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OhlÉdnutí za Bartolomějským posvícením

2013
Poděkování sponzorům Bartolomějského posvícení

Dům kultury Milevsko, který byl pořadatelem letošního Bartolomějského posvícení, děkuje všem, kteří se podíleli na konání této akce.

Veřejné zasedání zastupitelstva města
Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná ve středu 11. září od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

Vybíráme z obsahu:

Noc na Karlštějně v Milevsku
Kultura a sport
Fotoobjektivem
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Informace z jednání Rady města Milevska
12. schůze Rady města Milevska dne 15. 7. 2013

Rada města mimo jiné:
l
schválila poskytnutí neinvestiční dotace pro
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při 2. ZŠ
J. A. Komenského Milevsko, Sdružení přátel
1. ZŠ T. G. Masaryka a JUNÁK – svaz skautů
a skautek ČR, středisko Milevsko
l
rozhodla o realizaci akce „Deratizace města Milevska“ a o uzavření smlouvy s firmou
DDD-ASAN s.r.o.
l jmenovala pana Pavla Solaře členem Kulturní komise RMM
l
schválila udělení odměn ředitelům příspěvkových organizací Dům Kultury, Milevské

muzeum a Městská knihovna v Milevsku dle
předloženého návrhu
l
souhlasila s přípravou podkladů a následným podáním žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Operačního programu životní prostředí na vybudování kompostárny a realizaci systému odděleného sběru biologicky
rozložitelného komunálního odpadu
l zásadně nesouhlasila s tím, aby v městě Milevsku došlo v rámci optimalizace sítě středních škol k redukci počtu středních škol nebo
počtu středoškolských studentů a učňů.

13. schůze Rady města Milevska dne 12. 8. 2013
Rada města mimo jiné:
l
schválila předložené Standardy veřejného
osvětlení v Milevsku. Technické standardy veřejného osvětlení (dále jen VO) určují
jednotné podmínky pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a provoz soustavy VO
v Milevsku. Přílohou Technických standardů
je i architektonické rozdělení města do zón
s návrhem jednotných typů svítidel korespondujících s typem zástavby v jednotlivých zónách. Standardy budou závazné pro budoucí
práce na soustavě VO ve vlastnictví města pro
všechny organizace vč. smluvních dodavatelů,
i pro cizí investory jako podmínka pro předání
nově vybudovaného VO městu
l
rozhodla zadat rekonstrukci havarijních
úseků veřejného osvětlení v Milevsku v části ul. Jeřábkova-Riegrova vč. Husova nám.,
a v části ul. Sokolovská Službám Města Milevska, a uložila odboru dopravy připravit
a předložit RMM Smlouvy o dílo se SMM s. r.
o. na jednotlivé úseky rekonstrukce veřejného osvětlení ke schválení
l
rozhodla o podepsání smlouvy na realizaci

akce „Regenerace sídelní zeleně-staré sídliště v Milevsku“ s firmou GREEN PROJECT
s.r.o. Průhonice
l
schválila uzavření dodatku č. 4 k nájemní
smlouvě Sml 0038/2011 se SPOS Milevsko s.r.o. a uzavření dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě Sml 0300/2011 o předání pořízených movitých věcí (sanitárního kontejneru,
informační tabule k trampolíně, 7 ks stojanů
na kola v areálu víceúčelových vodních nádrží
a oplocení na letním stadionu a oplocení tenisových kurtů) městem Milevsko do nájmu
SPOS Milevsko s.r.o.
l schválila udělení odměny řediteli příspěvkové organizace Milevské muzeum dle předloženého návrhu
l
rozhodla o zvýšení příspěvku pro Milevské
muzeum o částku 25 000,- Kč. Poskytnutí
příspěvku na podporu prohlídkové činnosti
v areálu kláštera v souladu s předchozím rozhodnutím rady, je nastaven mechanismus,
který podporuje prohlídkovou trasu kláštera
a motivuje k tomu, aby návštěvníci kláštera
procházeli i Milevským Muzeem.

MILEVSKO PRO OBČANY
Snížíme náklady domácnostem i firmám

Jak?

Provozovatel aukční síně
společnost eCentre, a. s.
sdruží poptávky za více
firem a domácností, osloví dodavatele jednotlivých komodit na trhu
a pomocí eAukce porovná ceny v daném
čase na trhu. Tato činnost je hrazena z předem stanovených aukčních poplatků pro dodavatele, který zvítězí v e-Aukci a získá tak
celé portfolio nových klientů. Díky tomu je
možné nabízet tuto službu domácnostem
i komerčním firmám zdarma. Každý klient
může tímto způsobem na elektrické energii
a zemním plynu šetřit od 20 do 45 %. Další
slevy je také možné získat u telefonní operátorů a na pohonných hmotách.

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce (v případě zájmu vezměte s sebou):
l Kopii smlouvy se současným dodavatelem elektrické energie/zemního plynu včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek.
l Kopii ročního vyúčtování za elektrickou energii/zemní plyn.
l Číslo bankovní účtu/spojovací číslo
SIPO z kterého v současné době platíte
zálohy.
l Podepsaná mandátní smlouva mezi
eCentre, a. s. a klientem.

Tato služba je pro Vás zcela ZDARMA!

Bližší informace získáte na kontaktním místě:
Dům kultury Milevsko – Velký sál, Nádražní 846,
ve dnech 10. 9. a 12. 9. 2013 v době od 17.00 do 19.00 hod.

Úsporná opatření
Zastupitelstvo města na konci roku 2011 při
schvalování rozpočtu roku následujícího přijalo
usnesení, ukládající přípravu a realizaci takových
úsporných opatření, která povedou ke snížení
běžných výdajů města. V prvním pololetí roku
2012 pak byly podrobně analyzovány možnosti,
kde na běžných výdajích ušetřit. Příjmy a výdaje města byly rozděleny do devíti oblastí (Příjmy, Úřad, Bezpečnost, Sport, Školství, Kultura,
Energie, Údržba města, Sociální), v každé oblasti
pracovala odborně příslušná skupina a hledala
možné zdroje zlepšení příjmů či snížení výdajů města a jeho organizací. V závěru roku 2012
Rada města Milevska schválila finální text, tedy
soubor opatření, který se postupně začal realizovat. V tomto úsilí se neustále pokračuje.
Po zhruba roce uplatňování a hledání řešení
bylo provedeno hodnocení a my bychom Vás
rádi seznámili s průběžnými výsledky v hlavních oblastech.
Příjmy:
Zvyšování počtu trvale přihlášených obyvatel – motivační systém byl navržen, zatím je
však předmětem rozhodování a dalších propočtů, protože jde o finančně, sociálně i právně značně citlivou otázku, ve finále rozhodne
zastupitelstvo.
Podpora investičních příležitostí – v roce 2013
probíhá projektová příprava příjezdové komunikace do průmyslové zóny Dukelská a výkup
pozemků v lokalitě Dukelská, v rozpočtovém
výhledu se počítá se zahájením budování příjezdové komunikace.
Podpora rozvoje cestovního ruchu – byla zpracována nová koncepce rozvoje cestovního ruchu
ve městě a regionu, pro její schválení v orgánech
města však zatím nebyla nalezena podpora.
Zvyšování nájmů z infrastrukturního majetku – u kanalizační a vodovodní sítě a zařízení
(ČEVAK) je uplatňováno navyšování podle stávajících dohod.
Nájmy z nebytových prostor – v současné době
spíše snaha udržet na stávající výši – dopad
ekonomické situace. Začíná být problém s obsazováním uvolněných prostorů, a narůstají
tlaky stávajících nájemců na snižování nájmů.
Prodej domů, bytů, pozemků – řešeno individuálně v případě zbytného nemovitého majetku (prodej bytů v domech SVJ, prodej pro město nevyužitelných pozemků).
Výdaje:
Snížení cen za nákup elektřiny a plynu –
v roce 2013 realizován nákup energie na burze
s předpokládanou úsporou ve výši cca 800 tis.
Kč ročně, skutečné přínosy bude možno vyhodnocovat až s odstupem.
Společný nákup služeb – zatím bylo uplatněno
společným pojištěním majetku a odpovědnosti za město a městské organizace. Postupně
probíhá inventarizace pravidelně využívaných
dodavatelských služeb v rámci města a městských organizací – dále se předpokládá výběr
společného dodavatele.
Revize ICT infrastruktury – vyjednáno snížení cen
služeb mobilního operátora (prakticky o 50%).
V ostatním (pevné linky, konektivita, propojení
budov úřadu, servisní softwarové smlouvy, mo-
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dernizace techniky, …) probíhá postupná optimalizace stávajících smluvních vztahů.
Snížení počtu zaměstnanců úřadu – snížení
osobních výdajů na platy bylo uplatněno již
ve schváleném rozpočtu na rok 2013 (v rozsahu 4 pracovních míst) a ani připravovaný rozpočtový výhled nepředpokládá nárůst v této
skupině výdajů. Limity mzdových výdajů jsou
v roce 2013 průběžně dodržovány.
Zmrazení ostatních běžných výdajů města
– bylo uplatněno již ve schváleném rozpočtu
na rok 2013 a rozpočtový výhled nepředpokládá nárůst v této skupině výdajů.
Zkrácení sezóny zimního stadionu – bylo realizováno
Omezení provozu kina – bylo realizováno
Realizace nové smlouvy na provoz restaurace v Domě kultury – z důvodu probíhajícího
soudního řízení není zatím možné dosáhnout
standardní výše nájmu.
V oblasti běžných výdajů města je pochopitelně vedle konkrétních témat vyvíjen vedením
města i úřadu stálý tlak na úspornost a efektivitu všech činností. Hledání úspor v oblasti
běžných výdajů je proces, který bude trvale
pokračovat.
Investice s úspornými efekty:
V oblasti investic a velkých oprav byla provedena řada opatření, která mají vést k lepšímu
plánování, přípravě i realizaci městských akcí.
Zde jmenujme především:
–
vytvoření trvalého zásobníku investičních
požadavků a jeho průběžná údržba
–
příprava a pololetní aktualizace časového
plánu investičních akcí a oprav
–
intenzivní využívání elektronických aukcí
všude tam, kde je to účelné, finanční přínos
aukcí je nesporný
– novelizace směrnice o veřejných zakázkách
vedoucí ke zpřesnění kompetencí a průběhu
zakázky.
Z hlavních investičních akcí:
Veřejné osvětlení – byla přijata koncepce postupné obnovy a modernizace z vlastních prostředků. Postupná rekonstrukce byla zahájena
v roce 2013 (hlavní havarijní úseky) a rozpočtový výhled počítá s pokračováním i v dalších letech s cílem zefektivnit provoz (úspora energie
a nákladů na opravy).
Zateplení budovy II. ZŠ Komenského – z důvodů administrativních průtahů na straně poskytovatele dotace nebylo možné realizovat
v roce 2013, vše je připraveno na provedení
o prázdninách 2014.
Rekonstrukce osvětlení sportovní haly a rekonstrukce osvětlení zimního stadionu –
v důsledku problémů v průběhu výběrových
řízení se uskuteční na podzim 2013 (ledová
plocha) a na jaře 2014 (hala).
Nad rámec původního zadání spadá do této
oblasti i záměr na soustředění úřadu do městských budov v centru města. Efekty jak pro
komfort občanů při návštěvě úřadu tak pro
úsporu provozních nákladů i využití pracovního času zaměstnanců úřadu jsou zde zcela
zřejmé. V současné době je připravován ucelený záměr včetně projektů na úpravy budov
a časového a finančního plánu.
Mgr. Martin Třeštík
Ing. Vojtěch Španvirt
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Změny v plánu investic a oprav
Pro rok 2013 byl rozpočtem města schválen poměrně rozsáhlý seznam investic a oprav. Bohužel
u velké řady akcí dochází v průběhu času ke změnám. Okolnosti jsou různé, často je nedokážeme
ovlivnit, jako tomu je v případech, kdy jsme odkázáni na čerpání dotačních peněz, jindy se objeví neočekávané překážky a zase na druhé straně i nové
potřeby či možnosti. Rada města schválila v návaznosti na rozpočet na začátku roku časový harmonogram všech akcí, nyní po polovině roku bude
schvalovat nový korigovaný. Pro základní orientaci
v tom, co se v oblasti městských investic děje, přinášíme stručný přehled hlavních změn a záměrů.
Lokalita Vzor, úpravy veřejného prostoru
– v rozpočtu roku 2013 nebyla úprava zařazena, protože se velmi dlouho čekalo na projekt
a rozpočet pro první etapu (od ulice Nádražní). Následně byla doplněna a bude provedena
na podzim. Na to naváže druhá etapa od ulice
Komenského, zde se právě připravuje projekt
a v důsledku havarijní situace v létě proběhla
oprava teplovodu v této části – to se ukázalo
jako nezbytné provést ještě před finální úpravou
povrchu. Ta by měla proběhnout v roce 2014.
Kanalizace a vodovod Švermova – akce je
rozdělena do tří etap – podél radnice k ulici
Úzká, od Úzké k ulici Pod Zvíkovcem, od Zvíkovce k Cukavě. Na rok 2013 byla naplánována etapa první, ale protože došlo k prodloužení přípravných prací kvůli požadavku
na propojení prostoru náměstí a komunikace
před radnicí, bude možné práce zahájit až
na jaře 2014. Protože silnice (ta bude rozsáhlou rekonstrukcí sítí zcela zničena a bude
se prakticky stavět znovu) v ulici Švermova
patří Jihočeskému kraji, dojde zde patrně
ke společné investici města a kraje. Druhá
a třetí etapa tak pravděpodobně proběhne
v koci roku 2014 a v první polovině roku 2015.
Výměny oken budov – v rozpočtu byly plánovány výměny oken v několika městských
budovách. Ty byly spojeny do jediné zakázky
a v aukci se podařilo získat velmi příznivou
cenu, takže se za původně rozpočtovanou
částku mohlo udělat víc, konkrétně celá budova Mateřské školy Kytička, kde se původně
plánovalo jen s výměnou oken v polovině pavilónů. Všechny výměny oken budou dokončeny nejpozději v měsíci září.
Osvětlení ledové plochy a sportovní haly –
případ, kde jsme tlačeni jednak dožíváním
současného osvětlení a jednak potřebou snížit spotřeby energie, případ, který ale tak trochu je noční můrou – veřejná soutěž již byla
vypsána bez úspěchu třikrát, přísnost zákona
nám ve dvou případech neumožnila vybrat
jedinou předloženou nabídku, i když byla výhodná. Předpokládá se výměna světel na zimním stadionu během podzimu (zásoba světel
se kriticky tenčí), sportovní hala pak na jaře
příštího roku.
Světelný ukazatel ve sportovní hale – město získalo nad rámec původních záměrů
grant Jihočeského kraje, z aukce vyšla dobrá cena, takže se za poměrně zanedbatelný
vlastní podíl vyměnila časomíra, na kterou se
už nedostávalo řadu let.

