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Vážení spoluobčané,
pracovat s lidmi, kteří se v rámci svých povinností, anebo ve svém volném čase starají o to,
aby se nám v Milevsku žilo lépe. Děkuji proto
všem svým kolegům z řad radních a zastupitelů, kteří nepolitikařili, ale pracovali pro Milevsko bez ohledu na svůj osobní čas. Neméně
děkuji zaměstnancům městského úřadu, bez
jejichž odbornosti bychom se neobešli, za podporu a odbornou pomoc při práci ve prospěch
našeho města. Poděkování také patří všem
aktivistům pracujícím v komisích rady města
a výborech zastupitelstva. Podařilo se nám
společně vykonat kus poctivé práce, za kterou
se nemusíme stydět.
čtyři roky utekly jako voda a druhé volební období, ve kterém jsem díky Vaší důvěře zastával
funkci starosty města, končí. Tyto roky byly
pro mne další zkušeností, kdy jsem měl tu čest

Věřím, že nadcházející volby dají našemu městu vedení uvážlivé, avšak dostatečně statečné
a akční, které povede město k další prosperitě.
Váš starosta Zdeněk Herout

Volby do Zastupitelstva
města Milevska
se uskuteční:
dne 10. 10. 2014
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 11. 10. 2014
od 08.00 hodin do 14.00 hodin
PŘEDVOLEBNÍ DEBATA LÍDRŮ
POLITICKÝCH SUBJEKTŮ
Úterý 7. října od 19 hodin
ve velkém sále DK Milevsko
Vstup zdarma
Pořádá Dům kultury Milevsko společně
s Jihočeskou hospodářskou komorou.

MALÁ BILANCE
Milí spoluobčané, protože je čas k bilancování,
dovolím si i já připomenout, co se v končícím
volebním období podařilo dokončit, postavit,
opravit nebo alespoň připravit pro ty, kteří
budou navazovat. Nemá smysl vypočítávat
všechny akce, proto alespoň to významnější:
Sport – po desítkách let nová tráva na fotbalovém stadionu, nový umělý povrch na malém
hřišti u sportovní haly, toalety a šatny na zimním stadionu, dovybavení koupaliště, připraveno a ﬁnančně zajištěno je i vybudování nového víceúčelového hřiště u sportovní haly.
Kultura – kompletní výměna oken a vstupního
portálu v domě kultury, rekonstrukce desítky
let zanedbané jevištní technologie, rekonstrukce střechy, fasády a interiérů kina.
Školy – zateplení a výměna oken ZŠ Komenského (dokončuje se), úprava pozemku školy,
zateplení mateřských škol v Jiráskově a Jeřábkově ulici, zateplení a výměna oken jídelny
a družiny ZŠ Masarykova.
Infrastruktura – nové komunikace v lokalitách
Pod Zvíkovcem, K Dehetníku, Suchanova, kruJihočeský kraj, Nemocnice Písek a Sociální
služby Města Milevska srdečně zvou na besedu

„ZDRAVOTNICTVÍ V JIHOČESKÉM KRAJI“,
která se bude konat v pátek 3. 10. 2014
v 10 hodin v DPS – Libušina ul. v Milevsku
za účasti náměstkyně hejtmana
Mgr. Ivany Stráské a ředitele Nemocnice
Písek MUDr. Jiřího Holana, MBA

hový objezd u Bažantnice (teď se připravuje
jeho ﬁnální podoba), zahájena po mnoha letech konečně rozsáhlá akce rekonstrukce sítí
v ulici Švermova (první část od náměstí k Úzké
ulici právě probíhá), obnova rozvodů tepla
na Starém sídlišti, povrch ulice Majerové, nový
koncept veřejného osvětlení a rekonstrukce
osvětlení ulic Št. Dvořáka, Sokolovská, Jiráskova, B. Němcové, výměna stovky světel s největší spotřebou.
Životní prostředí – regenerace zeleně na Starém sídlišti, sběrný dvůr na skládce Jenišovice,
rozběhla se akce kompostárna, lokalita Vzor se
právě v těchto dnech mění v místo s novou kvalitou, nová cyklotrasa konečně připojila Hajdu.
Ne všechno se ovšem podařilo, určitě nejsem
sám, kdo si dovede představit, že třeba mnohé
silnice ve městě budou v lepším pořádku, že
už mohlo být dokončeno autobusové nádraží,
z poslední doby je tu třeba nedokončený a velmi problematicky řešitelný záměr na obnovu
osvětlení na zimním stadionu. Ale i to už patří
věci a věřím, že blízká budoucnost řešení přinese.
Město Milevsko srdečně zve na tradiční

