
kdybychom měli přizpůsobovat své chování a jed-
nání výhradně počasí, které nás provázelo celým
květnem, museli bychom být v hluboké depresi –
vždyť jarní sluníčko, pro nás i vše živé tak blahodár-
né, na nás tentokrát skoro zapomnělo. A na jeho
dubnovou a květnovou absenci si ještě vzpomeneme
příští rok, až nám budou vyúčtovány letošní zálohy
za topení. Naštěstí však víme, že jednou určitě krásné
dny přijdou a zatím se i bez nich můžeme těšit ze
života.
Minule jsem si tu pustil pusu na špacír a kritizoval
náhlé a podivné ministerské rošády, netuše, že pouhý
měsíc poté už zase řešíme výměnu ministra zdravot-
nictví. Ne, není to normální. Vzhledem k uzávěrce
tohoto vydání (21. května) ani nevím, zda se
prof. Arenberger ve funkci „dožil“ alespoň konce
měsíce. Budou-li se ministři tímto tempem měnit
i nadále, navrhuji, abychom místo kvízu nebo kří-
žovky v Milevském zpravodaji uzavírali sázky na to,
kdo bude ministrem v příštím vydání… 

Příjemné překvapení nám nachystali krajští zastu-
pitelé, kteří zasedali 20. května a přiřkli nám dotaci
na nástavbu domova pro seniory ve výši úctyhodných
10 milionů korun! Je to skvělé a svědčí to nejen o dob-
rém vkusu zastupitelů kraje, ale i o našem správném
rozhodnutí, jaký projekt jim vlastně k posouzení
o dotaci předložit. A proč se občas nepochválit, že?
Jsem rád, že téma sociálních služeb, kladně hodno-
cený souběh dotací (MPSV – kraj – město) a snad
i naše dobrá prezentace projektu měly pozitivní vliv
na konečné rozhodnutí, jehož výsledkem je velmi
vydatná finanční injekce do našeho rozpočtu.
Jihočeský kraj byl ovšem štědrý, jako již několik let,
i v případě podpory provozu pohotovosti na polikli-
nice. Svazku obcí Milevska schválil částku 850 tisíc
korun, ten k ní přidá 150 tisíc a tím bude zajištěna
pohotovostní služba i na letošní rok. 
Díky tomu, že zdárně pokračují stavební práce na
výstavbě podnikatelského parku i domova pro senio-
ry – dvou největších letošních investic, mohli jsme
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Stavební práce na přístavbě Domova pro seniory jsou v plném proudu. V polovině května začal proces zvedání střechy.
Samotné zvedání je prováděno za pomoci heverů, kdy se celá střecha zvedá zhruba po 10 cm a postupně se podezdívá.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
se plně soustředit na další důležité téma budoucího
rozvoje města – obchvat. Už o něm bylo napsáno
i řečeno dost, ale je zapotřebí jasně sdělit, že v nej-
bližších letech jej Milevsko nezbytně nepotřebuje.
Shodují se na tom jak odborníci z firmy SmartPlan,
kteří zpracovali Strategii dopravy a veřejného pro-
storu města Milevska, tak i milevští zastupitelé, kteří
na zasedání 12. května přijali usnesení, že nesouhlasí
s pokračováním projektové přípravy na výstavbu
obchvatu. Investorem by byl Jihočeský kraj, obchvat
by měřil 3,5 km a odhad ceny zní na asi 350 milionů
korun. Bohužel by nepřinesl to hlavní, co se od něj
čekalo – masivní odklonění dopravy, především
nákladní, z centra města. Jednalo by se o pouhých
10 procent, a to je málo.  
Dámy a pánové, jsem přesvědčen o tom, že navští-
víte-li milevský městský úřad, budete s jeho službami
spokojeni. Píši to i přesto, že jsem si vědom, jakými
proměnami prošel za poslední rok. Vždyť v dubnu
2020, kdy jsme začali bojovat s covidem-19, měl 84
zaměstnanců. Během roku jej opustilo 23 lidí, tedy
více než čtvrtina! Měli k tomu různé důvody – odchod
na mateřskou dovolenou (4 kolegyně), do důchodu
(3), za lepší nabídkou (6) nebo z rodinných či jiných
důvodů (2). Ostatní odešli dohodou nebo dostali
výpověď (8). V současné době bojujeme s personál-
ním nedostatkem – je obsazeno pouhých 76 pracov-
ních pozic. Bylo vyhlášeno několik výběrových řízení
a mým cílem je přijmout maximálně 4-5 nových kole-
gů. Díky profesionálnímu přístupu drtivé většiny
zaměstnanců však úroveň služeb pro veřejnost nebyla
nijak dotčena.  
S postupným rozvolňováním opatření by se konečně
měly rozjet i kulturní akce. Na léto je pro vás připra-
ven bohatý program. Věřím, že navážeme na staré
dobré časy a v Milevsku bude zase veselo.  
Školákům a studentům přeji úspěšný finiš a Vám
ostatním červen plný pohody!

Ing. Ivan Radosta, starosta města
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA 
RADA MĚSTA DNE 23. 4. 2021
• Udělila souhlas stávajícímu nájemci, České spořitelně, a. s. s úpravami v prostoru

sloužícího k podnikání v čp. 6 na nám. E. Beneše za účelem zrušení pokladního
pracoviště, odvoz time-trezorů a pokladny ARP dle předložené projektové
dokumentace.

• Schválila zveřejnit záměr pronajmout prostor sloužící k podnikání v čp. 1401
(DPS Libušina) za účelem provozu kavárny. Počítá se s pronájmem na dobu
neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou a s minimálním měsíčním nájemným
6884 Kč za celý prostor.

• Schválila realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení Masa-
rykova ulice, Milevsko“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na tuto veřejnou
zakázku s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o., za nabídkovou cenu
860 585 Kč bez DPH tj. 1 041 307,85 Kč vč. DPH.

• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky „Roz-
šíření Domova pro seniory Milevsko – zařízení kuchyně“ a vyhlásila zjedno-
dušené podlimitní výběrové řízení na tuto akci.

• Vzala na vědomí cenovou nabídku na nátěr fasády, oken, dveří a atiky u výměníku
v ul. Písecké předměstí na parcele č. st. 2643 a rozhodla uzavřít objednávku
s firmou Malíři M L s. r. o., za nabídkovou cenu celkem 129 000 Kč bez DPH, tj.
156 090 Kč vč. DPH.

RADA MĚSTA DNE 12. 5. 2021
• Souhlasila s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky

malého rozsahu „Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko-Hůr-
ka“ a vyhlásila výběrové řízení na dodavatele. V rámci této akce bude zrekon-
struováno veřejné osvětlení v ulicích Blechova, Družstevní, Kpt. Nálepky, Št.
Dvořáka, Alšova, Na Hůrkách a Hůrecká cesta.

• Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč na
projekt „Územní plán Milevsko“ z dotačního programu Jihočeského kraje Pod-
pora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje I. Výzva
pro rok 2019 za účelem prodloužení dokončení projektu o dva roky do 31. 10.
2023 z důvodu nastalé epidemiologické situace a s tím spojené znemožnění
veřejných setkání.

RADA MĚSTA DNE 17. 5. 2021
• Schválila smlouvu o provedení přezkumu hospodaření města Milevska za rok

2021 a 2022 se společností Audit OBCE, s. r. o. za částku 48 000 Kč bez DPH.
Podle ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, jsou obce povinny dát si přezkoumat své hospo-
daření za uplynulý kalendářní rok.

