko.cz, nebo nás kontaktujte na čísle
602 408 367 (Jan Gröger). Informace k jednoduché talentové zkoušce obdržíte
po vyplnění přihlášky.
Děkujeme za Váš zájem, Ředitelství ZUŠ Milevsko

ZÁJEZD DO HUSTOPEČÍ

JÍZDNÍ ŘÁD PLAVEB ORLÍK – ZVÍKOV

Dům kultury Milevsko pořádá již třetí zájezd do partnerského města Hustopeče,
tentokrát od 19. do 20. září. V tomto období panuje na Moravě burčáková sezóna,
tak se máte na co těšit. Cena zájezdu je 2 500 Kč na osobu a počet míst je omezen.
Účastníci se opět podívají přímo do sklípku Jožky Šmukaře, proběhne zde řízená
degustace vín, večeře a k tomu všemu zahraje cimbálovka se samotným Jožkou
Šmukařem. Před akcí ve sklípku si účastníci zájezdu prohlédnou město Hustopeče,
kde budou i ubytovaní, mandloňové sady a rozhlednu. Před cestou zpátky domů
se zastaví v Mikulově, kde bude prostor k individuální prohlídce města, možnost
navštívit například zámek, Svatý kopeček a mnoha dalšího.
Přihlášky a informace o zájezdu: Turistické informační centrum Milevsko, tel.:
383 809 101, 735 759 510, e-mail: infocentrum@milevskem.cz.
kl

platný od 27. června do 30. srpna 2020
pondělí
ODJEZD SMĚR ZVÍKOV
ODJEZD SMĚR ORLÍK
ORLÍK ZÁMEK (odjezd)
ZVÍKOV (odjezd)
10:45, 12:45, 15:15
11:45, 14:00, 16:30
ZVÍKOV (příjezd)
ORLÍK ZÁMEK (příjezd)
11:30, 13:30, 16:00
12:30, 14:45, 17:15
úterý – neděle
ODJEZD SMĚR ZVÍKOV
ODJEZD SMĚR ORLÍK
ORLÍK ZÁMEK (odjezd)
ZVÍKOV (odjezd)
09:00, 10:30, 12:15, 15:00, 16:30
10:05, 11:35, 13:20, 16:05, 17:35
ZVÍKOV (příjezd)
ORLÍK ZÁMEK (příjezd)
09:50, 11:20, 13:05, 15:50, 17:20
10:55, 12:20, 14:00, 16:55, 18:25
Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.
www.orlickalodni.cz

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
Vaším úkolem je odhalit, kde
byla fotograﬁe pořízena. Tři
vylosovaní výherci, kteří
správnou odpověď pošlou do
pondělí 10. srpna na telefonní číslo 775 733 552 nebo
na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku
na koncert kapely Slza, který
se uskuteční v amﬁteátru DK
Milevsko v neděli 16. srpna
od 19 hodin. K odpovědi
nezapomeňte připojit své
celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Milevský klášter –
Růžová zahrada
Výherci: Pavel Hlavín, Marie
Odvodyová a Ondřej Šmelc