Oprava chodníku DPS Libušina – rozpadající
se chodník před portálem domu s pečovatelskou službou musí (po menší okamžité opravě) ještě chvíli počkat, protože se objevila
dotační příležitost, kterou chceme využít.
Oprava vestibulu spořitelny – secesní budova spořitelny se stala nově kulturní památkou a rada města se rozhodla na toto reagovat a využít v letošním roce peněz z grantů
určených na opravy památek.
Oprava požárního vozidla – po získání grantu Jihočeského kraje dostala konečně konkrétní podobu generální oprava požárního
vozidla Tatra (dobrovolní hasiči). Oprava,
která byla odkládána řadu let, bude dokončena v nejbližší době.
Zateplení a výměna oken v ZŠ Komenského – jedna z klíčových akcí, původně v rozpočtu nebyla, protože je zcela odkázána
na významný dotační příspěvek, pak byla
na popud poskytovatele dotace zařazena
a posléze zase z důvodů zdržení na straně
poskytovatele odsunuta na další rok. Nyní
probíhá výběr dodavatele, realizovat se bude
o prázdninách příštího roku.
Zeleň Staré sídliště – administrativní průtahy na straně poskytovatele dotace způsobily přesun akce do příštího roku, je znám
dodavatel – z veřejné soutěže vzešla velmi
příznivá cena, takže vlastní podíl města se
zredukoval z původních 1,5 mil. Kč zhruba
na polovinu.
Chodník Petrovická – chodník, který měl vytvořit přímou pěší cestu z Bažantnice ke koupališti, v dohledné době budován nebude.
Důvod je vysoká cena a velké riziko stavby
pro statiku vedlejších domů.
Sportovně kulturní areál Bažantnice (šatny
tenis) – tato de facto jediná výraznější rozvojová investice města byla na dobré cestě,
ale do hry vstoupil zákon o majetkovém vypořádání majetku církví a na téměř dva roky
vyloučil jakoukoli dispozici s pozemky. Zpracování další projektové dokumentace v takové situaci by bylo neúčelné.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Bc. Tomáš Smrčina, vedoucí odboru investic
a správy majetku

ODBOR dopravy
TRVALÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA

Upozorňujeme občany, že od 1. 10. 2013 půjde provést trvalé vyřazení vozidla na odboru
dopravy městského úřadu pouze na doklad
o ekologické likvidaci. Jiné využití již nebude
možné.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany na změnu vymezení
volebních okrsků v Milevsku.
Voliči z ulic F. Kudláčka a L. Janáčka budou
volit v okrsku č. 5, tj. II. ZŠ J. A. Komenského Milevsko a voliči z ulice M. Majerové budou
volit v okrsku č. 6, tj. II. ZŠ J. A. Komenského
Milevsko.
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BYL JSEM TU S VÁMI RÁD

Nemám rád loučení. Ale na druhé straně,
bez rozloučení přece není shledání!
Po dvanácti letech opouštím Milevsko a pokračuji dál. Od září působím na periferii Prahy.
Jsem vděčný za vše, co jsem s vámi a mezi
vámi prožil.
Vybavuje se mi pohled na zcela zaplněný
kostel sv. Jiljí, když jsem poprvé přišel do Milevska. Tenkrát mne překvapila směsice generací
farníků. Pohled do jejich očí mi pomáhal snést
všechny ty trable a těžkosti při dlouhé, někdy

svízelné rekonstrukci děkanství i baziliky.
Zažil jsem začátky obnovy Řeholního domu,
otevření baziliky. Viděl jsem rodící se krásu
prvního nádvoří a postupnou renovaci městského kostela sv. Bartoloměje.
S vámi jsem se radoval z naplněné baziliky či
nádvoří při koncertech skvělých umělců. V Latinské škole mi bylo dobře vidět a slyšet zajímavé osobnosti všech možných žánrů.
Bylo mi dobře setkávat se s vámi a třeba
jen pohledem se pozdravit, prožívat radostné

i smutné okamžiky a přitom vědět, že vy nejste tam a já tady, že jsem na jedné lodi s vámi!
Chci poděkovat celému městu. Děkuji
a tisknu ruku každému z vás.
Přeji vám, milí Milevští, šťastný život!
Váš Jakub Berka
P.S. Od 1. září je milevským děkanem
P. František Míček O Praem. Přijměte jej tak,
jak jste přijali mne. Přeji mu jen to nejlepší!

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklace odpadů

Velmi často se můžeme setkat s názorem, zda má třídění odpadů vůbec smysl, jestli se vyplatí a podobně. Třídění odpadů je zásadním předpokladem pro jejich materiálové využití – recyklaci.
Hlavním účelem recyklace je úspora primárních surovin a úspora energií. Tato úspora je tedy ziskem, navíc ziskem globálním, neboť zahrnuje
úspory emisí skleníkových plynů. Pro jednodušší představu je možné použít následující příklad. Základní surovinou pro výrobu papíru je celulózové
vlákno. Chceme-li vyrobit papír ze dřeva, je třeba vypěstovat strom. To
trvá zhruba 80 let. Následně je třeba strom porazit a dopravit do zpracovatelského závodu. Tam se dřevo nastrouhá a v horké lázni se za přítomnosti chemických látek vaří tak dlouho, dokud se z něj nezíská celulózové
vlákno, použitelné na výrobu papíru. Zejména vaření dřeva je energeticky
velmi náročné, a tedy i drahé. Druhou možností je výroba papíru ze starého, již použitého papíru. V tom případě je nutné papír sebrat, například
do kontejnerů, z kontejnerů svézt, dotřídit, slisovat a odvézt do papíren.
Tam se z papíru v rozvlákňovači uvolní celulózové vlákno, které se použije
na výrobu nového papíru.
Na první pohled je zřejmé, že výroba papíru ze starého je energeticky
i technologicky méně náročná, to znamená prospěšnější pro životní prostředí a zároveň levnější. Podobné je to i u ostatních druhů odpadů, které se v současné době třídí. Pro výrobu skla je třeba těžit sklářské písky,
pro výrobu plastů ropu, pro výrobu kovů rudy, uhlí, vápenec, to vše jsou
neobnovitelné zdroje a jejich těžba se výrazně projevuje na rázu krajiny.
Zpracování těchto surovin navíc vyžaduje velké množství energie, která se
většinou vyrábí v tepelných elektrárnách, které potřebují fosilní paliva… Je
zřejmé, že recyklace dokáže velmi výrazně snížit dopady výroby celé řady
materiálů na životní prostředí.
Sběrový papír se recykluje velmi snadno a dobře, tvoří skoro polovinu
vstupní suroviny v papírnách při výrobě nového papíru. Při zpracování se
nejprve rozmáčí ve vodě, vzniklá kaše se vyčistí a upraví. V papírenském
stroji se poté přemění na nový papír, například novinový nebo kartonový.
Novinový papír může obsahovat až 70 procent, toaletní papír dokonce 100
procent recyklovaného materiálu.
Sklo má velikou výhodu, protože ani při opakované recyklaci neztratí své vlastnosti. Nadrcené skleněné střepy se ve sklárnách přimíchávají
do sklářského kmene, který se roztaví a odlitím do forem vzniknou nové
výrobky. Využíváním střepů starého skla se šetří kromě základní suroviny

také hodně energie. Například u barevných obalů, jako jsou pivní lahve,
lze využít recyklované sklo až ze 70 procent, při výrobě čirých lahví mohou
ve sklárnách použít až 40 procent recyklátu.
Plast je zpracováván podle druhu, protože každý má odlišné složení a vlastnosti a vyžaduje různou technologii. Jednotlivé plasty se drtí
na jemné vločky, které se vyperou a dále taví na granule, coby surovinu
pro výrobu nových výrobků.
Z PET lahví se vyrábějí vlákna využívaná jako náplň zimních bund
a spacáků, při výrobě koberců, izolačních materiálů nebo netkaných textilií, ale též k výrobě triček a mikin. Také nové barevné PET lahve mohou
obsahovat až 100 procent recyklovaného plastu, stejně jako jejich víčka
z materiálu HDPE.
Z fólií, pytlíků a igelitových tašek se opět vyrábějí fólie. Tvrdé obaly,
např. od šampónů, čistících prostředků a jiných výrobků, se po dotřídění
melou, čistí a dále využívají ve výrobě. Většinou nahrazují část panenské
suroviny, a tím snižují její spotřebu. Sebraný pěnový polystyren slouží
k výrobě izolačních desek a tvarovek, v podobě drtě se používá jako plnivo
do lehkého betonu nebo jako zásypový materiál.
Směsný plastový odpad je zbytek po vytřídění ostatních dobře využitelných frakcí. Nelze u něho často rozpoznat, z jakého materiálu je.
Přitom zpracování polyesteru, polyethylénu nebo polypropylénu je velmi
rozdílné. Přesto se směsný plast dá využít. Vyrábějí se z něj výrobky, které
možná nejsou na první pohled příliš krásné, ale svému účelu poslouží velice dobře: například zatravňovací dlaždice, „korýtka“ na ukládání kabelů
do země, protihlukové stěny nebo třeba lavičky a další zahradní nábytek.
Nápojové kartony odcházejí k dalšímu zpracování do papíren v Bělé
pod Bezdězem nebo Žimrovicích. Z kartonů se po rozemletí získá velmi
kvalitní papírovina. Zbytek obsahující plast a hliníkovou fólii končí buď
na skládce nebo je využit při výrobě paliva. Rozemleté nápojové kartony
lze také lisovat na stavební desky, které se používají například jako ztracené bednění či podobně jako sádrokartonové stěny. Vyrábí je u nás firma.
Flexibuild v Hrušovanech u Brna.
Třiďte a podpořte tak město v celokrajské soutěži obcí v třídění odpadů – umisťujeme se každoročně na předních místech a získáváme hodnotné ceny – lavičky aj. městský mobiliář.
Nezapomeňte, důsledným tříděním odpadů lze snížit náklady na odpadové hospodářství města a výrazně ušetřit životní prostředí.
Ing. Marie Vratislavská
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ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Informace pro občany
Informujeme občany, že v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví je do 30.
9. 2013 stanoven termín pro vrácení nových
podepsaných smluv o nájmu hrobového místa
s platností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. U stávajících smluv končí doba platnosti k 1. 1. 2014.
Podepsané smlouvy můžete osobně doručit

na podatelnu Městského úřadu nebo Ing. Kolářovi, pracoviště Sažinova 843, Milevsko,
2. patro, č. dveří 220 nebo je zašlete poštou
na adresu: Odbor investic a správy majetku,
Sažinova 843, 399 01 Milevsko nebo je doručte správě hřbitova, Na vinicích 1047, 399 01
Milevsko.
Ing. Michal Kolář, smluvní vztahy OISM