• Rozhodla prominout nájemné za měsíc červen 2021 subjektům (živnostníkům
a firmám), které mají v nájmu prostory sloužící k podnikání, jejichž vlastníkem
je město Milevsko a které měly zakázaný, popř. omezený provoz, z důvodu
mimořádných opatření a vládních nařízení v souvislosti s nepříznivým vývojem
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 12. 5. 2021
• Vzalo na vědomí dopis zaslaný Odborem dopravy a silničního hospodářství

Krajského úřadu Jihočeského kraje s dotazem na rozhodnutí ve věci pokračování
projektové přípravy obchvatu Milevska a rozhodlo nesouhlasit s pokračováním
příprav plánovaného obchvatu.

Michal Horek, místostarosta města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Na žádost obyvatel
Domova s pečova-
telskou službou
v ulici 5. května
byly přidány lavič-
ky v blízkosti rybní-
ka Kubík a podél
cesty na Šibený
vrch. 

Každý čtvrtek můžete na náměstí E. Beneše nakoupit na tradičním trhu. Vždy
jednou za 14 dní v pátek zde probíhají farmářské trhy. 

Od pátku 30. dubna je po zimní přestávce opět v provozu kašna na náměstí.

Velký zájem dětí vzbudila výměna písku v pískovišti v ulici Souhrádka. Údržba dět-
ských hřišť patří do pravidelných činností města.

V květnu byla dokončena rekonstrukce chodníku v Havlíčkově ulici.



Se symbolickým názvem „Restart“ byla v Galerii M od 12. května ke zhlédnutí výstava,
na níž se představila mladá malířka a také módní návrhářka Alžběta Vlášková z Písku.
Do Milevska přivezla obrazy malované různými technikami, kresby sedících a ležících
postav v nadživotních velikostech, ale i menší módní ilustrace malované např. kávou.
Z textilní tvorby bylo v galerii k vidění kromě gobelínu ještě mnoho oděvů pro dámy, od
triček až po společenské komplety. 

Saxana Run 2021, závod SOŠ a SOU Milevsko, byl už podruhé koncipován virtuálně,
obohatil startovní kategorie o chůzi a zaznamenal masový nárůst sportovců - společnými
silami bylo zdoláno 900 km.  

Od dubna se opět vrátily k pravidelným tréninkům moderní gymnastky milevského Sokola.
Starší závodní skupina se z pověření Českého svazu estetické skupinové gymnastiky
rovnou vrhla na nácvik společné skladby, se kterou se na konci května a v průběhu června
zúčastní mezinárodních on-line soutěží.

Ve třídách už je zase rušno. Po dlouhých měsících distanční výuky se mohli koncem
května vrátit do školních lavic i středoškoláci. V několika třídách milevského gymnázia
byly v době distanční výuky vyměněny školní lavice, skříně a regály, a tak byl návrat do
školních lavic provázen vůní nového nábytku. 

FOTOOBJEKTIVEM

V uplynulých dnech proběhla rekonstrukce hřbitovní zdi. Na fotografiích vidíte stav před
rokem a stav současný. Svah před zdí byl osázen trvalkovými záhony.

V sobotu 8. května jsme si připomněli 76. výročí od konce 2. světové války. V Milevsku
proběhlo uctění památky položením věnců.

Na historické secesní budově spořitelny začaly práce na restaurování dřevěných
oken. Celkem projde rekonstrukcí všech 42 ks oken.

V lokalitě „U Broučka“ začaly práce na výstavbě přechodu pro chodce. Prosíme
řidiče o zvýšenou opatrnost v tomto místě.
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NA KOLE DĚTEM
Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných
dětí vznikl v roce 2010 jako benefiční součást sportovního projektu Na kole dětem.
Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční
pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se zamě-
řuje především na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnad-
ňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. 

Ve dnech 2. až 12. června vyrazí Josef Zimovčák a peloton cyklistů na dvanáctou
etapovou cyklojízdu napříč Českou republikou. Záměr jízdy (získání finančních
prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí) se nemění. Bohužel
organizační změny si vyžaduje situace ohledně covidu. Stejně jako loňský rok si
organizace a struktura jízdy vyžádala značná opatření. Peloton v čele s Josefem
bude menší, tvořený pouze partnery a sponzory. Pepu neopustí ani páni profesoři
Pafko a Pirk. Zda budeme moci s otevřenou náručí vítat přidávající se cyklisty
a vytvořit mohutný hrozen přijíždějící na zaplněná náměstí jako minulé roky, zůs-
tane otevřenou záležitostí do poslední chvíle. Aby zůstal duch pomoci naplněn,
každý může sednout na kolo sám, nebo v menší skupině, ujet nějakou trasu,
nejlépe blízko svého bydliště a poslat finanční částku ve výši ujetých kilometrů
na účet nadačního fondu. Za jedenáct let se podařilo získat pro děti bezmála
čtrnáct milionů korun, což není málo, ale ani dost. Radost a úsměvy dětí je tou
největší motivací v projektu Na kole dětem.
„Letošní trasa kopíruje loňskou verzi. Z moravskoslezského Hlučína, přes Ostravu
do malebné obce Slopné, dále do Bzence, Ivančic a Jindřichova Hradce, projedeme
jižní Čechy do Březnice, tradičně se zastavíme v Družci, Zichovci, projedeme
Prahou a ze Sobotky už zamíříme do Orlických hor. Zde se chvíli pozdržíme a konec
nás čeká v Lanškrouně. Navštívíme mnoho nových míst, zastavíme se i tam, kde
už nás znají a oprášíme stará partnerství,“ shrnuje hlavní manažer Petr Veselý. 
„Každý rok se lidé těší na účast, letos mám pocit, že vše bylo ještě intenzivnější.
Všem už chybí sociální kontakty a pohyb. Slyšel jsem i názor, že je akce světlem
v tunelu, což mě moc těší. Já hlavně myslím na nemocné děti, že si svou situaci
také nevybraly dobrovolně a musí ji zvládnout. Tak jim to pojďme ulehčit, jak to
jen bude možné,“ říká Josef Zimovčák. 
Celý závod je rozdělen na 10 etap. Pátá z nich, která se uskuteční v pondělí
7. června, povede i přes naše město. Zastávka je naplánována na náměstí E. Beneše
od 13:05 do 13:35 hodin. Více informací naleznete na www.nakoledetem.cz.

mk

SOUTĚŽ S DÉČKEM I V MILEVSKU

Na začátku roku se milevské infocentrum přihlásilo do plánované prázdninové
soutěže s ČT Déčko. Česká televize nás vybrala a my jsme moc rádi. Soutěžit se
bude od 1. července do 30. srpna na cca 250 místech po celé ČR. Cílem hry je
ukázat dětem a jejím rodičům nejrůznější zajímavá místa a nabídnout jim možnost
prázdninového cestování po České republice. Letošní soutěž dostala název Zastav
nečas!
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MUZEUM ZVE NA NOVOU VÝSTAVU

Na snímku je zachyceno veřejné cvičení hasičů na Tržišti v Milevsku v době hasičského
sjezdu, konaného zde v červnu 1934.