OSLAVY VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
které se uskuteční 28. října 2014 od 19 hod.
Program: předání pamětních medailí,
koncert Milevského smíšeného sboru
a vystoupení kapely Good Company

Město řadu svých projektů samozřejmě ﬁnancuje také z dotací. Ani tady jsme snad nebyli
neúspěšní, při rekapitulaci grantů a dotací získaných v letech 2011–2014 nebo již zajištěných
pro rok 2015 jsme přesáhli částku 60 mil. Kč.
To jsou peníze, které Milevsku přitekly a přitečou z různých zdrojů mimo běžný městský
rozpočet.
Na závěr přeji Milevsku, aby se i v novém volebním období dařilo získávat dostatečné prostředky, odpovědně hospodařit, udržovat majetek a investovat do dobrých záměrů.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Vybíráme z obsahu:
Podzimní úklid
Zhodnocení turistického balíčku
Humanitární sbírka
Kulturní kalendář
Fotoobjektivem
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA MILEVSKA
14. schůze Rady města Milevska

vyhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Oprava střechy na objektu hotelu Stadion v Milevsku“
● rozhodla pokračovat v realizaci akce „Zateplení budovy MŠ Klubíčko
Milevsko“ v roce 2014 a uložila provést rozpočtovou změnu k zajištění
realizace nutných víceprací
● schválila uzavření smlouvy o dílo na obnovu svítidel veřejného osvětlení ve vybraných úsecích ulic Dukelská, J. A. Komenského, Jeřábkova,
Kpt. Nálepky, L. Janáčka, Nádražní a Sažinova se Službami Města Milevska
● rozhodla zadat opravu chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sokolovská Službám Města Milevska za nabídnutou cenu 643.199,70 Kč
vč. DPH za opravu chodníku a 331.694,88 Kč vč. DPH za rekonstrukci
veřejného osvětlení
● doporučila Zastupitelstvu města Milevska provést úpravu ceny vodného a stočného na rok 2015 platnou od 1. 1. 2015 (dvousložková cena
vodného a stočného), pohyblivá složka domácnosti 55,96 Kč/m3, pohyblivá složka ostatní 55,96 Kč/m3 a měsíční paušál dle velikosti vodoměru (pevná složka) 420 Kč/vodoměr/rok za vodoměr do 2,5 m3,
ostatní poměrným způsobem. Roční nájem pro a.s. ČEVAK České Budějovice ve výši 7.147.248 Kč za rok. Uvedené ceny jsou bez DPH.
● schválila provedení víceprací na zateplení budov MŠ Sluníčko
● schválila provedení víceprací na akci „Sítě a komunikace Švermova –
1. etapa“.
●

Rada města mimo jiné:
seznámila se s navrhovanými technickými řešeními havarijního stavu
střechy na budově školní družiny I. ZŠ, uložila OISM vypsat výběrové řízení na obnovu střechy a doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtovou změnu
● souhlasila s použitím rezervního fondu MŠ Sluníčko ve výši 77.000 Kč
na nákup krytů na radiátory
● schválila upravené soutěžní podmínky, upřesňující podmínky zadání architektonicko-urbanistické soutěže Centrum města Milevska
a upřesnění řešeného území po zasedání ustavující schůze poroty
● schválila poskytnutí příspěvků (neinvestičních dotací) z rozpočtu města nestátním subjektům poskytujícím sociální a související služby
● schválila smlouvu o přijetí nadačního příspěvku ve výši 970.000 Kč
z nadačního fondu společnosti ČEZ na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště v Milevsku
● rozhodla odložit rozhodnutí o žádosti o odkoupení části pozemkové
parcely v ulici Suchanova a záležitost řešit až po dokončení stavby komunikace
● rozhodla zrušit smlouvu o dílo s ﬁrmou ŠAFINVEST, s.r.o. na akci „Obnova části teplovodu v ul. J. A. Komenského – Milevsko“ z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany ﬁrmy
●