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ
Informace živnostenského úřadu

Dne 2. srpna 2013 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č. 234/2013, kterým se mění zákon
č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon 234/2013 nově vymezuje pojem distributora pohonných hmot jako osobu, která
prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné
hmoty na území ČR, s výjimkou
1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice
2. prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je
jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.
Distributor pohonných hmot a provozovatel
čerpací stanice je povinen na území ČR nakupovat pohonné hmoty pouze
a) od osoby registrované jako distributor pohonných hmot
b) na čerpací stanici zapsané v evidenci čerpacích stanic.
Dále jsou v zákoně 234/2013 mimo jiné stanoveny podmínky distribuce pohonných hmot,
podmínky registrace distributora, stanovení
kauce, kterou je distributor povinen poskytnout, zrušení a zánik registrace.
V souvislosti se změnou zákona o pohonných hmotách dochází s účinností od 1. 10. 2013

také ke změně živnostenského zákona. Vázaná
živnost „Výroba a zpracování paliv a maziv“ se
zrušuje a zřizuje se nová koncesovaná živnost
„Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce
pohonných hmot“.
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona oprávněn vyrábět a zpracovávat paliva a maziva anebo prodávat pohonné hmoty, může po účinnosti tohoto zákona
v uvedené činnosti pokračovat po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro „Výrobu a zpracování
paliv a maziv a distribuci pohonných hmot“
v úplném nebo částečném rozsahu předmětu
podnikání a doloží doklady požadované podle
nové právní úpravy, nemá-li je živnostenský
úřad k dispozici z předchozích řízení, může
ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v prodeji pohonných hmot jinde než na čerpací stanici
pokračovat na základě původního oprávnění
do doby pravomocného rozhodnutí o udělení
koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi
anebo o zastavení řízení.

Vybavení
dětského
dopravního hřiště
v Milevsku II. etapa
Město Milevsko bylo úspěšným žadatelem
o Grant Jihočeského kraje na Podporu výstavby
a modernizaci dětských dopravních hřišť a jejich vybavení. Díky tomuto grantu bylo pořízeno 8 ks jízdních kol pro děti a mládež, ve věku
8–15 let a 8 ks bezpečnostních helem, které
byly dne 3. 7. předány provozovateli dětského
dopravního hřiště MŠ Kytička. Nákupem tohoto vybavení jsme umožnili využívat hřiště
i starším dětem, čímž jsme podpořili vyučovací
osnovy, které kladou důraz na dopravní výchovu dětí na 2. stupni základních škol. Na tuto
akci s celkovými náklady 41.330,- Kč vč. DPH,
byl poskytnut grant Jihočeského kraje ve výši
33.000,- Kč.
Michaela Samohýlová, projektové řízení

Vyšla kniha
o Klisíně

Uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi
právo vyrábět a zpracovávat paliva a maziva
a prodávat pohonné hmoty jinde než na čerpací
stanici podnikateli zaniká.
Milan Weber

Vzdělání pro každého na SOŠ a SOU Milevsko

S nástupem nového školního roku se rozjíždí
v rámci SOŠ a SOU Milevsko další pozoruhodná projektová akce, která nese název Vzdělání
pro každého (CZ.1.07/1.2.15/02.0021). Žáci tak
v září usednou do lavic s možností obohatit si
standardní vyučování činnostmi zaměřujícími
se například na prohloubení motivace ke studiu, vytváření pozitivního klimatu ve třídách
a rozšíření všeobecného přehledu.
Hlavním cílem projektu je podpora rovných
příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, a minimalizace předčasného odchodu z primárního vzdělávání.
Náplň jednotlivých oblastí bude účastníkům
nenásilnou formou vylepšovat komfort výukového procesu, a to především díky osvědčeným metodám, z nichž některé už byly využity

v průběhu úspěšného, nedávno uzavřeného
projektu Škola jinak.
Šest klíčových aktivit se dotýká celé řady okruhů – od individuálního poradenství poskytovaného vybraným žákům, přes organizování
tematicky zaměřených workshopů, až po tvorbu podpůrného učebního materiálu. Velmi
atraktivní částí bude jistě kulturně vzdělávací
cyklus pojmenovaný „Poznáváme naše kulturní dědictví“ – pro žáky a jejich rodiče jsou naplánovány výlety na místa prodchnutá historií
a uměním.
Projekt bude pulzovat v budově školy i za jejími branami až do prosince 2014, tak věřme,
že vlastní realizace zavane mezi všechny zainteresované novou dávku svěží vzdělávací
energie.

V pátek 9. srpna byla v milevské Galerii M
slavnostně pokřtěna kniha nesoucí název Klisín. Hlavním tématem publikace je historie
a částečně i současnost Klisína, kterou zpracoval dmýštický rodák Karel Němeček společně s okresním archivářem Jiřím Peštou.
Nejen o historii samotné obce a jejím okolí,
ale také informace o vzniku a činnosti místního sboru dobrovolných hasičů, zemědělského
družstva, popisy jednotlivých usedlostí a jejích obyvatel, kaple, kamenolom, i pamětní
deska obětem I. světové války – to vše a mnohem více nabízí právě kniha o Klisíně.
Knihu vydal nákladem 350 ks Spolek pro rozvoj kultury v roce 2013 za finanční účasti města Milevska, Krajského úřadu v Českých Budějovicích a ostatních partnerů, autorem kreseb
je Dorota Zlatohlávková. Kniha je k dostání
v milevském Infocentru a muzeu.
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Nová šatna zimního stadionu

Dne 31. 7. 2013 byl oficiálně dokončen projekt
šatny zimního stadionu v západní části tribuny.
Tato šatna bude od nové sezóny sloužit jako
hlavní zázemí pro „A“ tým místního hokejového klubu HC Milevsko 2010. Šatna je členěna
do dvou částí. V horní části se nachází sociální
zařízení v podobě dvou kabinek, dvou pisoárů,
dvou umyvadel a samostatné místnosti s pěti
sprchami. Dále je v horní části prostor pro zázemí
údržby dresů a vybavení hráčů a skladový prostor
pro potřeby mužstva. Ve spodní části prostor je
samotná šatna pro 25 hráčů, místnost pro trenéra mužstva, místnost pro kustoda, prostor pro
přípravu občerstvení pro hráče, brusírna mužstva
a prostor pro úpravu holí a výstroje. Na přiložených fotografiích je pohled do prostoru šatny
mužstva a do sociálního zázemí. Dle dohody
s manažerem klubu bude šatna ještě ze strany
klubu dovybavena klubem tak, aby se mohlo začít tuto šatnu využívat od září naplno.
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Houslistka Pavla Tesařová hostem
bienále v Milevsku
Již devátý ročník Milevského bienále duchovní hudby vypukne v sobotu 21. září v bazilice
kláštera v Milevsku.
Tentokrát se pod vedením dirigenta Jaroslava
Vodňanského představí Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, se kterým
vystoupí sólistka Pavla Tesařová a Milevský
smíšený sbor. V programu zazní skladby Antonína Dvořáka a Josefa Suka.
Historie Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně je spjatá s počátkem zdejších lázní a jako rok vzniku stálého
hudebního tělesa je udáván rok 1821. Celoroční provoz orchestru se stává z abonentních
symfonických koncertů, během letní lázeňské
sezóny vystupuje pravidelně na kolonádě, tradiční je spolupráce s několika vysokými hudebními školami. Ze ZSO pravidelně účinkují
přední čeští i zahraniční sólisté a pěvecké sbory. Od roku 2011 stojí v čele mariánskolázeňských symfoniků šéfdirigent Martin Peschík.
Koncertním mistrem ZSO je Jaroslav Brož.
Jako sólistka vystoupí teprve čtrnáctiletá, velmi talentovaná houslistka Pavla Tesařová,

která sólově vystupuje s velkým i komorním
orchestrem Europery, získala již několik mezinárodních cen, je sólistkou Mezinárodního orchestru mladých. Po úspěšném konkurzu vystoupila také po boku J. Suka ve Španělském
sále Pražského hradu. Hrát na housle začala
již v sedmi letech v Hudební škole hl. města
Prahy pod vedením profesorky H. Metelkové.
Pavla Tesařová je dcerou milevské rodačky
a hudebnice Aleny Grilové.
Koncert 9. Bienále duchovní hudby začíná v 17
hodin, vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři Domu kultury nebo přímo
před akcí v bazilice milevského kláštera.

V měsíci červenci 2013 oslavili životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

80 let: Marie Vlková, Něžovice
Jana Burianová, Milevsko
Růžena Kortánková, Milevsko
85 let: Libuše Šifaldová, Milevsko

90 let: Marie Hřebejková, Milevsko
90 a více let:
Věra Schorníková, Milevsko
Vlasta Kopecká, Milevsko

NOC NA KARLŠTEJNĚ
V MILEVSKU
Děj příběhu nás zavádí na hrad Karlštejn v červenci léta Páně 1363. Poklidný život hradní
posádky, která zde žije a hospodaří bez žen
v souladu s nařízením císaře Karla IV., naruší
sled několika událostí. Na hradě se totiž objeví hned dvě ženy – Alena, neteř karlštejnského
purkrabího, která tak usiluje o výhru v sázce
a svatbu s milovaným Peškem, a královna Alžběta, sužovaná steskem po milovaném muži
Karlovi. Jak nenápadně utajit jejich přítomnost
řeší s těžkou hlavou nezávisle na sobě císařův
šenk Pešek Hlavně a arcibiskup Arnošt z Pardubic. Času a možností však mnoho nemají –
ženám jsou na stopě urození karlštejnští hosté
– Petr, král cyperský a Štěpán, vévoda bavorský. A aby toho nebylo málo, týž den je rovněž
očekáván příjezd samotného císaře Karla IV.
Karlštejnský purkrabí Ješek z Vartenberka ani
netuší, jak prorocká jsou jeho slova: „Tady se
jednou něco stane…“.
Tak lze ve zkratce charakterizovat děj dnes již
české klasiky Jaroslava Vrchlického, hudební
komedie Noc na Karlštejně, kterou společně
nastudovali členové Divadelního souboru Karla Čapka a Skupiny historického šermu Hebrix
z Třeště v roce 2011.
A co tedy stojí za úspěchem tohoto předsta-