Milevské muzeum zve všechny milovníky hasičské historie na výstavu ke 150. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Milevsku s názvem Lidé sv. Floriána. 
Výstava se měla původně konat už v minulém roce, ale kvůli covidu z tohoto
záměru bohužel sešlo. Letos bude už snad situace lepší. 
Expozice obsahuje celou řadu starých uniforem od 19. století až do současnosti,
jak je nashromáždil soukromý sběratel. Jsou tu i doplňky, přilby, hodnostní ozna-
čení, ale také celá řada vzácných starých dokumentů, včetně kronik a fotografií.
Je tu k vidění i nejstarší prapor milevských hasičů z roku 1882 a jeho mladší
bratříček z roku 1938, ale především originál zakládací listiny milevského hasič-
ského sboru z roku 1870. Tato vzácná listina je pro dějiny hasičů v Milevsku klíčová. 
Výstava se koná v Milevském muzeu od 11. května až do konce srpna. Otevřeno
je denně kromě pondělí (tedy i o víkendech), vždy od 9 do 12 hodin a od 13 do
17 hodin. 
Kvůli covidovým opatřením je nutno mít uvnitř muzea nasazen respirátor. V muzeu
má být vždy jeden návštěvník na 15 metrů čtverečních, takže v budově může být
naráz nejvýš 35 návštěvníků. 

Vladimír Šindelář

Na Déčku se úplně zbláznilo počasí! Dokud padají trakaře, ještě to jde, ale co až
začnou pršet kamiony? Princezna Prga má plné ruce práce: zachraňuje špunty
zamrzlé v ledu na pláži, suší ovečkám kožíšky promočené náhlou povodní... Kdo
ten nečas zastaví? Pokud tě zajímá, jak se bude situace na Déčku vyvíjet, můžeš
ji od 15. června sledovat na stránkách Déčka. Protože už 1. července budeš moci
pomáhat s… ale to teď ještě nemůžeme prozradit. Na začátku prázdnin se více
dozvíš i v našem Turistickém informačním centru. Více informací již brzy také na
www.zastavnecas.cz. Lenka Košatková, DiS.
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ATHELAS NABÍZÍ POMOC ZDARMA

Kancelář domácího hospicu najdete na milevské poliklinice.

Domácí hospic Athelas je známý v Písku,
Milevsku a okolí tím, že se již mnoho let stará
o nevyléčitelně nemocné pacienty u nich
doma. Málokdo však ví, že u nás v Milevsku
a 26 přilehlých obcích – díky dotačnímu pro-
gramu MAS Střední Povltaví – mohou rodiny
a jejich blízcí senioři využívat pomoci a pod-
pory našich milých a laskavých ošetřovatelek
zcela zdarma. V praxi to znamená, že máte-
li v rodině blízkého, maminku, babičku, koho-

koliv po úrazu, zkrátka se sníženou soběstačností, můžete se obrátit
na Petru Šindelářovou, naši koordinátorku péče. Domluvíte si s ní
schůzku, proberete celou vaši rodinnou situaci a rázem budete mít
větší klid na duši. Naše laskavé a milé ošetřovatelky Markétka a Iva
jsou připravené vám nebo vašim blízkým pomoci s hygienou, podáním
oběda, oblékáním, doprovodem k lékaři a jinými denními činnostmi.
Petra Šindelářová vám rovněž pomůže s vyplněním příspěvku na péči
či se zapůjčením pomůcek, které vám usnadní pečovat o své blízké
doma.
Většina z nás chce být doma se svou rodinou a přáteli. Chceme mít
kolem sebe známé lidi, své zvířecí miláčky či oblíbené věci. A je moc
dobře, že je to možné. Děkujeme tímto projektu MAS Střední Povltaví,
financovanému z Evropského sociálního fondu – Operační program
zaměstnanost.
Pokud tedy potřebujete poradit či pomoci v péči o vašeho blízkého,
neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás. Pomůžeme vám či vašim
blízkým žít běžným způsobem s malou či větší pomocí.
A na závěr, víme, že je náročná doba, málokdo si chce pozvat domů
kohokoliv „cizího“. Chceme vás ubezpečit, že dodržujeme při naší
péči všechna důležitá opatření a naše kolegyně jsou očkované. Dbáme
bedlivě na bezpečí všech našich klientů a je pro nás moc důležité, aby
se s námi cítili dobře. Pokud se chcete dozvědět více informací, nevá-
hejte nás kontaktovat. pš

ROZVOZ JÍDLA PO MILEVSKU
ZDARMA!!!

Tel.: 770 17 17 17

OBJEDNÁVEJTE ON-LINE

www.JIDLOGO.cz

chuť na Váš stůl

Domácí hospic Athelas
Kontaktní místo Milevsko

Za Krejcárkem 150
399 01 Milevsko

Telefon: 774 209 515 - Petra Šindelářová
www.hospic-pisek.cz



ČARODĚJNICE A OZOBOTI
Pálení čarodějnic neboli
filipojakubská noc je lido-
vý zvyk spojený s pálením
ohňů a vírou v čarodějni-
ce, který se odehrává
v noci 30. dubna. Žáci
3. B sice nepálili oheň
s čarodějnicí, ale v rámci
Klubu zábavné logiky a
robotiky vytvořili čaro-
dějnickou dráhu pro malé

roboty sledující čáru – Ozoboty. Posuďte sami, jak se jim to povedlo.
Mgr. Miroslava Koutníková

1. ZŠ MILEVSKO
TECHNIKA JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVÁNÍ

Rozvoj polytechnického vzdělávání žáků
je jeden z hlavních cílů, který bychom
chtěli na naší škole do budoucna rozvíjet.
Od letošního školního roku, jako dalších
60 škol v celé republice, jsme se zapojili
do pilotního projektu Katedry technické
a informační výchovy Pedagogické fakul-
ty Univerzity Palackého v Olomouci
nazvaného Technika jako součást všeo-
becného základního vzdělávání. Našim
úkolem je ověřování metodických listů
v různých ročnících školy. I přes problé-
my, které s sebou nesla nepřítomnost

žáků v prezenční výuce, se nám podařilo ověřit vybrané metodické materiály. Do
projektu jsme nejprve zapojili žáky druhých ročníků, kteří si vyrobili knoflíkový
náramek, ze stavebnice Merkur pak sestavili zahradní nářadí, z lékařských špachtlí
vyrobili knihu, do které mohou zapsat svůj vlastní příběh. V době distanční výuky
celé školy jsme zapojili zájemce z řad žáků pátého až osmého ročníku, kterým
jsme poslali vybrané metodické materiály do Google učebny. Žáci si mohli vyrobit
loutku ze dřeva, jeřáb z kartonu, lodičku z korku nebo rybu z klacků. Nyní, po pří-
chodu do školy, žáci osmého ročníku použili kolíčky k výrobě stojanu na ubrousky.
Do konce školního roku chceme s žáky ještě ověřit další metodické listy a náměty
začlenit do výuky pracovních činností nebo technických prací. 

Mgr. Irena Kotalíková

ČARODĚJNICKÁ JÍZDA SE VYDAŘILA
Na pátek 30. dubna připravilo maškarní sdružení a Dům kultury Milevsko Čaro-
dějnickou jízdu. Vůz s klecí, která věznila tři čarodějnice, kat, soudce, mnich
a biřici vyjížděli od domu kultury v 19 hodin. Trasa vedla okolo Sokolovny a auto-
busového nádraží na náměstí E. Beneše, pokračovala ulicí Sokolovskou a M. Maje-
rové k Hůrkám, odtud směrem k hasičárně, přes celou ulici Komenského, staré
sídliště a Blechovu ulici zpět do DK. Na trase vůz očekávala řada dětí i dospělých,
někteří byli biřici chyceni a předáni soudci. Nechyběla ani tajemná čarodějnická
hudba a výzdoba. Krátkou reportáž z Čarodějnické jízdy jste mohli vidět v pořadu
České televize Zajímavosti z regionů v neděli 9. května. 

korl

Soudce a mnich připraveni na startu. 

Uvězněná čarodějnice děsila i dospělé. 

Nechyběla ani jedinečná výzdoba. 