PROJEKT: „VZDĚLÁVÁNÍM LIDSKÝCH ZDROJŮ KE ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY MĚSTA MILEVSKA“
Název projektu:

VZDĚLÁVÁNÍM LIDSKÝCH ZDROJŮ KE ZVÝŠENÍ
EFEKTIVITY MĚSTA MILEVSKA
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/4.1.01/69.00013
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo vnitra ČR
Zdroj:
Evropský sociální fond
Příjemce dotace:
město Milevsko
Celková výše projektu:
5.036.198,00 Kč (100 %)
Dotace z Evropských fondů:
4.280.768,30 Kč (85 %)
Podíl města na tomto projektu:
755.429,70 Kč (15 %)
Datum zahájení realizace projektu:
1. 8. 2011
Datum ukončení realizace projektu:
31. 7. 2014
Cílem projektu a základním předpokladem byl rozvoj systému vzdělávání a samotné proškolení zaměstnanců, politiků města i obcí správního obvodu ORP Milevsko a tím ve výsledku zkvalitnění výkonu agendy
úřadu a prosazovaní zákonem daných povinností úřadu. Aktivity projektu byly realizovány na základě analýzy vzdělávacích potřeb vyplývající
z výsledků dotazníkových šetření, dále z interních auditů úřadu, šetření

vedoucích odborů a tajemníka MěÚ, anket mezi občany, zpětné vazby
od účastníků kurzů apod.
Politici územních samosprávných celků včetně volených zástupců
územních samosprávných celků byli do projektu zapojeni v rámci aktivity Školení zastupitelů města a zastupitelů ORP. Školení proběhlo
formou 3 e-learningových kurzů. Tyto kurzy se zaměřují na Správní řád,
Zákon o obcích a Zákon o veřejných zakázkách. Dále byli do projektu zapojeni všichni zaměstnanci úřadu. Všechny tyto osoby absolvovaly školení dle rozpisu v klíčových aktivitách. Důraz byl kladen na vzdělávání 17
vedoucích zaměstnanců, kteří byli přímo zodpovědní za řízení a tvorbu
vzdělávání na úřadu a kteří se budou významnou měrou podílet na další
udržitelnosti projektu.
Cíle projektu byly dosahovány aktivitami: 1. Aktualizací analýzy vzdělávacích potřeb, 2. Vzděláváním řadových zaměstnanců, 3. Vzděláváním
vedoucích zaměstnanců, 4. Vzděláváním zastupitelů města a ORP Milevska, 5. Zavedením systému interních lektorů, 6. Školením a tvorbou
3 e-learningových kurzů, 7. Hodnocením efektivity vzdělávání.

CZ.1.04/4.1.01/69.00013
TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM
OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA
Vážení spoluobčané,
v letošním roce probíhá aktualizace Strategie
rozvoje města Milevska (SRMM), důležitého
rozvojového dokumentu, který vznikl v roce
2007. Práce na ní zahájil v polovině roku zpracovatel aktualizace a následně i členové pracovních skupin. Jedná se o 5 pracovních skupin
v těchto oblastech - Infrastruktura a životní
prostředí, Kvalita života a sport, Podnikání
a lidské zdroje, Cestovní ruch, kultura a památky a Modernizace veřejné správy.
Pokud se chcete aktivně zapojit a svými pod-

něty, návrhy či připomínkami přispět k co nejkvalitnějšímu zpracování aktualizace SRMM,
budeme velmi rádi. Jedná se zejména o vaše
reakce na Strategickou část SRMM v oblasti,
ke které máte vztah, znalosti nebo se dotýká
vaší pracovní činnosti.
Dokončení aktualizace se předpokládá v polovině prosince letošního roku, proto vás žádáme o co nejrychlejší reakce k problematice
uvedeného dokumentu.
Své podněty můžete zasílat na emailové adresy petr.svara@milevsko-mesto.cz nebo
miroslav.sladek@milevsko-mesto.cz. Budou

předány zpracovateli aktualizace, jímž je, stejně jako u původního dokumentu, RERA - Regionální rozvojová agentura jižních Čech z Českých Budějovic.
Úplné znění SRMM z roku 2007 naleznete
na webu města Milevska - www.milevsko-mesto.cz - část Podnikání a rozvoj.
Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se
na společné vytvoření kvalitního strategického
dokumentu.
Zdeněk Herout, starosta
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ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