vení? „Těch důvodů je několik,“ říká
Zdeněk Havlíček ze
SHŠ Hebrix, „jednak
je to obsazení hlavních představitelů,
které celkem věrně
odpovídá obsazení
ve filmovém zpracování Zdeňka Podskalského a diváci
si tak představení
připodobňují k filmu, dále pěvecké výkony hlavních představitelů, dobové kostýmy z dílny Jitky
Havlíčkové a Aleše Hinka a výborná režie Dany
Obrdlíkové, která hercům sice nechává volnost,
ovšem velmi dobře organizovanou…“ „Většina
diváků rovněž netuší, že Noc na Karlštejně je původně divadelní hra a přicházejí ze zvědavosti,
jak se nám podařilo převést film na divadelní
prkna,“ dodává režisérka Dana Obrdlíková z DS
K. Čapka.
Nečekaný úspěch a zájem diváků způsobil, že
Noc na Karlštejně zůstala v repertoáru souboru i pro rok 2013. Tento rok se však představení
odbývala převážně v exteriérech. Po ukázkách
z představení, odehraných 24. května v rámci
Muzejní noci v Muzeu Vysočiny v Jihlavě, se di-

vadelníci a šermíři na přelomu června a července předvedli šňůrou pěti představení postupně na zámku v Brtnici, na zámku v Žirovnici,
na hradě Roštejn, dále svým představením
zpestřili slavnostní předávání obecního znaku a svěcení kapličky v Cejli a úspěšné turné
vyvrcholilo na nádvoří hradu Zvíkov. Poslední
srpnový víkend pak ukázky z představení zazněly při Hradozámecké noci na hradě Roštejně. Další představení herce čekají v měsíci září.
V Milevsku se diváci dočkají v sobotu 7. září
od 18.00 hodin v areálu Milevského kláštera.
Rozhodně si toto výpravné představení s téměř třicítkou herců nenechte ujít. Vstupenky
zakoupíte v předprodeji v DK Milevsko nebo
přímo na místě před akcí.
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Slovanská mohylová pohřebiště a jejich nálezy v širším okolí Milevska
Příchod slovanského etnika na naše české území spadá do druhé poloviny 6. století. Jižní Čechy však byly zpočátku po odchodu germánského obyvatelstva někdy v první polovině 6. století dle dosavadních znalostí pravděpodobně neobydlené nebo pouze minimálně. První Slované
do našeho jihočeského kraje přišli až v průběhu 7. století, kdy se začínají
objevovat sporadické nálezy. K největšímu rozkvětu raně středověkého
osídlení ovšem dochází až o století později. To se zvláště v jihočeské
krajině projevuje přítomností památek, do dnešní doby ukrytých v našich lesích. Jedná se o opevněná sídla slovanské elity nazývaná hradiště
a mohylová pohřebiště skládající se z jednotlivých objektů – mohyl –
vzniklých přibližně od poloviny 8. století.

Údraž. Jedna z mohyl na pohřebišti v lesní poloze Palčice.
Mohyly představují pro Slovany typickou formu pohřebního rituálu. Velikost pohřebišť je rozmanitá, pohybuje se od malých s několika
mohylami až po rozsáhlé nekropole obsahující desítky pohřbů. Jednotlivá pohřebiště mohla sloužit jednotlivým rodinám, u těch větších se
předpokládá, že byly využívány lidmi z širokého okolí. Bývají také často
umístěny na vyvýšených místech, např. vrcholech kopců, jakoby zhlížely
ze „světa mrtvých“ na „svět živých“ v blízkých osadách umístěných níže
v krajině. Rozdílné jsou také velikosti jednotlivých mohyl, tedy vlastně náspů navršených s hlíny. Násypy mají většinou kruhový nebo mírně oválný tvar s průměrem, který se většinou pohybuje v rozmezí tři až
patnáct metrů s výškou od několika desítek centimetrů po dva metry.
Na některých mohylnících se však můžeme setkat s výrazně podlouhlými objekty s délkou i přes dvacet metrů. Zvláštností raně středověkých mohyl je jejich vzájemné uspořádání do řad orientovaných přibližně
ve směru východ – západ. Okolo jednotlivých mohylových těles se někdy
objevují drobné příkopy kopírující terén okolo jednotlivých náspů. Nehluboké příkopy snad vymezovaly vlastní pohřby od okolního prostředí.
Někde se setkáváme s druhotným uložením žárových pohřbů do starších pravěkých mohyl doby bronzové nebo železné, tak jak je tomu v případě Dražiček u Tábora nebo Údraže u Písku.
Do nejstarších slovanských mohyl se ukládaly žárové pohřby v urně
na vrcholek objektu. Další formou smutečního obřadu bylo rozsypání popela po plášti, případně umístění v nádobě na kůl zapuštěný do tělesa
mohyly. Uvnitř pláště se nacházejí čtvercové nebo mírně obdélné konstrukce ze dřevěných trámů, označované jako „domy mrtvých“ spálené
společně s tělem nebožtíka. Kamenné konstrukce objevující se u pravěkých mohyl, jsou známé u raně
středověkých pouze výjimečně.
Spálené lidské ostatky jsou často
doprovázeny zvířecími kostmi, což
znamená, že kromě lidských ostatků
hořely na hranici i zvířecí obětiny. Lze
předpokládat, že jeden násep sloužil
k uložení pohřbů více osob. Nejstarší slovanské pohřby neobsahovaly
žádné milodary až na keramiku,
Údraž. Inventář raně středověkého
žárového hrobu dodatečně zapuštěného do halštatské mohyly v poloze U Obrázku (keramické nádoby,
bronzový kroužek, záušnice).

Střípky
z minulosti

umístěnou často na povrchu pláště
blízko dřevěných konstrukcí ve formě hrnců nebo misek, často záměrně rozbíjenou a rozsypanou po tělese mohyly. Někdy ke konci 9. století
dochází k přechodu z žárového ritu
na kostrový. Zemřelí jsou ukládáni na původní povrch terénu ve směru
východ – západ, později v mělkých hrobových jamách a následně překryti
mohylovými náspy, které jsou oproti těm s žárovými pohřby menších rozměrů. Pohřby jsou doprovázeny výbavou v podobě celých nádob sloužících
pravděpodobně jako obaly na potravinové milodary, drobné šperky – záušnice, nože, ocílky apod. V průběhu 10. století postupně mizí dosavadní
pohřbívání pod mohylové náspy. Mrtví jsou již ukládáni na tzv. plochých
kostrových pohřebištích, která mají pravděpodobně souvislost s šířícími
se církevními stavbami a křesťanstvím, jak je tomu například v případě
nálezů z premonstrátského kláštera v Milevsku.
Raně středověká mohylová pohřebiště 8. a 9. století jsou v širším
okolí Milevska známa z několika lokalit. Mohylník v Kožlí u Orlíka patří k podrobně prozkoumaným raně středověkým lokalitám. Vlastní
výzkum probíhal v 90. letech 20. století, a to díky archeologu Michalu
Lutovskému. Pohřebiště se původně skládalo z 12 mohyl ve dvou skupinách po deseti a dvou objektech. Větší a starší tělesa tvořila jihozápadní
řadu, mladší byla uspořádána do jakéhosi shluku. V každé ze skupin se
nacházela jedna podlouhlá mohyla, která byla patrně nejstarší a vznikla
postupným nasypáním čtyř menších k sobě. Všechny zkoumané mohyly obsahovaly větší množství kamene a pravoúhlé dřevěné konstrukce.
Většina mohyl obsahovala žárové pohřby. Z nálezů lze jmenovat drobné spálené kůstky, množství zlomků záměrně rozbitých keramických
nádob, přesleny nebo skleněný korálek. Ve čtyřech náspech pak byly
uloženy nespálené ostatky. Ženský pohřeb byl doprovázen keramickým
hrncem, v nohách mužského hrobu se nacházelo okované vědro. Počátky využívání pohřebiště lze datovat do 8. století, nespálená těla byla
pohřbena kolem přelomu 9. a 10. století.
Druhý raně středověký mohylník se nachází u Údraže, v lesní trati Palčice. Z tohoto pohřebiště máme bohužel menší množství informací vzhledem k nedostatečně dokumentovaným starším výzkumům. Celkově bylo
na mohylníku napočítáno 38 mohyl ve třech nepravidelných řadách ve směru východ – západ. Některé s náspů jsou obklopeny oběžnými příkopy. První
čtyři mohyly byly prozkoumány již v 19. století, kromě přítomnosti spálených kůstek se však nepodařilo zjistit žádné další bližší informace. Až při
výzkumu tří plášťů mohyl, na němž se podílel významný jihočeský archeolog Bedřich Dubský, byly zjištěny spálené kosti, zlomky nádob a olivovitý
korálek (Obr. 1). Na základě milodarů začalo pohřbívání na nekropoli v druhé
polovině 8. století a pokračovalo hluboko do 9. století.
Další doklad o pohřbívání poté pochází z mohylníku datovaného
do starší doby železné nacházejícího se taktéž na katastru Údraže v poloze U Obrázku. Do pláště starší mohyly byl mělce zapuštěn dodatečný
žárový hrob s hrncem, mísou sloužící jako urna a dvěma bronzovými
předměty, kroužkem a záušnicí. Na základě záušnice je možné pohřeb
datovat do konce 9. nebo na počátek 10. století (Obr. 2).
Na mohylovém pohřebišti ze střední doby bronzové u Zběšic byla
v roce 1917 údajně nalezena nádoba vyzdobená vlnicí a vyplněná popelem. K dalšímu nálezu slovanské nádoby se spálenými kostmi došlo
o 40. let později. Pravěký mohylník byl pravděpodobně doplněn o další
mohyly také v průběhu raného středověku.
Posledním pohřebiště, které se nachází na hranici Písecka a Táborska,
je velká nekropole nedaleko hájovny Soví u Radětic. Několik mohyl bylo
odkryto již ke konci 19. století, kdy byly objeveny spálené kosti a keramické střepy. Před stoletím mělo pohřebiště okolo sta náspů, při nedávné
dokumentaci již bylo zaznamenáno jen 58 mohyl. Zbytek objektů pravděpodobně zcela podlehl zkáze zejména díky moderní lesní mechanizaci.
Mohylová pohřebiště raného středověku jsou pouze částí obrazu minulosti dochované do dnešní doby v našich lesních komplexech. Doplňují však
složitou mozaiku archeologických pramenů o dobách, ze kterých máme
o našem regionu pouze mizivé a nespolehlivé písemné prameny pocházející z okolních zemí. To je jeden z mnoha důvodů, proč je nutné tyto památky
znát a chránit a uchovávat tak dědictví našich předků pro další generace.
Petr Menšík, archeolog Milevského muzea
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Kultura a sport v Milevsku a okolí
září 2013

KINO BIOS „eM“

Akce měsíce

9. MILEVSKÉ BIENÁLE
DUCHOVNÍ HUDBY

ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
www.dkmilevsko.cz
neděle 1.
Revival

20.00

sobota 21. 9. od 17.00

ČR - Opakování úspěšné komedie režisérky Alice
Nellis o skupině Smoke.
vstupné: 100,- Kč
pondělí 2., úterý 3.
V zajetí démonů

20.00

112 min.

USA – Horor – thriller - Dost dobrý hrůzostrašný případ natočený podle skutečných událostí. do 15 let nepřístupný, vstupné: 100,- Kč
čtvrtek 5. až pondělí 9.
Líbánky

20.00

98 min.

ČR - Nový film režiséra Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jarchovského o dvou dnech svatebních oslav (Aňa Geislerová a Stanislav Majer).
vstupné: 120,- Kč
úterý 10. až čtvrtek 19. NEHRAJEME!
Opravy v sále kina
pátek 20., sobota 21.
Diana

20.00

Anglie – USA – Švédsko - Životopisné drama
zachycuje poslední dva roky jejího života.
vstupné: 110,- Kč
neděle 22., pondělí 23.
Letadla

17.30
3D

93 min.

USA - Animovaná rodinná komedie o práškovacím letadle s velkým srdcem a rychlými křídly.
vstupné: 130,- Kč
neděle 22., pondělí 23.
Colette

20.00

126 min.