Na závěr trasy projel vůz Blechovou ulicí. 
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JARNÍ VÝZDOBA ŠKOLY

Před Velikonocemi byla vyhlášena kreativní výzva na výzdobu truhlíků u vstupu
do budovy naší školy. Zapojilo se mnoho žáků, kteří udivovali svými originálními
a nápaditými výtvory. Z těchto děl vznikla jarní venkovní galerie u vstupního
schodiště do školy.

Mgr. Miroslava Koutníková



SOŠ A SOU MILEVSKO
ŽIVÉ VAŘENÍ S RATIONALEM

Rádi bychom vám představili nové spotřebiče
a jejich úžasné technologie od firmy Rational.
SOŠ a SOU Milevsko jedná s touto společností
v rámci projektu rekonstrukce cvičné kuchyně
pro žáky oboru Kuchařské práce.
V úterý 4. května jsme byli účastníky „živého
vaření“ v showroomu Rationalu v Praze 6-
-Vokovicích. Profesionální kuchaři uvařili
během 2 hodin 5 hlavních pokrmů a 1 dezert.
To vše za využití multifunkční pánve a konvek-
tomatu. 
Co o sobě říká konvektomat?  Jsem nový, jsem
zkušený, přemýšlím, učím se, nic nezapomenu,

dohlížím a přizpůsobím se. Díky své inteligenci reaguji dynamicky a na vaše poža-
davky. Dvířka trouby jsou příliš dlouho otevřená? Steak je vyšší než obvykle? Více
hranolků než jindy? Pak samostatně upravím nastavení a zajistím vámi požadovaný
výsledek. Pokaždé. S extrémní účinností. To je konec konců, k čemu tu inteligenci
mám. 
A jak se prezentuje multifunkční pánev? Inteligentní technologie vaří, restuje,
peče a frituje v jediném zařízení. Rychle a přesně, až 4krát rychleji. Se spotřebou
energie až o 40% nižší v porovnání s běžnými hrnci, sklopnými pánvemi nebo fri-
tézami. Každý pokrm je jedinečný a velmi kvalitní.  A vše naprosto přesně, rychle,
levně a flexibilně a s malým počtem kuchařů. Každá restaurace má svoje pravidla.
Nové zařízení iVario Pro je dodržuje všechna.
Těšíme se, až budou také naši žáci využívat tato moderní zařízení a přiblíží se tak
novým gastronomickým trendům. 

Věra Fraňková, Zdenka Vlková – učitelky OV
Karel Šácha – zástupce ředitele pro OV

ZUŠ MILEVSKO
PŘIJÍMÁME NOVÉ TALENTY

Od září 2021 přijímám nové talento-
vané zájemce o hru na bicí nástroje.
Přijďte následovat Kryštofa Kortana,
který je již ve svém věku osmi let výra-
znou bubenickou osobností. Bližší
informace získáte na telefonu
607 509 653.  

Jaromír Kašpar 
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MŠ PASTELKA
JARO V NAŠÍ ŠKOLCE

Od poloviny dubna mohla
naši školku navštěvovat
zhruba polovina dětí rozdě-
lených do dvou tříd. Každá
třída se připravovala na
čarodějnický den. V pátek
30. dubna děti přišly převle-
čené za čaroděje a čaroděj-
nice, vymýšlely zaříkávadla,
vařily kouzelný lektvar, vyro-
bily si svoji čarodějnici a spo-
lečně jsme si vyprávěli

o dobru a zlu. Nebyla nouze ani o čarodějná košťata. Den si děti užily, ale chyběli
jim ostatní kamarádi, kteří ještě nemohli navštěvovat školku. 
Během celého školního roku jsme se s dětmi připravovali na veřejnou výtvarnou
výstavu v Městské knihovně v Milevsku. Práce našich dětí si můžete prohlédnout do
středy 23. června. Průběžně se také zúčastňujeme výtvarných soutěží. V poslední
době získala Laura Branžovská čestné uznání ve výtvarné soutěži „Příroda kolem
nás“. Nadace Konto Bariéry ocenila prvním místem Annu Barešovou adruhým místem
Justýnu Koukalovou v tématu „Domov – dům, kde bydlím“. Utéto nadace se pravidelně
zapojujeme do výtvarných soutěží a naše děti jsou většinou úspěšné.

Kolektiv MŠ Pastelka 

DO ZUŠ DORAZIL NOVÝ KLAVÍR
Jak jsme vás již
i n f o r m o v a l i ,
naše škola se
v září 2020 zapo-
jila do grantové
výzvy Nadace
manželů Komár-
kových a usilova-
la tak o získání

nového pianina značky Petrof. To se nakonec podařilo a po dlouhých osmi měsících
máme vytoužené pianino Petrof P125 M1 v koncertním sále. Se stávajícím křídlem
ladí nový nástroj nejen tónově, ale i barevně. O tom se můžete přesvědčit, pokud
na začátku června navštívíte naše absolventské koncerty. Aktuální informace
najdete na www.zus-milevsko.cz. Budeme se na vás těšit.

Ředitelství ZUŠ  
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KULTURA A SPORT – ČERVEN 2021

DUŠE
čtvrtek 3. 6., pátek 4. 6. 17:30
USA – Animovaný, rodinný, hudební - Všichni máme
duši. Joe Gardner chce najít tu svou. Co dělá člově-
ka… člověkem? Středoškolský učitel hudební výchovy
Joe Gardner dostane životní šanci hrát v proslulém
jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese
z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické
místo, kde čerstvě narozené duše získávají před vstu-
pem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky.
DABING 100 min. 
vstupné: plné 120 Kč, děti 100 Kč 

NAPĚTÍ
sobota 5. 6. 20:00
VB – Horor - Zdravotní sestřičku Val ve zchátralé lon-
dýnské nemocnici čeká její první pracovní den. Je
ale mladá a neprůbojná, proto ji hned vrchní sestra
přiřadí noční směnu. A co hůř. Na tuto noc je naplá-
nována odstávka proudu. 
TITULKY 93 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

ZEMĚ NOMÁDŮ
neděle 6. 6. 20:00
USA – Drama, road movie - Poté, co v malém městě
na nevadském venkově dojde k ekonomickému kolap-
su, se Fern rozhodne sbalit si věci a ve své dodávce
se vydat na cesty a prozkoumat život za hranicemi
klasických společenských zvyklostí jako novodobý
nomád.
TITULKY 107 min.
vstupné: 120 Kč

TICHÝ SPOLEČNÍK
čtvrtek 10. 6. 20:00
ČR – Drama, komedie - Klára Issová, Boleslav Polívka
a Ondřej Malý v poetické tragikomedii o životě na vsi,
kde dojde místo na hřbitově. Otec hlavní hrdinky se
navíc rozhodne potopit na dno přehrady pro starou
slivovici. 
ČESKÉ ZNĚNÍ  100 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
pátek 11. 6., sobota 12. 6. 20:00
USA – Thriller, horor - Přežijete, jen když budete poti-
chu. Díky respektování jednoduchého, ale životně
důležitého pravidla dokázali Abbottovi (tedy skoro
všichni) přežít Tiché místo I. Pokračování úspěšného
hororu jim do cesty postaví nové, mnohem náročnější
výzvy.
TITULKY 97 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

ŽÁBY BEZ JAZYKA
neděle 13. 6. 20:00
ČR – Drama - Film režisérky Miry Fornay rozehrává
nebezpečné vztahové hry, které probíhají v jedné
rodině, v průběhu jednoho dne.  
ČESKÉ ZNĚNÍ 116 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