KAŠPAŘI NA TVRZI VLKSICE!
Ať se děje, co se děje, srpen bez Vlksic si už nedokážeme představit! Patnáctý
ročník, který se bude konat třetí srpnový týden, diváky přenese do skotských i českých hradů a lesů. Komorní festival proběhne od 17. do 23. srpna, takže chystáte-li se na dovolenou někam poblíž, potvrďte si ubytování v těchto termínech,
my se na vás ve Vlksicích opět moc těšíme.
Na dvůr tvrze se vrátí klasik světového dramatu W. Shakespeare s jeho hrou
Macbeth. A po velkém úspěchu ho letos doprovodí český klasik K. J. Erben, jehož
balady ze slavné básnické sbírky Kytice zahrají Jan Potměšil a Jakub Špalek.
Víkendová odpoledne jsou ve znamení dětí a hostů – Kolotoč pohádek zahraje
v sobotu jihočeský soubor Víti Marčíka ml. Divadlo Já to jsem a v neděli se můžete
těšit na Pohádku z budíku Teátru Pavla Šmída. Začíná se vždy ve dvě odpoledne
a děti od tří let výš jsou více než vítány. Žánrová pestrost programu a okouzlující
prostředí středověké tvrze jistě přiláká mnoho diváků.
Spolek Kašpar
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BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ – MILEVSKÉ
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2020
Dům kultury Milevsko připravuje i v tomto náročném roce program Bartolomějského
posvícení – Milevských městských slavností, které proběhnou od čtvrtka 27. do
neděle 30. srpna. Velkou změnou letošního ročníku bude nové místo konání slavností, kdy převážná většina programu se uskuteční v amﬁteátru za domem kultury
(změna místa souvisí s opatřeními týkající se šíření nákazy koronavirem). Součástí
posvícení budou také zajímavé doprovodné akce, které se konají v jiných částech
města.
ČTVRTEK 27. SRPNA
Program slavnostní bude zahájen ve čtvrtek 27. srpna od 18 hodin slavnostním
koncertem, který proběhne v klášterní bazilice v Milevsku. Nese název Pocta
baroku a těšit se můžete na sváteční barokní hudbu v podání exkluzivních sólistů.
Zazní díla autorů G. P. H. Telemanna, J. S. Bacha, B. Marcella nebo T. Albinoniho.
Účinkovat budou Bohdana Tesařová (hoboj, vítězka soutěže USA 2020) a Jiří
Emmer (varhany). O umělecké vedení a průvodní slovo se postará Oldřich Vlček
s orchestrem Virtuosi di Písek. Účast tak skvělých umělců slibuje neopakovatelný
zážitek.
PÁTEK 28. SRPNA
Pátek bude jako v loňském roce ve znamení
rockové hudby. Program
v 17:30 hodin v amﬁteátru odstartuje mladá
kapela Fusky Dus, která
hraje převážně svoji
tvorbu. Následovat ji
bude velmi oblíbená
milevská kapela Fantom
a program zakončí
legendární
skupina
Odyssea. Kdo bude chtít ve večerním programu pokračovat, může se přesunout
na velký sál v domě kultury, kde od 23 hodin rozjede svou rockovou diskotéku DJ
Kosťa.
SOBOTA 29. SRPNA
Sobotní den bude patřit
především
rodinám
a dětem. Pro nejmenší
návštěvníky bude před
DK připravena dětská
scéna, na které budou až
do pozdního odpoledne
pro děti připraveny různé soutěže, diskotančení, bublinová školička,
soutěž v pojídání koláčků nebo soutěžní víceboj
pro děti i dospělé.
Na hlavním pódiu ve 14:30 hodin program zahájí svou autorskou tvorbou Jaromír
Kašpar, kterého vystřídá kapela V4KA alias Vipytá čtyřka. Od 17:30 hodin se můžete
těšit na dvouhodinový blok, ve kterém se představí milevští umělci, sportovci,
tanečníci či zpěváci. Od 20 hodin svou show ukáže hvězda letošních slavností –
oblíbený básník a rapper Lipo, který se svými hity Štěstí nebo Ležím v tvé blízkosti
zapsal do podvědomí veřejnosti jako sólový zpěvák. V pozdějších večerních hodinách se představí kapela Filip Zangi & Purpur. Od 23 hodin bude na velkém sále
připraven DJ Kosťa se svou oldies diskotékou.
NEDĚLE 30. SRPNA
Milevské slavnosti budou pokračovat i v neděli, kdy se v kostele sv. Bartoloměje na
náměstí E. Beneše od 10:30 hodin bude konat mše svatá za město Milevsko. V dopoledních hodinách v areálu amﬁteátru budou probíhat Myslivecké slavnosti, které
jsou již tradičně v režii Myslivecké jednoty Písek. Ty zahájí v 10 hodin kapela Hastrmani,