ČR – Slovensko – Nizozemsko - Milostný příběh
z osvětimského koncentračního tábora o dvou
odlišných podobách lásky. Inspirován osudem
dvou vězňů, kterým se podařilo z Osvětimi
uprchnout. (Jiří Mádl, Clémence Thioly, Ondřej
Vetchý a další).
vstupné: 100,- Kč
čtvrtek 26. až pondělí 30. 17.30 a 20.00
Donšajni

ČR - Nejnovější komedie Jiřího Menzela. Operní soubor na malém městě uvádí Mozartova
Dona Giovanniho i s rozmarným zákulisím.
(Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba,
Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková, Václav Kopta
a další).
vstupné: 110,- Kč

DŮM KULTURY

Účinkují: Západočeský symfonický orchestr
Mariánské Lázně, dirigent Jaroslav Vodňanský,
sólistka Pavla Tesařová a Milevský smíšený
sbor, sbormistr Anděla Maršálková.
V programu zazní: A. Dvořák – Tři Legendy,
J. Suk – Meditace na staročeský chorál Svatý
Václave, A. Dvořák – Romance a Mazurek pro
housle a orchestr, A. Dvořák – Žalm 149,
J. Suk – V nový život.
Jako sólistka vystoupí teprve čtrnáctiletá Pavla
Tesařová, která už získala několik mezinárodních cen, je sólistkou Mezinárodního orchestru
mladých a vítězkou řady soutěží. Také je
absolventkou mezinárodních kurzů Václava
Hudečka. Její matkou je milevská rodačka
a hudebnice Alena Grilová.
úterý 3. 9.
17.00–18.45
taneční sál
DĚTSKÝ TANEČNÍ KROUŽEK (I PRO NOVÉ
ZÁJEMCE) Společenské tance, country tance.

	Lektor: Jaroslav Bolek
středa 4. 9.
20.00–21.00 taneční sál
ZUMBA + BODYSTYLING (I PRO NOVÉ ZÁJEMCE)

Lektor: Jana Miklavčičová
čtvrtek 5. 9.
17.15–18.45
taneční sál
DĚTSKÝ TANEČNÍ KROUŽEK (I PRO NOVÉ
ZÁJEMCE) Společenské tance, country tance.

	Lektor: Jaroslav Bolek
pátek 6. 9.
19.00
velký sál
TANEČNÍ HODINY 2013 – ZAHÁJENÍ VÝUKY
SKUPINY A + B
sobota 7. 9.
18.00
areál milevského
		kláštera
HUDEBNÍ KOMEDIE – NOC NA KARLŠTEJNĚ

Divadelní soubor Karla Čapka a Skupina historického šermu Hebrid z Třeště uvádí hudební
komedii Noc na Karlštejně. Výpravné představení s téměř třicítkou herců nás zavádí na hrad
Karlštejn v červenci léta Páně 1363.
úterý 10. 9.
18.00–19.30
učebna 1
JAZYKOVÝ KURZ – NĚMECKÝ JAZYK – POKROČILÍ

Nádražní 846 • tel.: 383 809 200
www.dkmilevsko.cz
neděle 1. 9.

klášterní bazilika

17.00

TANEČNÍ SKUPINA EFK – ÚVODNÍ SETKÁNÍ
TANEČNÍKŮ
Pro stávající tanečníky.

středa 11. 9.
18.00–19.30
učebna 1
JAZYKOVÝ KURZ – NĚMECKÝ JAZYK – ZAČÁTEČNÍCI

Noví zájemci mohou přijít v 17.30 hodin, dozví se
potřebné informace. Lektorka: Jitka Chabrová
středa 11. 9.
19.15–20.15
hudební sál
BŘIŠNÍ TANCE – ZAČÁTEČNÍCI
Lektorka: Lída Jindrová
čtvrtek 12. 9.
16.00
taneční sál
AEROBIC PRO DĚTI – ZAHÁJENÍ KURZU

Pro začátečníky i pokročilé, vhodné pro děti od 6
let, první ukázková hodina je pro všechny zdarma.
čtvrtek 12. 9.
17.00–18.00 hudební sál
ZUMBÍK – ÚVODNÍ HODINA ZDARMA

Přijďte si vyzkoušet dětskou zumbu, která se
tančí na zábavnou a chytlavou hudbu. Společné tancování pro rodiče a děti od 5 do 12 let.
Instruktorka: Lída Jindrová
pátek 13. 9.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2013

velký sál

sobota 14. 9.
14.30
amfiteátr
		
nebo velký sál
RODINNÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

Mateřské centrum Milísek a Dům kultury Milevsko
připravili pro všechny děti a jejich rodiče zábavné
odpoledne. V případě nepříznivého počasí se akce
koná na velkém sále domu kultury. Zábavné vystoupení pro děti Myš a Maš, soutěže pro děti.
pondělí 16. 9.
16.00–18.00
výuková
		učebna
PŘEDŠKOLÁČEK ANEB HRAJEME SI NA ŠKOLU
– ZAHÁJENÍ KURZU

Výtvarně-vzdělávací kroužek pro děti předškolního věku. Náplní kroužku je připravit děti nenásilnou formou na úspěšný vstup do první třídy.
Více informací a přihlášky na tel.: 383 809 201
nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.
pondělí 16. 9.
17.00–18.45
učebna 2
JAZYKOVÝ KURZ – RUSKÝ JAZYK – ZAHÁJENÍ
KURZU

Na této první hodině dostanou případní noví
zájemci všechny potřebné informace.
Lektorka: Mgr. Jana Nečasová
pondělí 16. 9.
19.30
velký sál
JANA ŠVANDOVÁ A RUDOLF HRUŠÍNSKÝ
vstupné: 200 Kč
úterý 17. 9.
15.00 hudební sál (přízemí)
TANEČNÍ CENTRUM Z.I.P. PÍSEK A DĚTSKÝ
KLUB HLAVONOŽEC – INFORMATIVNÍ
SCHŮZKA PRO ZÁJEMCE

Cvičení pro děti od 3 měsíců, tancování pro děti
od 2 let (www.tczip.cz). Lektor: Kateřina Šolcová

Zahájení kurzu. Noví zájemci mohou přijít
v 17.30 hodin, dozví se potřebné informace.
Lektorka: Jitka Chabrová

úterý 17. 9.
15.00
učebna 2
HUDEBNÍ KURZ – KYTARA – ZAHÁJENÍ KURZU
PRO STÁVAJÍCÍ ŽÁKY Lektor: Ing. Jaroslav Vlk

úterý 10. 9.
19.00–20.00 hudební sál
BŘIŠNÍ TANCE – MÍRNĚ POKROČILÉ

úterý 17. 9.
20.00–21.00 taneční sál
TAIČI – ZAHÁJENÍ KURZU
Lektor: Bc. Milena Brčáková

pondělí 2. 9.
17.00–18.00
taneční sál
EFK – NÁBOR NOVÝCH TANEČNÍKŮ

Zahájení kurzu pro stávající tanečnice.
Lektorka: Lída Jindrová

pondělí 2. 9.
19.30–20.30
taneční sál
ZUMBA – ZAHÁJENÍ KURZU (I PRO NOVÉ
ZÁJEMCE)	Lektor: Jana Miklavčičová

středa 11. 9.
17.00
velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA

pátek 20. 9.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2013

velký sál

sobota 21. 9.
17.00
klášterní bazilika
9. MILEVSKÉ BIENÁLE DUCHOVNÍ HUDBY
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velký sál

18.00–22.00

TANEČNÍ PODVEČER NEJEN PRO SENIORY	
vstupné: 50,- Kč
pátek 27. 9.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2013

velký sál

GALERIE M
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
www.dkmilevsko.cz
středa 4. 9.
17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY SUPŠ BECHYNĚ
– MATURITNÍ PRÁCE 2013
od čtvrtka 5. 9.
VÝSTAVA – SUPŠ BECHYNĚ – MATURITNÍ
PRÁCE 2013
Výstava potrvá do 27. září
pátek 13. 9.
19.30
HUDEBNÍ SKLEPY – MUNDY (kytara, zpěv)

vstupné: předprodej: 200,- Kč, na místě 220,- Kč

Městská knihovna
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz
pondělí 2. 9.
08.00–16.00
dětské
		
oddělení MěK
OTEVŘENO PRO DĚTI

První školní den bude dětské oddělení otevřeno od 8 do 16 hodin, prvňáčci budou mít registraci na 1 rok zdarma.
úterý 24. 9.
18.00
studovna MěK
Svět elektronických knih z pohledu
nakladatele a spisovatele

Besedovat přijedou majitel šumavského nakladatelství DriftBooks Petr Čmerda a spisovatelé Jaroslav Půlkrábek a Roman Kozák.

MILEVSKÝ SMÍŠENÝ SBOR
sobota 7. 9.
16.00 Milevské muzeum
150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZPĚVÁCKÉHO SPOLKU
VLASTISLAV

Vystoupení Milevského smíšeného sboru
s písněmi z repertoátu spolku Vlastislav a výstava archiválií a spolkového praporu.

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
J. A. Komenského 1034 • tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

Veřejné bruslení – hokejové zápasy na měsíc srpen 2013 dle rozpisu
na stránkách www.spos-milevsko.cz.
LETNÍ STADION

10. 8.
07. 9.

08. 9.
15. 9.
21. 9.
28. 9.

17.00	FC ZVVZ muži „A“ - FC Písek
10.00	FC ZVVZ žáci – Sp. Trhové Sviny
15.00	FC ZVVZ ml. přípravka – FC Písek B
17.00	FC ZVVZ muži A – TJ Sušice
10.00	FC ZVVZ přípravky – ZVVZ Milevsko
13.00	FC ZVVZ dorost – Slovan Břilice
10.00	FC ZVVZ žáci – Loko České Budějovice
16.30	FC ZVVZ muži A – FC Zličín
10.00	FC ZVVZ dorost – Malše Roudné

Sportovní hala

08. 9.
14. 9.
21. 9.

10.15
08.00
16.15

Handball
Handball
Handball
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22. 9. 10.15
Handball
28. 9. 08.00 Nohejbalový turnaj
29. 9. 09.00	Florbal 3. liga juniorů
5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9.
20.00 ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.
www.zvvz.cz/seniorklub

čtvrtek 5. 9.
ZÁJEZD č. 24 – BAD FÜSSING

Zájezd na koupání do termálních lázní. Vstupné cca 9€ hradí každý sám, cestovní pojištění je
v ceně, při přihlášce je nutno uvést i rodné číslo
partnera. Odjezd v 7.00 hodin. vede: Jiří Lesák
čtvrtek 12. 9.
ZÁJEZD č. 13 – NORIMBERK

Prohlídka historické části města s průvodcem
(paní Nejedlá), cestovní pojištění je v ceně, při
přihlášce je nutno uvést i rodné číslo partnera.
Odjezd v 6.00 hodin.
vede: Jiří Lesák
čtvrtek 19. 9.
ZÁJEZD č. 14 – BŘEZNICE, ROŽMITÁL

Prohlídka zámku v Březnici, Podbrdského
a Cvokařského muzea v Rožmitále pod Tř.
Vstupenky jsou v ceně. Odjezd v 7.30 hodin.
vede: Zuzana Sekalová
neděle 22. až neděle 29. 9.
REKREACE - PARKHOTEL MOZOLOV

Rekreační pobyt s plnou penzí, Pobyt je určen
pouze pro předem přihlášené členy a jejich
partnery. Doprava vlastními prostředky. Nástup v 16.30–17.00 hodin.
vede: Anděla Marešová, Jaroslav Souček

Pěší vycházka z Prachatic na Libín, zpět do Prachatic po naučné stezce ZLATÁ STEZKA, celkem
kolem 15 km, odjezd z nádraží ČD v 5.34 hodin,
návrat vlakem z Prachatic v 15.34, nebo 17.34,
příjezd do Milevska v 18.16, nebo 20.16 hodin.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha
sobota 28. září
PODZIMNÍ KRAJINOU

Celkem 46 km po trase: Milevsko, Sepekov,
Nadějkov, Ounuz, Nosetín, Chyšky, Milevsko
Odjezd v 9.00 hodin od sokolovny.
vede: Tomáš Wilda, Josef Horký

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz
sobota 21. 9.
17.00
klášterní bazilika
9. MILEVSKÉ BIENÁLE DUCHOVNÍ HUDBY