MOŘE KOUZEL
čtvrtek 17. 6., neděle 20. 6. 17:30
Rusko – Animovaný - Mladý delfín Delfi je odjakživa
strašpytlík a hodně velký stydlivka. V moři náhodou
objeví kouzelnou klenbu, která dokáže každou
rybu proměnit v to, čím si přeje být. A Delfi by si
moc přál být statečný, aby v sobě našel odvahu
vydat se hledat svého otce, který záhadně zmizel. 
DABING 82 min. 
vstupné: 120 Kč 

RYCHLE A ZBĚSILE 9
pátek 18. 6., sobota 19. 6. 20:00
USA – Akční - Ani ten nejrychlejší řidič na světě nedo-
káže ujet před svou minulostí. Zjistí to i drsňák Domi-
nic Toretto, kterému osud přihrál do cesty
nejzáludnějšího nepřítele. Vlastního bratra. Režisér
Justin Lin, který má zásadní podíl na úspěchu ben-
zínem vonící ságy, natočil další nadupaný díl, který
opět posouvá hranice možného, platným fyzikálním
zákonům navzdory.
DABING 145 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč  

ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
čtvrtek 24. 6., neděle 27. 6. 17:30
Korea – Animovaný - Baculka Sněhurka najde pár
kouzelných červených střevíčků, které ji promění
na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček!
Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že
zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je dosta-
la nazpět. Jakoby nestačilo, že má Sněhurka plné
ruce práce s ježibabou, do cesty se jí musí ještě
připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní
chtějí pusu.  
DABING 83 min.
vstupné: 120 Kč 

MATKY
pátek 25. 6., sobota 26. 6. 20:00
ČR – Komedie, romantický - Hereckými hvězdami
obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je být
v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně
ženou, partnerkou a kamarádkou. Zkrátka, jak být
matkou a nezbláznit se z toho.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč   

ZÁPIS DO TANEČNÍCH 2021
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s tanečními mist-
ry Alenou a Jaroslavem Bolkovými připravují pod-
zimní taneční lekce. Zájemci o výuku se mohou hlásit
v kanceláři DK Milevsko do 5. srpna. Zápis je taktéž
možný online na www.milevskem.cz. Výuka bude
zahájena v pátek 3. září v domě kultury. V ceně kur-
zovného je deset lekcí, prodloužená a závěrečný ples
věneček, video a fotoreportáž, výuka stolování s rau-
tem 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 email

info@milevskem.cz nebo na telefonním čísle
383 809 201. 
kurzovné: 2000 Kč

NA KOLEM DĚTEM 2021
pondělí 7. 6. 13:05-13:35
V rámci 5. etapy zastaví peloton na milevském náměs-
tí. Do cyklo tour se může zapojit každý, jednotlivec
či skupina, školka či škola a na jakkoli dlouhou vzdá-
lenost (pár metrů až celá etapa). Více informací na
webu www.nakoledetem.cz.
náměstí E. Beneše

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
úterý 8. 6. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

LÉTO S NADHLEDEM
úterý 15. 6. až čtvrtek 30. 9.
Cestovatelská fotosoutěž s DK Milevsko.

DĚTSKÁ BURZA A BLEŠÍ TRH
sobota 19. 6. 10:00-12:00
Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do
čtvrtka 17. 6. na telefonu 383 809 200 nebo na 
e-mailu kurzy@milevskem.cz. V rámci burzy vybírá-
me hračky pro Darovnu, z. s. V případě nepříznivého
počasí se burza přesune na sobotu 26. 6. – sledujte
www.milevskem.cz.
prostor před DK
Pro nakupující vstup zdarma.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
středa 23. 6. 17:00
velký sál

NA LÉTO PŘIPRAVUJEME:

PEKAŘ – ZAHÁJENÍ MILEVSKÉHO LÉTA
čtvrtek 1. 7.    18:00
Pekař, vlastním jménem Petr Toms, je český zpěvák,
skladatel a tanečník. Hudbě se začal věnovat v pat-
nácti letech a svou hudební kariéru považuje za sou-
hru náhod: „Nečekal jsem, že song Tančím bude mít
milion zhlédnutí, ostatně nečekám úspěch u žádné
písničky. Když se nechytne, tak co. A v opačném pří-
padě jsem mile překvapený.“ Po studiích byl učitelem
v mateřské škole, avšak tato pozice nešla skloubit
s hudební kariérou. Zanechal tedy této práce a začal
se věnovat hudbě. V roce 2016 uspěl s písničkami
Bůh, Tančím a Za tebou, které předznamenaly jeho
vůbec první debutové album s názvem #Pekař. V roce
2016 se také stal Českým slavíkem v kategorii Objev
roku. Dlouhodobě spolupracuje s kapelou Rybičky
48, s níž natočil skladbu Chtěl jsem tím říct a odstar-
toval s ní svou koncertní šňůru Kamarádi Tour. 
amfiteátr
vstupné: 250 Kč

STO ZVÍŘAT
čtvrtek 9. 7. 19:00
Sto zvířat je česká klubová kapela hrající hudbu obvyk-
le žánrově zařazovanou jako ska. Kapela vznikla v roce
1990 jako projekt Jana Kaliny (bicí, zpěv, autor hud-
by) a Tomáše Belka (tenorsaxofon, texty), kteří právě
přišli z vojny a oslovili zpěvačku Janu Jelínkovou.
Spolu s dalšími spoluhráči se stali vzápětí nevědomky
průkopníky stylů ska a rocksteady u nás. Mezi nej-

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz
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známější hity Sto zvířat patří píseň Nikdy nic nebylo,
Dáma s čápem, Škola nebo Batůžek. Těšit se můžete
na skvělý, energický koncert plný známých hitů a skvě-
lých rytmů.
amfiteátr
vstupné: 250 Kč

MŮŽEM I S MUŽEM – DIVADELNÍ HRA
neděle 11. 7.    19:30
Podobnost se seriálem Sex ve městě je čistě náhodná!
Vtipná autorská féerie 4 žen, 4 archetypů, vznikla
z potřeby podívat se pravdě do očí... Co vše se odkryje
a kolik slupek se oloupe během jedné narozeninové
párty? A po čem všichni touží? No přece po lásce, po
tom nádherném stavu milovat a být milován... A co
ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí? Na před-
stavení není možné si předem rezervovat místa k sezení. 
Hrají: Vanda Hybnerová, Kateřina Kaira Hrachovcová,
Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrková
amfiteátr
vstupné: 420 Kč

UDG
čtvrtek 23. 7. 19:30
UDG je česká pop-rocková hudební skupina pochá-
zející z Ústí nad Labem. V roce 2004 zvítězili v soutěži
Coca Cola Popstar a následně vydali čtyři studiová
alba: Ztraceni v inspiracích, Buď a Nebe, Autoportrét
a Akrobat. V hudebních cenách Žebřík časopisu Report
za rok 2009 získali dvě první ceny: jako kapela roku
a za videoklip roku, k písni Éterická. Za rok 2010
v cenách Žebřík podruhé vyhráli kapelu roku a získali
třetí místo v kategorii videoklip roku, k písni Duše
slečny Mai. Kapela neustále velmi pilně koncertuje
a každoročně ji najdete prakticky na všech význam-
ných letních akcích. UDG jsou rovněž jednou z nej-

populárnějších kapel na sociální síti facebook. Těšit
se můžete na oblíbené songy jako jsou Hvězdář, Kur-
tizána, Ruská raketa nebo Atomy. 
amfiteátr
vstupné: 250 Kč