DALŠÍ PROJEKTY MĚSTA PODPOŘENÉ DOTACÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dne 30. 6. 2014 byla zahájena realizace akce „Zateplení budovy MŠ Sluníčko Milevsko“. Cílem akce je zateplení obou pavilonů této mateřské
školy a výměna oken a dveří. Náklady na realizaci akce se předpokládají
ve výši 1 946 598 Kč vč. DPH. Akce bude podpořena dotací z Operačního
programu životní prostředí ve výši 826 011 Kč.

V nejbližší době bude také zahájena realizace akce „Zateplení budovy
MŠ Klubíčko Milevsko“. Cílem akce je zateplení celého objektu, včetně
střechy a výměna oken a dveří. Náklady na realizaci akce se předpokládají ve výši 4 981 470 Kč vč. DPH. Akce bude podpořena dotací z Operačního programu životní prostředí ve výši 3 279 159 Kč.
Ing. Jana Velíšková

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PODZIMNÍ ÚKLID 2014

ROLE SOCIÁLNÍHO KURÁTORA
V PÉČI O DĚTI VYŽADUJÍCÍ
ZVLÁŠTNÍ POZORNOST
Péči o děti vyžadující zvláštní pozornost zajišťují ve svých správních obvodech obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Jedním z těchto úřadů je
také Městský úřad Milevsko. Tato činnost je zabezpečena v rámci sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím sociální kurately. Kurátor pro děti
a mládež (kurátor) se zabývá výchovnými problémy a trestnou činností dětí
do 18 let. Jedná se např. o záškoláctví, útěky z domova, experimentování
s návykovými látkami nebo jejich pravidelné užívání, závadové chování
doma i ve škole, nerespektování autorit. V takových situacích se na kurátora mohou obrátit s žádostí o spolupráci rodiče, škola, apod. Po projednání
a zjištění souvislostí kurátor spolupracuje s rodinou i samotným dítětem
formou sociálně-právního a výchovného poradenství a může zprostředkovat další odbornou pomoc. V rámci své kompetence či prostřednictvím soudu může prosazovat tato výchovná opatření: napomenutí, dohled, omezení (např. zákaz určitých činností), povinnost využít odbornou poradenskou
pomoc, diagnostický pobyt ve středisku výchovné péče (SVP), diagnostický
pobyt v dětském diagnostickém ústavu, nařízení ústavní výchovy.
Trestná činnost dětí do 15 let
Děti do 15 let nejsou trestně odpovědné. Pokud se však trestné činnosti dítě
do 15 let dopustí (spáchá čin jinak trestný), věc může být řešena na základě
návrhu okresního státního zastupitelství uložením opatření u místně příslušného okresního soudu. Konkrétní opatření je uloženo na základě závažnosti činu, kterého se dítě dopustilo. Věc bývá projednána za účasti dítěte
před okresním soudem, kam dítě doprovázejí rodiče, kteří jsou za své nezletilé dítě odpovědní. V řízení před soudem je dítě zastoupeno opatrovníkem,
jímž je advokát určený soudem či zvolený zákonnými zástupci dítěte. Kurátor se řízení rovněž účastní, podává soudu informace o poměrech v rodině dítěte a navrhuje uložení vhodného opatření. Za čin jinak trestný může
soud dítěti uložit tato opatření: výchovnou povinnost, výchovné omezení,
napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického, psychologického
nebo jiného vhodného výchovného programu v SVP, dohled probačního
úředníka, ochrannou výchovu, ochranné léčení.
Trestná činnost mladistvých (15-18 let)
Trestný čin spáchaný mladistvým se označuje jako provinění. Za něj lze mladistvému podle závažnosti uložit soudem tato opatření: výchovná opatření
(dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovná omezení, napomenutí s výstrahou); ochranná opatření (ochranné
léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
a ochranná výchova) a trestní opatření (obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem, propadnutí věci
nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody
podmíněně odložené na zkušební dobu i s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně). Trestního řízení se kurátor účastní, soudu předává informace
o rodinných a osobních poměrech mladistvého, navrhuje vhodné opatření.
Bc. Jana Dvořáková