A. Dvořák – Tři Legendy, J. Suk – Meditace
na staročeský chorál Svatý Václave, A. Dvořák
– Romance a Mazurek pro housle a orchestr,
A. Dvořák – Žalm 149, J. Suk – V nový život.
Západočeský symfonický orchestr Mariánské
Lázně, dirigent Jaroslav Vodňanský, Milevský
smíšený sbor, sbormistr Anděla Maršálková.
sobota 21. 9.
19.00
klášterní bazilika
Slavná svatohubertská
troubená a zpívaná mše svatá

CENTRUM MILÍSEK
Sažinova 763 • tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

čtvrtek 26. 9.
ZÁJEZD č. 21 – ROŽMBERK, VYŠŠÍ BROD

pondělí 2. 9.
7.30–15.30
MINIŠKOLKA MILÍSEK ZAČÍNÁ

Prohlídka hradu Rožmberk. Navštívíme Zemskou výstavu v klášteře a poštovní muzeum
ve Vyšším Brodě. Vstupenky jsou v ceně. Odjezd v 7.00 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

Nové rozšířené prostory (herna, jídelna, kuchyňka), celodenní provoz s obědem a pitným
režimem, měsíční docházku dítěte vyberte dle
Vašich potřeb.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

pátek 13. až neděle 15. 9.
POSÁZAVÍM NA KOLE

Ujedeme cca 200 km celkem za tři dny. Odjezd
v pátek do Týnce nad Sázavou v 9.30 hodin
od Domu kultury – 65 km, noclehy ve vlastním
spacáku (50,- Kč/noc) nebo nocleh (cca 250,Kč/noc) a v sobotu se zúčastnit akce Přes čtyři
zámky nebo Benešovských toulek.		
vedoucí akce: Vladimír Ondruška
sobota 14. 9.
KRAJEM KAMENŮ

Turistický pochod, pěší trasy 15 až 50 km, cyklotrasy 40–80 km. Start: základní škola v Petrovicích
od 7.00 do 10.30 hodin. Pořádá KČT Petrovice, který zajišťuje i dopravu z Milevska a zpět. Společný
odjezd cykloturistů je v 7.00 hodin od spořitelny
informace: Jaroslav Mácha
sobota 21. 9.
TAJNÝ VÝLET

Tradiční autobusový zájezd s pěší vycházkou.
Přihlášky Infocentrum, tel. 383 809 101. Odjezd v 7.00 hodin od sokolovny
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha
sobota 28. 9.
VÝLET NA LIBÍN K 130. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ROZHLEDNY

čtvrtek 5. 9.
16.00
ZÁPIS – HRAVÁ ANGLIČTINA

Určeno pro děti od 3 do 6 let a od 7 do 9 let,
lektor Mgr. Jana Hanzlíková
pondělí–čtvrtek 9.–12. 9. 07.30–16.00
TÝDEN ZÁPISŮ DO KROUZKŮ pro děti
i dospělí Možnost i on-line přihlášení.
úterý 10. 9.
17.00
Jazyková škola JJN Tábor
ZÁPIS – dětské jazykové kurzy

Angličtina pro děti – výuka podle učebnice Cheeky Monkey (3–7 let), ukázková hodina, jazykové kurzy pro děti od 7 do 10 let a od 11 do 15 let.
středa 11. 9.
17.00
Zápis – Jazykové kurzy

Pro dospělé, lektor česky mluvící, lektor rodilý
mluvčí z Londýna.
středa 11. 9.
18.00
ZÁPIS – GRAVIDJÓGA, JÓGA pro dospělé,
DĚTSKÁ JÓGA	 Lektor s praxí Pavlína Kochová
čtvrtek 12. 9.
16.00
Zadáno pro seniory – ZÁPIS SENIOR JÓGA,
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI pro seniory
Lektor s praxí Mgr. Ludmila Barešová
sobota 14. 9.
14.30 amfiteátr DK Milevsko
RODINNÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

Zábavné vystoupení pro děti: Myš a Maš, soutěže pro děti.
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Milevský zpravodaj •9•2013

17.00–19.00

V rámci projektu ,,Klíče pro rodinu,,spolufinancováno MPSV
KURZ ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ

Přihlášky předem! 2denní kurz
lektor: PhDr.V. Hořánková
pondělí 23. 9.
17.00–19.00
KURZ ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ	
Lektor: PhDr. V.Hořánková

OS DIACEL
Sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek
www.diacel.cz • tel.: 605 888 980
neděle 1. 9.
6. turnaj v pétanque – Semice

Pro Diacel a přátele, možnost přihlášení na tel.:
605 88 89 80.

Farní charita
Milevsko

středa 3. 9.
16.30
tělocvična 1. ZŠ
		T. G. Masaryka
ZÁPIS TYGŘÍKŮ

Otevření nové sociální služby –
srpen 2013

www.karate-milevsko.cz

OKOLO JIŽNÍCH ČECH
www.okolojiznichcech.cz

pátek 6. 9.
OKOLO JIŽNÍCH ČECH – MEZINÁRODNÍ ETAPOVÝ
CYKLISTICKÝ ZÁVOD

II. etapa – Týn nad Vltavou – Milevsko, délka
143,2 km, start etapy ve 13 hodin. Program na nám.
E. Beneše v Milevsku od 14 hodin. Více na www.
okolojiznichcech.cz

SDH CHYŠKY

pátek 20. až neděle 22. 9.
Loučení s létem na Javorové skále
Pro členy Diacelu

FARNÍ CHARITA MILEVSKO
úterý 17. 9.
prostory MěÚ Milevsko, nám. E. Beneše
ZAHÁJENÍ TÝDNE CHARITY

13.00–13.15 – Zahájení výstavy, 13.15–14.15 – konzultační seminář – představení charity a následná
diskuze. Informační panely Týdne Charity budou
veřejně přístupné od 17. do 23. září v prostorách
Městského úřadu v Milevsku.
neděle 22. 9.
ŘEMESLA OŽÍVAJÍ – PROGRAM KE DNI CHARITY

14.00 – mše sv. v bazilice Navštívení Panny Marie
15.00 – zahájení – výklad ředitele milevského
muzea p. Šindeláře, ukázky starých i nových
řemesel, možnost nákupu výrobků
16.00 – koncert skupiny Kantoři na 1. nádvoří
V průběhu odpoledne bude zajištěno malé
občerstvení zdarma (Pekařství – Malá Marie).
Vstupné dobrovolné.

MO ČRS MILEVSKO
sobota 14. 9.

KARATE MILEVSKO

07.00

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Na chovném rybníku KADOCH (rekreační areál
Mozolov). Startovné: 300 Kč. Info: 731 105 376,
e-mail: josef.sretr@seznam.cz.

sobota 28. 9.
18.00
5. ROCKOVÝ POZIMNÍ FESTIVAL

KD Chyšky

Vystoupí: Fantom – Milevsko, Starej Matyas –
Sedlčany, Nightwish revival – Severní Morava,
Simon – Jistebnice, Manta – Chyšky a Jedemetam – Milevsko. Moderuje Dárt. Akce se koná
pod záštitou Jihočeského kraje.

TVRZ VLKSICE
www.okolojiznichcech.cz

pátek 6. 9.
20.00
AUDIENCE, DRACI NOCI
sobota 7. 9.
OTHELLO

20.00

neděle 8. 9.
14.30
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Hrají: Buchty a loutky
pátek 13. 9.
20.00
CHANSON? ŠANSON!
sobota 14. 9.
OTHELLO

20.00

neděle 15. 9.
14.30
O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI Hraje: Studio dell´arte
pátek 20. 9.
20.00
AUDIENCE, DRACI NOCI
sobota 21. 9.
OTHELLO

20.00

neděle 22. 9.
14.30
ZLATÁ HUSA Hrají: Buchty a loutky

CYKLOVÍKEND S DIACELEM

Diacel Písek – sdružení rodičů dětí s diabetem
a celiakií nezahálí ani o prázdninách. V parném
létu byl naplánovaný cyklo víkend, který připravila rodina Máchových. Na jejich statku v Okrouhé
u Milevska se sešlo 25 účastníků – z Milevska,
Písku, Kamenice nad Lipou a Počátek. V pátek
se, kromě opékání špekáčků a zpívání s kytarou,
stihla i noční hra pro děti i dospělé. V sobotu pak
přišla na řadu 30ti kilometrová trasa, kterou pan
Mácha pečlivě naplánoval – na rozhlednu Kupa,
do Bernartic s návštěvou infocentra, na poutní
místo sv. Rozálie, do Slabčic a přes Bernartice
zpátky na Okrouhlou. Počasí bylo skoro vražedné, cestou musela být i přestávka na koupání
v Zámeckém rybníku v Bernarticích. Večer následovalo v kempu Vatikán pečení ovečky, kterou
Máchovi na akci věnovali, a zábava při kytaře

a také harmonice. V neděli se na trasu vydali jen
ti odvážnější, byla o kousek kratší, ale v horkém
počasí velmi náročná – vedla přes Rukáveč, Jetětice, Stehlovice, Branice zpátky do Okrouhlé,
tentokrát s koupáním v Orlické přehradě. Celý
víkend se velmi povedl.
Zdenka Staňková, Diacel Písek

Služba pro rodiny s dětmi
(Rozárka)

= sociální služby pro rodiny s dětmi, v Milevsku
a přilehlém okolí.
Tato služba je terénní službou, poskytovanou
v přirozeném prostředí rodiny (příp. po domluvě v prostorách charity).
Potřebnost služby = poskytnuté statistické
údaje SŠ a SOU Milevsko, Městské policie Milevsko, Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko,
reference spoluobčanů.

Cílovou skupinou jsou:

-	rodiny s dětmi (do 18 let), jejichž vývoj je
ohrožen v důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat (dluhy, péče o dítě…)
-	rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku negativních jevů (narkomanie, kriminalita, prostituce…)
-	rodiny s dětmi, které nemají v důsledku nepříznivé sociální situace rodiny možnost aktivně a zajímavě trávit volný čas (prevence
před rizikovým chováním)
-	rodiny s dětmi ohrožené sociál. vyloučením
-	děti v nepříznivé sociální situaci (problémové vztahy v rodině, rozvrat rodiny, neprospěch ve škole, problémy s vrstevníky, s dospělými…)
- rodiny s více dětmi, které potřebují výpomoc
(dohled, doprovod…= fakult. placená služba)

Cílem této služby je:

nabídka uceleného souboru činností a aktivit, vycházející z individuálních potřeb každé
rodiny, přispět ke zlepšení situace těchto rodin. Důraz je také kladen na podporu volnočasových aktivit neorganizované mládeže,
jako prevence před rizikovým chováním dětí
a mládeže, nácvik a podpora řádného způsobu
života.
Cílovým stavem je rodina, která je schopná
samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých
možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj.
Chránit naše klienty před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů, nabídnout
jim alternativu života „na ulici“.
Důraz je kladen na dobrovolnou spolupráci
s rodiči, na aktivizaci celé rodiny s možnou
návazností na spolupráci s dalšími institucemi
(OSPOD, Policií ČR, školy a školská zařízení…)
V případě potřeby zajistit konzultaci u odborníků (psycholog, Pedagogicko-psychologická
poradna, výchovní poradci…).
Pomáhat můžeme i dětem, které samy o pomoc požádají.
Tato služba předchází otevření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM), které
připravujeme na jaře (létě) příštího roku.
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Kurzy německého jazyka v DK pokračují
Kurzy německého jazyka začínají ve školním roce 2013–2014 od 10. září.
Vyučování bude probíhat ve stejnou dobu jako loni, pokročilí v úterý
od 18 hodin do 19.30 hodin a loňští začátečníci ve středu od 18 do 19.30
hodin. Do kurzu budou přijímáni i noví zájemci, kteří mají možnost přijít
10. nebo 11. září v půl šesté do učebny č. 1 v prvním patře domu kultury,
kde dostanou základní informace a potom se mohou zúčastnit bezplatně jedné vyučovací hodiny. Cílem výuky je naučit studenty domluvit se
při soukromých nebo služebních cestách do německy mluvících zemí
a porozumět odpovědím rodilých mluvčí. S tím souvisí i pochopení základní gramatiky a pravopisu. V jednotlivých lekcích dostanou účastníci
také zajímavé informace o aktuálním dění a životě v německy mluvících
zemích, a to prostřednictvím internetu nebo výstřižků z novin. Kurzy
vede lektorka Jitka Chabrová, která má s výukou dospělých dlouholeté
zkušenosti a spolupracuje s Goethe Institutem v Praze.