LOLLIPOPZ
pátek 30. 7. 17:00
Lollipopz je česká dětská pěvecko-taneční hudební sku-
pina, kterou tvoří čtyři dívky a vyznačují se především
svými různobarevnými parukami. Skupina hraje vlastní
repertoár a připravuje komponované pořady pro děti.
A co o sobě dívky prozradily? „Ahoj, my jsme Ellie,
Nikki, Nikča a Pája – dohromady hudební skupina
Lollipopz. Jsme čtyři bláznivé holky, které baví zpí-
vat, tancovat a rozdávat radost a úsměvy na všechny
strany. Spousta holek o sobě říká, že jsou bláznivé.
Ale v našem případě je to absolutně nezpochybni-
telná pravda, to nám věřte!“ Těšit se můžete na jedi-
nečný a unikátní pořad, které bude bavit každé dítě. 
Pro 80 zájemců je připraven speciální VIP lístek,
v jehož ceně je i autogramiáda a jedinečné setkání
se členkami Lollipopz. 
amfiteátr
vstupné: 250 Kč, VIP 500 Kč

4TET
neděle 15. 8. 20:30
Toto vokální seskupení již sedmnáct let udivuje
diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale
i hereckými výkony a nápady. Gentlemani v cylin-
drech opět připravili originální podívanou. Při-
pravované vystoupení je scénicky a obsahově
úplně jiné, než na co jsou jejich fanoušci zvyklí.
Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, pre-
cizní, a přitom osobitý projev vokálního seskupe-

ní, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí
a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné výkony,
nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové
a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranž-
má a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i tempe-
ramentní herecké až „taneční" výkony některých
aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá nikoho
chladným.
Počet míst k sezení je omezen. 
Milevský klášter – 1. nádvoří
vstupné: 490 Kč

BARTOLOMĚJSKÉ POSVÍCENÍ 
– MILEVSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
čtvrtek 26. až neděle 29. 8.
Připravujeme pro vás zajímavý program pro všechny
generace.
Na plánované kulturní a společenské akce je možné
již nyní zakoupit vstupenku osobně v Turistickém
informačním centru či DK Milevsko nebo online na
www.milevskem.cz.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální infor-
mace sledujte informační kanály DK Milevsko. 

JÁ, LENKA LEŠŇOVSKÁ
sobota 5. až úterý 29. 6. 
Výstava výtvarných prací (malby, kresby, grafické
listy a prostorové objekty) Lenky Lešňovské. Vernisáž
proběhne 4. 6. od 17 hodin (pro aktuální informace
sledujte www.milevskem.cz).

GALERIE M

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

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU A EKOLIKVIDACE, 
pobočka Milevsko, Sažinova 302, 

tel. 777 271 504, 
info@fast-kovosrot.cz, 
www.fast-kovosrot.cz
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TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE - 4. DÍL
Tělocvičné akademie pomyslně i skutečně dělíme na sletové a „normální“.  Pro
běžné akademie sestavují všechna vystoupení cvičitelé. Při jejich přípravě mohou
zdůraznit umění svých svěřenců, přitáhnout je k tomu, co je právě baví, co je jim
nejbližší. Určitě to na cvičitele klade velké nároky, protože každoročně připravit
originální, nápadité a líbivé vystoupení, které navíc ještě zaujme diváky i jejich
svěřence, vyžaduje velké znalosti a zápal pro věc. Za to všechno sklízejí oprávněný
obdiv diváků a cvičenci potlesk za precizně provedená vystoupení.
Zdálo by se, že sletové akademie budou pro naše cvičitele jednodušší – celou
skladbu dostanou připravenou včetně hudby a cvičebních úborů – stačí se ji „jen“
naučit. A pak ji naučit všechny cvičence. Ale tak jednoduché to opravdu není.
Skladby pro všesokolské slety jsou komponovány pro velké plochy a pro větší
počty cvičících. Pokud by je zacvičilo pouze pět nebo deset osob, vůbec by nevy-
zněly. Proto si cvičitelé pro některé skladby musí přizvat pomoc z jiných „spřá-
telených“ jednot pro doplnění útvarů. Kromě toho je někdy potřeba část skladby
poněkud upravit, aby v malém prostoru haly vyzněla. Takže i s takto připravenou
sletovou skladbou mají cvičitelé mnohdy dost dalších starostí. Nikoliv pouze
s jejím nacvičením. A naše akademie jsou vždy prvním veřejným předvedením
připravených sletových skladeb, tedy první zatěžkávací zkouškou.
Sletové akademie v letech 1994, 2000 a 2006 vlastně zapříčinily přesun všech
tělocvičných akademií do sportovní haly. Stísněné prostory milevské sokolovny
opustily akademie definitivně právě v roce 2006 a natrvalo se usadily ve sportovní
hale. Větší nároky na přípravu i přepravu potřebného nářadí a náčiní mezi soko-
lovnou a halou vynahradily nesrovnatelně lepší podmínky pro cvičence i pro
diváky, které se v průběhu let v hale stále vylepšují. Větší počet prostorných šaten,
dostatečné hygienické zázemí, velké hlediště s dobrým výhledem na celou plochu,
sálek pro rozcvičení gymnastek, prostor pro výběr vstupného, dva vstupy do haly
odděleně pro cvičence a pro diváky… Podmínky, které se s naší starou a dobrou
sokolovnou opravdu nedají srovnat.
Se zvýšenými nároky na organizaci se šikovní cvičitelé za pomoci staršího žactva
a dorostu dokázali vzorně vyrovnat. Četa, která v průběhu akademie musí připravit,
přemístit a odstranit nejrůznější nářadí a náčiní, pracuje před zraky diváků –
žádná opona se v hale zatáhnout nedá. Všichni pracují rychle, přesně a spolehlivě.
Malí i dospělí cvičenci pak nacházejí vše připravené tam, kde to potřebují mít
a jak jsou na to zvyklí. 
Snad jediným negativem sletových akademií byl problém dlouhého dne. Od šesti
hodin večerních, kdy akademie začínaly, totiž svítilo do haly sluníčko a jeho
paprsky se od naleštěné podlahy odrážely přímo do očí diváků. Nebylo to snad
záměrné, aby cvičenci nemuseli cvičit tak precizně? Určitě ne. Ale podle tajných
zpráv už i tento nedostatek byl ve sportovní hale vyřešen… A kdy bychom se
mohli sejít na další sletové akademii? Zanedlouho – koncem května roku 2024.
Všesokolské slety se od obnovení České obce sokolské konají pravidelně po šesti
letech.

Zuzana Sekalová

Předškolní žákyně - 2006. Mladší žákyně - 2006.

Starší žactvo - 2006. Ženy - 2006.

Mladší žactvo - 2012.

Rodiče a děti + předškolní žákyně - 2012.

Starší žactvo - 2018.

Rodiče a děti - 2018. Ženy - 2018.