která bude hrát po celé
dopoledne. V 10:30
hodin proběhne slavnostním zahájením Mysliveckých slavností. Poté
se můžete těšit na
vystoupení
trubačů
Okresního mysliveckého
spolku Písek, kynologické
ukázky výcviku loveckých
psů či ukázky sokolnictví.
Od 13 hodin na pódiu
zahraje známá dechová
kapela Gloria trumpetisty a skladatele Zdeňka Gurského. Dále se představí milevská
oblíbená Kovačka a Bohemia. Od 16 hodin proběhne Přehlídka posvícenských
koláčů, výherci obdrží poukaz od sponzora soutěže Jednoty SD Milevsko.
Od 18 hodin proběhne na prvním nádvoří milevského kláštera zakončovací koncert
táborského symfonického orchestru Bolech. Tento padesátičlenný soubor s více
jak 140letou tradicí zahraje převážně oblíbené ﬁlmové melodie.
DOPROVODNÉ AKCE
U domu kultury bude připravena akce „Přelez, přeskoč, recykluj“ od kolektivního
systému Elektrowin, během které si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu
o recyklaci, vyzkoušet si samoobslužné hrátky s kvízovými otázkami nebo zdolat
nafukovací překážkovou dráhu.
Během posvícení je možné také navštívit několik výstav. V Galerii M máte možnost
zhlédnout výstavu obrazů Petry Dvořákové Haisové s názvem Pod jižním sluncem.
Milevský klášter přichystal výstavu Petra Mareše Toulava…od Tábora až k nám…,
která je přístupná denně od 10 do 17 hodin. Další je již 18. ročník Okresní výstavy
zvířat, kterou můžete navštívit ve Výstavním areálu ČSCH Milevsko v sobotu 29.
a v neděli 30. srpna. Výstavu s názvem Hračky pro každý den připravilo Milevské
muzeum a Muzeum Milevských maškar na náměstí E. Beneše nabízí unikátní výstavu
expozice věnované největšímu masopustu v České republice.
Dětem je určen Posvícenský turnaj v deskových hrách, který připravilo dětské
oddělení městské knihovny na středu 26. srpna od 9 do 11 hodin. Ve vestibulu
knihovny si také můžete prohlédnout výstavu obrázků z nové knížky Krátké
pohádky od dětí pro děti.
V areálu střelnice proběhne v sobotu 24. srpna od 9 do 14 hodin Den otevřených
dveří s možností si zastřílet.
Na kulturní program Bartolomějského posvícení se bude vybírat symbolické vstupné. Za vstupenku na páteční nebo sobotní program zaplatíte 50 Kč, v neděli 40 Kč.
Pokud si zakoupíte vstupenku v předprodeji (do 27. 8.), získáte slevu 10 %. Vstupenky lze zakoupit v DK Milevsko, Turistickém informačním centru, Milevském
kině a on-line na www.milevskem.cz. Děti do 12 let mají vstup zdarma, zakoupením
vstupenky podpoříte budoucí kulturní akce v Milevsku.
Věříme, že si každý návštěvník vybere z bohaté nabídky to své, že nám všem bude
přát počasí a hlavně, že si ho společně budeme moci bez větších omezení užít.
Více informací:
Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, Milevsko
tel.: 383 809 200
info@milevskem.cz
www.milevskeslavnosti.cz

SOUTĚŽ O POSVÍCENSKÝ KOLÁČ
Tak jako každoročně, i letos v rámci Bartolomějského posvícení proběhne soutěž
o nejlepší posvícenský koláč. Je naplánována na neděli 30. srpna. Do soutěže
budou přijímány nejenom koláče, ale
i buchty, řezy, dorty, prostě vše, co rádi
na posvícení připravujete. Vaše výrobky můžete odevzdávat od 13 do 15:30 hodin
u hlavního pódia v amﬁteátru za Domem kultury. Jako v minulých letech, i letos
se mohou všichni soutěžící těšit na poukázky od sponzora soutěže – Jednoty SD
Milevsko. Vyhlášení výsledků proběhne v 16 hodin.
mk
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