Milevské muzeum nabídlo šerm i tance
V sobotu 17. srpna se ve večerních hodinách uskutečnilo na druhém nádvoří kláštera vystoupení s názvem Flétna a meč. Akci pořádalo Milevské muzeum a více než sto diváků mohlo vidět kromě ukázek šermu
různých evropských zemí také renesanční tance jako například italská
pavana, maďarská ungareska, německá allemanda nebo francouzské
bránly. Součástí pořadu byla i večerní prohlídka muzea a malá módní
přehlídka renesančních oděvů. Šermovali a tančili členové milevského
souboru Collegium 1570, hudební doprovod obstarali flétnisté z píseckého souboru Fautores flautae. Oba soubory spolupracují už řadu let.
Stejná akce proběhla v Milevském muzeu také na konci července.
Vladimír Šindelář
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150 let zpěváckého spolku
Vlastislav v Milevsku
V letošním roce si připomeneme 150 let od založení nejstaršího spolku
v Milevsku, a to zpěváckého spolku VLASTISLAV. Bylo to 29. 8. 1863.
Jak je uvedeno v Památníku spolku vydaného k 75. výročí založení, bylo
snahou horlivých vůdců postarati se, aby národní kultura mocněji pronikla i do nejnižších vrstev českého lidu. Tuto událost si připomeneme
v sobotu 7. září 2013 v Milevském muzeu od 16 hodin. Krátce vystoupí
Milevský smíšený sbor s písněmi z repertoáru spolku Vlastislav a dále
bude v muzeu výstava archiválií a spolkového praporu.
Těšíme se na Vaši účast. Milevský smíšený sbor

POJEĎTE SE S NÁMI PODÍVAT
DO HORNÍHO RAKOUSKA
POZVÁNKA NA BEZPLATNOU EXKURZI

„Konkrétní příklady úspor energie a nízkoenergetického stavění“
Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice Vás srdečně
zve na jednodenní exkurzi do Horního Rakouska. Zajímáte se o nízkoenergetické stavění, ekologické vytápění domů a obnovitelné zdroje?
Chcete poznat, jak a jaké domy se v sousedním Rakousku staví a jak se
v nich bydlí? Můžete se přihlásit na exkurzi, která je pořádána v rámci
projektu EU „Energie-Obce-Gem“ a je pro účastníky bezplatná. Z důvodu omezené kapacity autobusu je ale zapotřebí zaslat přihlášku co
nejdříve.
Exkurze se koná v pátek 20. září 2013. Je určená zájemcům z řad široké
veřejnosti. Tlumočení zajištěno.

Program exkurze:

7.30 hod. – odjezd z Českých Budějovic
9.30–16.00 hod.
• Haslach – prohlídka malé vodní elektrárny
• Berg bei Rohrbach – uvítání starostou obce a poslankyní zemského sněmu Ulrike Schwarz, informace o zapojení obce do programu
„Energeticky úsporná obec“, prohlídka zařízení na využití solární
energie
• Klaffer am Hochficht – naučná stezka na téma obnovitelné zdroje
energie
• Julbach – prohlídka nízkoenergetického rodinného domu se solárními kolektory pro ohřev vody a přitápění, kotlem na pelety, akumulační nádrží a fotovoltaikou, informace o nízkoenergetickém bydlení a stavění v Horním Rakousku
18.30 hod. – plánovaný návrat do Českých Budějovic

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro
regionální rozvoj
Bližší informace a přihlášku naleznete na www.eccb.cz
nebo Vám ji na vyžádání zašleme poštou.
Kontakt pro případné dotazy: Energy Centre České Budějovice,
Náměstí Přem. Otakara II. 87/25, České Budějovice, tel: 387 312 580,
mobil: 773 512 580, email: eccb@eccb.cz, www.eccb.cz.

Městská knihovna informuje

Od srpna mají čtenáři městské knihovny možnost zapůjčit si a vyzkoušet čtečku elektronických knih Amazon Kindle 5. generace. Čtečka je
k dispozici ve studovně.
Po uzavření smlouvy o výpůjčce, ve které jsou stanoveny veškeré podmínky, si můžete čtečku na 14 dní půjčit. Ve čtečce je nahráno asi 350
titulů převážně české a světové klasické literatury, u níž jsou volná autorská práva.
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Archeo

- Zajímalo by tě, jaké stopy zanechali lidé
v minulosti ve tvém okolí a kde všude se
zdržovali?
- Chceš vědět a vyzkoušet si, jak žili lidé v minulosti, jak se oblékali a co jedli?
- Toužíš poznat, jakým způsobem získávají
tyto informace archeologové?
Pokud tvé odpovědi znějí ANO, ozvi se mi
na adresu: kamca.pokorna@gmail.com

(Nejedná se o závaznou přihlášku, pouze o zjišťovací průzkum, zda by byl o takovýto druh zájmového kroužku zájem.
Kroužek bude otevřen při naplnění minimální kapacity 6 dětí).

Nový zájmový kroužek pro děti od 9 do 15 let
organizovaný pod záštitou Milevského muzea. Schůzky 1x týdně v prostorách Milevského
muzea, za pěkného počasí
vycházky či výlet do okolí.
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Vinobraní

Bitva o zrno, potažmo o chléb, na našich polích již probíhá. Bitva o víno se u nás nikdy nevedla. Vždy šlo a půjde spíše o dolování v potu
tváře, celoroční a dlouholeté. Každoročně ale
samozřejmě má své významné etapy a jednou
z nich je vinobraní. Jeho tradice v Milevsku je
určitě velmi dlouhá, ale nikdo si ji nepamatuje.
Každého, kdo se šel projít od kláštera k Vášovu
rybníku ale napadlo, že ta lesem zarostlá stráň
po pravé ruce nemá jméno Na Vinicích pro nic
za nic.
Nové řádky do kroniky vinařství u nás začal
psát loni pan Jaroslav Šrůt uspořádáním vinobraní, a protože se vydařilo a líbilo, bude letos
už krásné druhé. Uskuteční se v sobotu dne 14.
9. 2013 od 17 hodin ve vinotéce Pod Farou, shodou okolností právě v ulici Pod Farou. Ta bude
po dobu konání neprůjezdná a účastníci mohou využít k posezení i její prostor. V průběhu
večera bude možno se podívat na lisování šťávy z hroznů nebo si mošt i vlastnoručně vyro-

bit. Ochutnávka zaručeně čerstvého burčáku
i vín je samozřejmostí, stejně jako vynikající
klobásky od firmy Prantl. O pobavení se postará živá hudba i vědomostní a dovednostní soutěž s tématikou vinařství. Kdo vínu neholduje,
nemusí si účast odpírat, protože si může dát
i pivo Ferdinand nebo limo.
Chcete-li mít jistotu, že se do omezené kapacity
vejdete, můžete si do 13. září místo rezervovat
přímo ve vinotéce Pod Farou se zálohou 50,- Kč,
která vám bude odečtena od konzumace.
Protože se už dneska v zahrádkách v Milevsku a okolí skrývá nejedna „hlava“ viné révy,
přijďte se se svými výpěstky pochlubit a porovnat je s profesionálem, anebo se poradit jak
révu pěstovat lépe a úspěšněji. Já to nestihnu,
protože jsem vinohrad založil až loni. Berme
to ale jako první kroky k znovuzavedení révy
do Milevska a za pár let třeba budeme mít vinobraní se vším všudy i s průvodem a turisty.
Josef Kortan

Přijíždí MUNDY, irský písničkář,

který hrál i pro presidenta Obamu

„ŠTĚDRONÍNSKÁ
ŠKOLA ČAR A KOUZEL“
PRO MALÉ DIABETIKY

Dia tábor s Diacelem Písek se koná na Štědroníně už tradičně, letos však s netradiční náplní,
inspirací byl Harry Potter a na toto téma byl připraven celý program. Sjelo se opět 40 zdravotně
postižených dětí – diabetici a děti s celiakií z celé
ČR (od Chomutova po Uherský Brod), mezi nimi
děti z Diacelu – z Milevska, Krásné Hory nad Vltavou, Prahy, Počátek a Strakonic. O všechny se
starali nejen instruktoři, ale i zdravotnický personál, bez kterého to vůbec nejde. Na táboře
se setkávají děti se stejným postižením a jsou
moc rádi, že si mohou o svých problémech mezi
sebou popovídat, něco se naučit a dozvědět novinky od paní doktorky Marty Klementové z IKEMu, ale i od zástupců různých farmaceutických
společností. Jinak je tábor stejný jako jiné dětské
tábory – hrají se hry, sportuje, nechyběl ani výlet
parníkem, bojovka, kreslení, koupání, horolezecká stěna, opékání buřtů, jen se musí hlídat
hladina cukru v krvi a aplikovat inzulín. Velice
důležitá je pro všechny strava. O tu je dobře postaráno a všichni zaměstnanci rekreačního střediska Počta vycházejí potřebám dětí maximálně
vstříc. Řada z dětí se každoročně vrací, někteří
se už teď těší na další tábor s Diacelem. Zvláštní
poděkování patří sponzorům, ale i účastníkům
plesů, kteří svou účastí pro děti také přispívají.
Více se dozvíte na: www.diacel.cz.
Zdenka Staňková, Diacel Písek

Jak již bylo avizováno na jaře, připravujeme
s přáteli rozšíření Hudebních sklepů o takový delší festival, kde chceme propojit českou
a irskou kulturu (tak trochu pod vlivem irského předsednictví EU). Půjde vždy o „velký“
koncert v pražské Arše doplněný koncerty
v klubech po republice. V březnu vystoupil v Milevsku oblíbený Mark Geary (poprvé
s kapelou) a Paul Tiernan, v červenci brázdil
republiku Duke Speciál.
Vzhledem ke kontaktům máme možnost
zvát opravdové irské hvězdy. Jedna z nich je
písničkář Mundy - zavítá do Galerie M v pátek
13. září od 19.30 hodin
Irský zpěvák a skladatel Mundy patří do skupiny umělců, kterým se podařil úspěšně přechod od pouličního hraní v Dublinu k mezinárodním úspěchům v průběhu devadesátých

let. Hraje převážně akustický folk-rock a bývá
přirovnáván k Damienu Ricemu či Josh Ritterovi.Úspěšně koncertuje na obou stranách
Atlantiku, hostoval na koncertech takových
hvězd, jako je Alanis Morissette, Bob Dylan
nebo Neil Young. Nedávno také vystupoval pro presidenta Obamu u příležitosti jeho
inaugurace. Na svých prvních koncertech v ČR
ho měl (už někdy před deseti lety) jako hosta
Glen Hansard. Na letošním miniturné se můžeme těšit nejenom na jeho velké rádiové hity
July nebo Mexico, ale Mundy nám představí
i svou současnou tvorbu včetně řady nových
oblíbených skladeb.
Vstupné na koncert je v předprodeji 200 korun, na místě zakopíte vstupenky v hodnotě
220 korun.
Josef Veverka

Co je Taiči?