Senioři a seniorky - 2018.
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Nedávno jsme si na těchto strán-
kách vyprávěli o dějinách starého
domu čp. 156 na Husově náměstí
v Milevsku. Dnes si chceme říct
něco ojeho majiteli, jehož inicály
BK dodnes zdobí secesní průčelí
tohoto domu. Kdo vlastně byl
onen tajemný BK? 
JUDr. Theodor Klineberger, poz-
ději užívající nové slovanské
jméno Bohdan, a někdy pode-
pisující svá literární díla pseu-
donymem Antonín Rataj, se
narodil 22. dubna 1859 v Rata-
jích u Bechyně do židovské rodi-
ny. Po absolvování reálného
gymnázia na Klášterském
náměstí v Táboře vystudoval
práva na univerzitě ve Vídni, kde
dosáhl titulu doktora práv. Zpo-
čátku pracoval ve službách jus-
tice, poté přešel k advokacii.
Advokátní praxi absolvoval
u JUDr. Kamila Guttenbergera
v Milevsku, který měl svou kancelář v domě čp. 3 na nynějším Náměstí E. Beneše.
Podle sčítání lidu z roku 1890 bydlel JUDr. Klineberger spolu se svými sestrami
Charlottou (1869) a Josefínou (1871) v nynější Riegrově ulici, v domě čp. 214.
Roku 1889 si v Milevsku otevřel vlastní advokátskou praxi. Působil zde pak 27 let
a požíval všeobecné důvěry jako zkušený právník. Od roku 1891 byl také přispí-
vajícím členem místního odboru Ústřední matice školské. Od roku 1893 jej nachá-
zíme také v seznamu porotců pro c. k. krajský soud v Táboře.
Na sklonku 19. století působil také jako člen Hospodářského spolku pro politický
okres milevský. Roku 1897 zde v průběhu valné hromady přednesl například před-
nášku o novém zákonu, týkajícím se domovského práva. V únoru 1898 byl pak
JUDr. Klineberger zvolen v I. sboru do obecního zastupitelstva, získal 16 hlasů.
V březnu se pak stal  členem odhadní komise pro osobní daň z příjmů. 
Jeho manželka Anna byla narozena 14. prosince 1875. Dne 11. února 1899 se
manželům narodila dvojčata, dcera Hedvika a syn Pavel. Malý synek však ve věku
jednoho roku zemřel už 21. ledna 1900 v Milevsku a byl pochován na zdejším
židovském hřbitově. 
Doktor Klineberger proslul také svou publikační činností. Roku 1893 vznikl Spolek
Národní jednota česko-židovská, jejímž tiskovým orgánem se staly první česky
psané židovské noviny, vycházející jako čtrnáctideník pod názvem Česko-židovské
listy. JUDr. Klineberger zde například roku 1901 uveřejnil pozoruhodnou stať
o antisemitismu. Roku 1897 byla ustavena Politická jednota česko-židovská,
kterou dr. Klineberger zastupoval. V roce 1907 pak milevský právník stál u zrodu
Svazu českých pokrokových Židů. Toto sdružení vydávalo týdeník Rozvoj, do
něhož dr. Klineberger aktivně přispíval. Mezi členy tohoto svazu patřili někteří
přední představitelé česko-židovského hnutí, např. JUDr. Bohdan Klineberger,

MUDr. Viktor Vohryzek a JUDr. Jin-
dřich Kohn, kteří se věnovali čes-
ko-židovským otázkám. 
JUDr. Klineberger působil v česko-
židovském hnutí a patřil také
k nábožensko-etickým myslitelům.
Publikoval v tomto oboru některé
odborné studie z oboru práva,
sociologie, filosofie i beletrie
(Náboženský cit: rozbor hodnoty
náboženství, 1906, Národ a národ-
nost, 1919).
Milevský advokát Klineberger byl
také velkým stoupencem T. G. Masa-
ryka, jenž s ním udržoval kontakty.
Za první světové války byl dr. Kli-

neberger zatčen a obviněn z velezrady, protože cenzura pokládala jeho článek
v časopise České listy, kde uvedl …že imocné říše, v nichž slunce nezapadalo, zanikly,
protože opíraly se pouze o hrubou moc… za hrubě závadný. Dr. Klineberger byl
uvězněn v Terezíně a jeho obhájcem se stal JUDr. Alfréd Meissner, ve 20. a 30. letech
pozdější československý ministr spravedlnosti, a pak ministr sociální péče. 
Jméno doktora Klinebergera najdeme také pod Manifestem českých spisovatelů,
zveřejněným pod názvem Čeští spisovatelé českému poselstvu dne 17. května
1917. Dokument byl adresován českým poslancům vídeňské říšské rady a podepsalo
jej přes 200 českých spisovatelů, vědců a novinářů.
Po roce 1918 byl dr. Klineberger politicky činný v pokrokové straně a stal se také
členem výboru Masarykovy sociologické společnosti. Měl svůj podíl na vzniku
několika zákonů nově vzniklé Československé republiky. Zároveň však byl také
právním zástupcem někdejšího habsburského arcivévody Bedřicha, pána na Těšín-
sku, největšího držitele půdy ve Slezsku, v průběhu pozemkové reformy z roku
1921, kdy některé pozemky podle stavu k 28. říjnu 1918 připadly novému česko-
slovenskému státu. 
Dr. Klineberger se též mj. podílel i na změnách čs. občanského zákoníku. Dne
5. ledna 1921 vznikl subkomitét ve věci změny právní úpravy československého
občanského zákoníku, a členem tohoto subkomitétu byl rovněž dr. Klineberger,
tehdy už advokát v Praze. 
Někdejší milevský právník a zároveň i stavitel domu čp. 156 na Husově náměstí
JUDr. Bohdan Klineberger zemřel v Praze dne 26. března 1928. V tisku se někdy
objevuje nesprávné datum 28. března. Mnohé jeho právnické práce byly oceňovány
pro svou odbornou úroveň ještě dlouho po jeho smrti. 
Na dr. Klinebergera vzpomíná ve svých Pamětech Bohumil Chochole (1868-1948),
mlynář z Kvěchovského mlýna u Sepekova, který se s ním znal a občas využíval
jeho právnických služeb:
„Co se týče advokátů, v Milevsku dlouho žádný nebýval a jako první se tam usadil žid,
Dr. Kamil Guttenberger (1834-1898). Ten byl už starší
a při něm praktikoval žid Klineberger, který se tu po praxi
usadil a otevřel si kancelář. Další kancelář patřila
Dr.Matěji Kotnerovi (1859-1931),který byl dlouho milev-
ským purkmistrem. U Dr. Klinebergera pak praktikoval
nynější Dr.Ferdinand Žák (1882-1951), rodák ze zdejšího
okresu. Dr. Klineberger zde byl i přes světovou válku, ale
rakouští úředníci vyčmuchali, že Dr. Klineberger je ve
spojení s Masarykem, ataké byl, neb byl jeho tajemníkem
a také v Milevsku Masaryk u něho vícekrát prý spal. Tak
se také stalo, že byl Dr. Klineberger za války internován
a veškeré spisy zabaveny, do beden zabedněny a vše
odesláno do Vídně k revizi. Nic však neshledali, důkazy
nebyly, tak byl po dlouhé době zas propuštěn, ale po
válce, jak byl Masaryk prezidentem, odjel Dr. Klineberger
hned do Prahy. Byl tam jistě dobře zabezpečen, ale brzo
v Praze zemřel. Byl vdovec a měl jednu dceru, ta si vzala
syna učitele Kodla, který byl v Milevsku odborným uči-
telem, a jsou také někde v Praze, neb on byl ingenirem
na Slovensku ve státní službě…“.
Zmínka o tom, že by JUDr. Klineberger měl být Masarykovým tajemníkem, nás
přiměla k pátrání, jak tomu ve skutečnosti bylo. Obrátili jsme se tedy s dotazem
na Archiv Kanceláře prezidenta republiky. Odpověď z archivu však byla v tomto
případě negativní. PhDr. Jakub Doležal sdělil v odpovědi Milevskému muzeu, že
v archivních fondech se nenachází nic, co by potvrzovalo, že by dr. Klineberger
působil jako tajemník prezidenta Masaryka. V archivu prezidentské kanceláře se
dochovalo pouze úmrtní oznámení JUDr. Klinebergera, zaslané v březnu 1928
prezidentu Masarykovi, na něž prezident odpověděl projevem soustrasti pozůstalé
rodině. Kondolenční dopis byl skartován roku 1965. 
I když tedy není jisté, zda JUDr. Klineberger působil v prezidentových službách,
jisté je alespoň to, že oba muži se osobně znali, jinak by totiž rodina neposílala
prezidentovi úmrtní oznámení. Jestli však budoucí prezident Masaryk doktora
Klinebergera někdy v Milevsku navštívil, to se zatím nepodařilo zjistit. 