Taiči je univerzální dovednost specifických pohybů, která směřuje k jednotě dýchání, mysli
a těla pohybem všech částí těla jako celku. Tyto
tři způsoby tvoří celek přirozené a zdravé funkce bytosti. Je to cesta, kterou lze vyvolat
duševní, energetickou a vitální sílu
organismu, která se může postavit
proti každé nemoci. Jde o přírodní
původní sílu lidské bytosti, kterou má v sobě každý. Při cvičení
je důležitá pozornost a prožívání každého pohybu. Hlavní efekt
cvičení přichází s naší schopností
se na cvičení maximálně koncentrovat
a dělat je s plným nasazením, plným vnímáním svého těla a s plným vědomím své přítomnosti TADY A TEĎ. Pohyby v Taiči jsou pomalé,
lehké, fluidní a nepřetržité, s přírodním dýcháním, s hlubokým uvolněním mysli a těla. Je to
jednoduché a vysoce účinné cvičení. V lehkých
a uvolněných pohybech se přirozeným způsobem pohybují všechny svaly, klouby, šlachy,

vnitřní orgány, tok krve a vitální energie. Při
cvičení se nepotřebuje fyzická síla nebo rychlost, a tak je toto cvičení dostupné všem lidem
starším i mladším, ženám i mužům. Taiči se
může cvičit kdekoliv a kdykoliv, individuálně nebo ve skupinách a není k tomu
potřeba žádné zvláštní vybavení
ani prostor. Výsledkem pravidelného cvičení je hluboká relaxace
mysli, těla a ducha.
Do cvičení Taiči jsem se upřímně a hluboce zamilovala a jsem
vděčná, že se mi dostalo té cti cvičit
na kursech a seminářích Meditace v pohybu, Ordinace v pohybu a Škola dokonalého
umění, pod vedením Mistra Maria Topolšeka,
nositelem četných uznání a diplomů z Japonska a z Číny. Ráda bych se o svá poznání a radost ze cvičení podělila a proto bych vás chtěla
pozvat na cvičení Taiči, které se bude konat
v Domě kultury každé úterý od 20.00 do 21.00
hod. První hodina Taiči se koná 17. září 2013.
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O letních prázdninách se již tradičně pro děti z celé ČR uskutečnil Dia
tábor na Štědroníně. Na fotografii jsou společně všechny děti, instruktoři
v tričkách v barvách týmů a zdravotníci.

Centrum Milísek od 4. do 10. srpna pořádalo již 3. ročník DT Monínec 2013
ve sportovním areálu Monínec, který byl opět plný nových dětských zážitků.

Snímkem se vracíme k letnímu promítání na druhém nádvoří kláštera. Akce
probíhala 2. až 4. srpna pod záštitou města.

V Hostíně u Kovářova proběhl třetí ročník Hostínského divadelního léta. Jednou z účinkujících byla i herečka Chantal Poullain, která vystoupila s Jiřím
Schmitzerem v poutavém příběhu Na vaše riziko! Na snímku je s hlavním
organizátorem přehlídky Václavem Bláhou (vlevo).

Jak dobře znáš své
město?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní
výherci, kteří správnou
odpověď pošlou SMS
do 15. září 2013 na telefonní číslo 775 733 552,
získají vstupenku na 9.
Milevské bienále, které
se uskuteční v sobotu 21. září od 17 hodin
v klášterní bazilice.
K odpovědi nezapomeňte připojit celé své
jméno a adresu.
Odpověď z minulého
čísla: snímek byl pořízen
před budovou Městského úřadu v Sažinově
ulici.
Výherci:
Milena Syblíková, Marie
Soldátová a Jan Novák.
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Milísek – nabídka kroužků
ve školním roce 2013/14

ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ OTEVŘENO
	Pro děti:
• BABY AEROBIK–2 kategorie: 3–6 let a 7–11 let
• STREET DANCE (4–8 let)
• ZUMBA–2 kategorie: 4–7 let a 7–14 let
• POHYBOVÉ HRY PRO NEJMLADŠÍ (3–6 let)
• TVOŘENÍ PRO MALÁ STVOŘENÍ  (2–5 let)
• HURÁ DO LAVIC/ PŘEDŠKOLÁCI (4–6 let)
• HRAVÁ ANGLIČTINA–2 kategorie: 3–6 let a 7–9 let  
• VÝTVARNÝ ATELIÉR (6–10 let)
• DIVADÉLKO POHÁDKA (5–8 let)
• CVIČENÍ S PADÁKEM RODIČE + DĚTI
• TVOŘENÍ PRO RODIČE S DĚTMI  
• LOGOPEDICKÁ PORADNA (4–6 let)
• JÓGA pro děti (5–10 let)
Jazyková škola Jeden Jazyk Nestačí s.r.o. Tábor v Milevsku
Zápis na kurzy–11. září od 17.00
• KURZ ANGLIČTINY PRO DĚTI (7–10 let, 11–15 let)
• ANGLIČTINA PRO DĚTI–CHEEKY MONKEY (3–7 let)
• KURZ ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ (s rodilým mluvčím)
kategorie: začátečník, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí
Cena: 2500,- Kč/pololetí

KURZY ANGLIČTINY

od září 2013 na Gymnáziu Milevsko pro tyto jazykové úrovně:
l mírně pokročilí l středně pokročilí l akreditované kursy pro učitele

SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY
z/do anglického jazyka

Mgr. Hana Pašková, Tel.: 721 217 279

	Pro dospělé a těhotné:
• JÓGA pro dospělé
• GRAVIDJÓGA (pro těhotné)
• CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH (pro těhulky)
	Pro seniory:
• SENIOR JÓGA
• TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY

Úcta k Vašim očím...

Blíží se nám léto a teploty stoupají.
U nás ceny naopak dále klesají, a to až téměř na bod mrazu!
Na léto jsme pro Vás připravili hned DVOJÍ ZCHLAZENÍ!
Pouze u nás máte možnost NAJEDNOU získat hned DVĚ CHLADIVÉ
SLEVY na dioptrické brýle a NEMUSÍTE KUPOVAT K DIOPTRICKÝM
BRÝLÍM JEŠTĚ BRÝLE SLUNEČNÍ!
U nás máte obojí v jednom za SUPER CHLADIVOU CENU!
NA OBDOBÍ ČERVEN AŽ SRPEN JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI
TYTO CHLADIVÉ SLEVY:

Nejlepší ceny ve Vašem městě!

NE VÁ HEJTE A P ŘIJĎ TE SE K N ÁM Z CH LAD IT
A DÁ T SVÝM OČÍM TU NEJLEP ŠÍ OCHRAN U!
VAŠE OPTIKA, Husovo náměstí 157, Milevsko 399 01
telefon 773 536 037, email: milevsko.optika@seznam.cz
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VÝPR O DEJ PER G O L
A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ
Průměr 4 metry, rozteč mezi sloupy 6/185 cm,
spojovací materiál v ceně
Cena s montáží: 25000 Kč
Cena bez montáže: 19000 Kč
Cena nezahrnuje dopravu a šindel
Doprava do 100 km zdarma
Tlakově namořeno
Tel.: 604 424 097, 607 654 802
www.levnepergoly-cz.webnode.cz
rozměr 5,5/5,5 metru
Cena s montáží: 32500 Kč
Cena bez montáže: 26800 Kč
Ostatní viz. výše
Poradíme, přivezeme, postavíme.
Bližší Info na Tel.: 607 654 802, 604 424 097
www.levnepergoly-cz.webnode.cz

Těšíme se na brzkou spolupráci
Chcete mít nejrychlejší internet ve městě?

internet
Bleskový Internet 120 Mb/s
Ohromující cena
* do konce roku 2013 při uzavření smlouvy
na 24 měsíců.

INTERNET

79

Kčíc*
měs

KVALITNÍ TECHNICKÁ PODPORA
LOKÁLNÍ PŘÍSTUP
PODPOŘENO OPTICKOU SÍTÍ
STAHOVAT NAJEDNOU BEZ OMEZENÍ MŮŽE CELÁ RODINA
NAPROSTO USPOKOJÍ I TY NEJNÁROČNĚJŠÍ UŽIVATELE
BEZPLATNÁ ZÁKAZNICKÁ LINKA
BEZPEČNÉ A STABILNÍ PŘIPOJENÍ

Objed n á v e j te n a 8 00 9 4 4 8 00 n e b o n a vaší po bo čce
ww w. ne j .t v

Internetové připojení se stalo nedílnou součástí našeho životního stylu sloužící nejen jako zdroj informací, ale i jako nový rozměr komunikace, vzdělávání
a zábavy. Možnosti využití internetu se neustále rozrůstají. Zvyšuje se sledování videa na zpravodajských a zábavných serverech. Online kurzy jsou v mnoha
případech běžným způsobem sebevzdělávání a komunikace s přáteli dnes není
již jen email, ale i video hovor či telefonní hovor přes internet. Uživatelé neustále vyžadují kvalitnější obraz videí a nejsou ochotni čekat dlouhé minuty před
jeho spuštěním. Navíc se zvyšují požadavky na bezpečnost bankovních aplikací
a plateb při nákupu v internetových obchodech.
Softwarové firmy stále zlepšují kvalitu a rozsah používaných aplikací, a s tím
rostou geometrickou řadou též požadavky na kvalitu sítě. Kvalita sítě znamená
parametry jako je: rychlost, spolehlivost, stabilita a bezpečnost.
Investicemi do nových technologií, včetně optických sítí, se daří operátorům kabelových televizí naplnit všechny zmíněné parametry, což jim zaručuje umístění
na prvních místech v dlouhodobém hodnocení kvality internetového připojení.
Přestože bezdrátové sítě doznaly také mnoho změn, zlepšila se jejich stabilita
a v některých případech i rychlost, stále ještě zaostávají v bezpečnosti. Bezdrátové Wifi sítě lze i nadále odposlouchávat a rozšifrovat přenášený obsah, například v komunikaci s bankou.
Obchodní ředitel společnosti Nej TV Marius Marcolla komentoval současný stav
internetového připojení následovně: „Naši zákazníci oceňují nejenom kvalitu,
ale i lokální technickou a obchodní podporu, kterou nabízíme v každém městě
s větším počtem zásuvek. Kombinací lokální podpory a vzdáleného monitoringu
sítě se nám daří zajišťovat vysokou kvalitu našich služeb s rychlým odstraněním případných poruch. Současně se snažíme pro naše zákazníky zkvalitňovat
internetové služby ve všech možných směrech. Naše síť NejTV v současné době
vyžívá již více než 2500 km optických tras, všechny páteřní spoje jsou provozovány na rychlostech 1Gb/s nebo 10Gb/s. Navíc došlo k obměně všech centrálních
internetových uzlů na systém DS3. V letošním roce se také podařilo dohodnout
a zrealizovat přímé umístění serverů společnosti GOOGLE na naší síti, čímž se pro
naše zákazníky podstatně zrychlí služby poskytované touto společností, jako je
vyhledávání, Youtube, Street view, Earth, map, google+, Picasa a dalších“.
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automatické kotle tepelná čerpadla solární systémy
ústřední vytápění vodoinstalace rekonstrukce koupelen

úsporné plynové kondenzační kotle
✶ získejte výhodu příspěvku 3000,- Kč na výměnu
starého kotle za nový kondenzační kotel Vaillant.
Platnost akce je 1. 9.–30. 9. 2013
✶ provedeme prohlídku Vaší kotelny
a zpracujeme nabídku
✶ díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 %
spotřeby plynu
✶ pokud nabídku odsouhlasíte, provedeme výměnu
kotle ještěpřed příchodem mrazů

... a až zima přijde, vy budete připraveni!
BOMA Milevsko s.r.o. Sokolovská 589, Milevsko tel.: 382 526 079, 777 780 688

www.bomamilevsko.cz

Český výrobce kotlů na tuhá paliva přináší teplo
a p o h o d u d o Va š i c h d o m o v ů j i ž n ě k o l i k d e s e t i l e t í .

OPOP spol. s r. o., Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz

www.opop.cz

(cena je vèetnì DPH)

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

* ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 15–20 Kč/m2
* SEDACÍCH SOUPRAV A ČAL. NÁBYTKU
*M
 OŽNOST PRAVIDELNÉHO ÚKLIDU
DOMÁCNOSTI, KANCELÁŘE ATP…
* ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ AUT

Marek Schlixbier
Tel.: 777 344 552
www.cisteniautmilevsko.freepage.cz

Klub amatérských cyklistů Milevsko ve spolupráci s Městem Milevskem pořádá

DĚTSKÉ ZÁVODY ODRÁŽEDEL,
JÍZDNÍCH KOL A KOLOBĚŽEK

sobota 7. září 2013 od 13.30 hodin, park Bažantnice (Klášter) MILEVSKO
startovné 20,- a 30,- Kč
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