Lukáš Panec, Milevské muzeum
Autor děkuje za spolupráci Mgr. Jiřímu Peštovi ze Státního okresního archivu
v Písku, Mgr. Eduardu Feuereisovi z fotoarchivu Židovského muzea a PhDr. Jakubu
Doležalovi z Archivu Kanceláře prezidenta republiky v Praze.

Portrétní ateliérová fotografie JUDr. Bohdana 
Klinebergera. (Sbírka Židovského muzea, inv. č.
179 868)

JUDr. Klineberger si otevřel v září 1889 advokátní
kancelář v Milevsku, inzerát vyšel ve Zpravodaji
Hospodářského spolku pro politický okres milev-
ský, (číslo 9, ročník IV., 1889, s. 66).

Náhrobek advokátova syn-
ka Pavla Klinebergera na
židovském hřbitově v Milev-
sku z roku 1900.

Foto autor, 2021.

STŘÍPKY Z MINULOSTI – MILEVSKÝ ADVOKÁT VE SLUŽBÁCH REPUBLIKY
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VELETRH PRÁCE ONLINE

Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů
Vás zvou 15. a 16. června od 9 do 16 hodin na Online veletrh práce v rámci projektu
Práce v každém věku. Na www.veletrhy-prace.cz získáte aktuální informace o pra-
covních nabídkách jihočeských zaměstnavatelů. Prohlédněte si profily jednotlivých
firem s nabídkou zaměstnání, zarezervujte si termín online pohovoru a v daném
čase se připojte z mobilu nebo počítače z pohodlí domova. Projekt je financován
z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost.

Marcela Kužníková

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do středy 16. června na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na koncert české
dětské pěvecko-taneční skupiny Lollipopz, který se uskuteční v pátek 30. července
od 17 hodin v amfiteátru DK Milevsko. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé
jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Rybník Kuchyňka 
Výherci: Jana Pecháčková, Jitka Zděnková a František Jedlička, všichni z Milev-
ska
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radosti, kamarády, emoce, partu, a především také velmi výrazně budují svůj
imunitní systém a ochranu proti dalším možným epidemiím. Hodně těchto
aspektů v současné době dětem chybí a je třeba se znovu pokusit vše navrátit.
Venku je krásné počasí, a tudíž přichází i ideální čas znovu nazout sportovní
boty, obléci tričko, tepláky a vyrazit sportovat a za kamarády!
Klub si tuto situaci plně uvědomuje, a právě proto přichází s novým projektem
Pojď sportovat!

„S projektem přicházíme, protože bychom se rádi pokusili znovu nastartovat
chuť ke sportování, a to u kluků i holek všech věkových kategorií. Zábavnou
formou ukázat všem, že sport je ten správný nástroj ke kvalitnímu životnímu
stylu a k posílení zdravotního stavu. Ukázat to, že sport je o partě, o kamarádech
a o společných emocích všech,“ vysvětluje důvod vzniku prezident klubu Lukáš
Dolejš.
„Budeme se scházet každou středu na venkovních hřištích a společně pro-
žijeme všeobecné sportovní aktivity. Poznáme všechny možné sporty a sou-
těže, protáhneme a posílíme všechny partie těla. Každý může přijít, kdy chce,
přidat se k nám a prostě si zablbnout. Když se mu to bude líbit, může přijít
zase. Bude připraveno i malé ovocné občerstvení a zázemí pro rodiče, kteří
by chtěli vše sledovat. Samozřejmě že i oni se můžou k nám přidat. Zkrátka
chceme dát příležitost opravdu každému, aby mohl přijít a sportovat bez
zaměření na určitý sport v duchu všeobecné pohybové průpravy“ dodává na
závěr Dolejš.
Kdo věří, že je nejvyšší čas právě se vším tímto něco udělat, může se k nám
přidat. Od 19. května probíhají tyto všeobecné pohybové hodiny každou středu
od 16 hodin na hřišti malé umělé trávy vedle sportovní haly. Těšíme se na
vás!

Jaromír Hrůza

PŘÍMĚSTSKÝ KEMP DOŠWIHÁČEK 2021

Klub i v letošním roce připravuje příměstský kemp Došwiháček. Moc doufáme,
že situace se do léta vylepší, abychom si opět všichni užili tento oblíbený
tábor, kde na děti čeká spousta zábavy v podobě sportu, pohybu a s ním spo-
jených radovánek, kterým nebude chybět ani vodní vyžití. Cílem kempu je
ukázat dětem různé druhy sportů, ale i to co má předcházet každému spor-
tovnímu výkonu a co má být po něm. Celý kemp je směřován k tomu, že sportem
se dá bavit a krásně se s ním dá vyplňovat volný čas. Takže na děti hned po
zahřátí a protažení čeká spoustu úkolů. A to třeba gymnastických nebo atle-
tických. Hrajeme fotbal, házenou, ragby, americký fotbal, vybíjenou a také
florbal. Celý tábor bude prokládán diskuzemi o správném stravování a vůbec
životních návycích podané ve správné a zábavné formě pro děti. O ty se opět
budou starat licencovaní trenéři včetně asistentů, kteří již také mají trenérské
zkušenosti. 
Kemp je určen pro všechny kluky a holky ročníků 2009 a mladší a je naplánován
v termínu od 26. do 30. července, vždy od 8 do 16 hodin. Podmínkou není
klubová příslušnost. Kemp je určen zkrátka pro kohokoliv, kdo má rád pohyb
a zábavu. Máš kamaráda/kamarádku, který u nás nehraje? Nevadí, vezmi ho/ji
s sebou. Více informací naleznete také na webu klubu (www.doswich.cz) v sekci
„Klub – akce“. 

Jaromír Hrůza

MÁŠ RÁD POHYB? POJĎ SPORTOVAT!
Už několik měsíců je možnost sportování výrazně ovlivněna situací kvůli pandemii
koronaviru. Velké množství dětí a dospělých sportovců bylo postaveno mimo
možnost sportování, a to jakéhokoliv druhu. Každý s touto situací naložil tak
jak nejlépe mohl, a to dle svých zvyklostí a možností. Někteří se snažili cvičit
sami doma, někteří se snažili chodit ven a tam provádět různé pohybové aktivity
a někteří ze sportování vypadli úplně. Sport přináší hlavně dětem spoustu pozi-
tivních věcí velice důležitých pro jejich správný vývoj. Ve sportu nacházejí

OZNÁMENÍ
PRO ÚČASTNÍKY TANEČNÍCH 2020

Velmi nás to mrzí, ale vzhledem k vývoji epidemiologické situace a vládním
nařízením není již možné kurz v letošním školním roce v plné míře dochodit.
Proto Vám bude vráceno vstupné za neuskutečněné hodiny a oba plesy
(prodloužená a věneček). Vratná částka činí 1 165 Kč.
Prosíme všechny účastníky tanečních lekcí o zaslání svého celého jména,
adresy a čísla účtu na emailovou adresu produkce@milevskem.cz nebo
na telefonní číslo 775 733 552. Platba bude vrácena do 30 dnů.
Vzniklá situace nás velmi mrzí, do poslední chvíle jsme doufali v dokončení
tanečních v náhradním termínu. Od září 2021 plánujeme nový kurz, všichni
jste srdečně zváni. Přihlášení je možné do 5. srpna v kanceláři DK Milevsko
nebo na www.milevskem.cz.

Dům kultury Milevsko a Taneční mistři manželé Bolkovi
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