Podzimní svoz bioodpadu bude probíhat jednorázově
v těchto termínech a na těchto stanovištích:
Pondělí 13. října
Hůrka – lesík
Kpt. Jaroše (bývalá Mototechna)
Dukelská (sběrný dvůr)

14.30-15.30
16.00-17.00
17.30-18.30

Úterý 14. října
Gen. Svobody (stanoviště tříd. odpadu)
Jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové)
Za Krejcárkem (parčík)

14.30-15.30
16.00-17.00
17.30-18.30

Středa 15. října
Masarykova (parkoviště u Bažantnice)
F. Kudláčka (u p. 1281)
Nám. E. Beneše (parkoviště u OD Centrum)

14.30-15.30
16.00-17.00
17.30-18.30

Čtvrtek 16. října
Švermova (autobusová zastávka)
Kpt. Nálepky (parkoviště u letního stadionu)
K. Čapka (stanoviště tříd. odpadu)

14.30-15.30
16.00-17.00
17.30-18.30

Pátek 17. října
Zahrádky staré sídliště (dolní část ul. P. Bezruče)
Zahrádky Hrejkovická
Zahrádky pod Zvíkovcem

14.30 -15.30
16.00-17.00
17.30-18.30

Pondělí 20. října
Tyršovo náměstí (u telefon. automatu)
Čs. legií (Suchanův rybník)
Zahrádky u Kubíku

14.30-15.30
16.00-17.00
17.30-18.30

Úterý 21. října
Lidická
5. května (křižovatka pod ČSAD)
Velká (u restaurace)

14.30-15.30
16.00-17.00
17.30-18.30

Středa 22. října
Dmýštice (u obchodu)
Klisín (u kapličky)
Něžovice (u rybníka)

14.30-15.30
16.00-17.00
17.30-18.30

V rámci svozu bude převzat zvlášť kompostovatelný bioodpad
(shrabané listí, tráva, zbytky rostlin) a zvlášť větve.
Směs větví a bioodpadu nebude bez předchozího roztřídění přijata.
Nebude převzat bioodpad s příměsí inertního a jiného odpadu
(s kameny, komunál. odpadem apod.).
!!! Je zakázáno umisťovat bioodpad na stanoviště předem !!!
Mimo uvedené termíny při úklidu ze soukromých pozemků je možno
přistavení kontejneru objednat za úhradu
u Služeb Města Milevska, spol. s r.o. – tel.: 382 521 447, 382 521 374.
Akce „ŽELEZNÁ SOBOTA“ (sběr kovového odpadu)
proběhne v jarním období.
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1. ZŠ T. G. M. MILEVSKO
Opravy a rekonstrukce
na 1. ZŠ Milevsko
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V Y H R A Z E N O
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GYMNÁZIUM MILEVSKO
Projektové dny na milevském gymnáziu
protektorátního Terezína a dalších expozic Muzea ghetta studenti přivítali návrat
do všední, ale bezpečné reality střední Evropy
21. století.

Čas prázdnin je vždy obdobím, kdy ve školách
probíhá největší stavební ruch. Jednak je potřeba opravit to, co se podařilo žákům během
školního roku provozem poničit (zdi, dveře,
malby, tabule, vybavení WC, lavice, židle,
atd.), ale také se snažíme něco zmodernizovat. O letošních prázdninách byl největší
akcí projekt Snížení energetické náročnosti
objektů 1. ZŠ T. G. M. Milevsko, který jsme
jako škola podali do operačního programu Životní prostředí. Předmětem tohoto projektu
je zateplení objektů školní družiny a školní
jídelny. Celkový schválený rozpočet akce je
cca 5,8 milionu Kč, podíl školy je ve výši 1,3
milionu Kč. Práce začala realizovat ﬁrma
MAVL – Václava Máry v červenci. Předpokládali jsme, že práce skončí do konce srpna, ale
bohužel se objevily komplikace v technickém
stavu krovu na budově školní družiny, které
se budou muset vyřešit výměnou tohoto krovu za nový. Tím se zdrží realizace projektu
zateplení, ale myslím, že je dobře, že jsme
tento problém objevili včas. Doufám, že obě
akce zvládneme v co nejkratším termínu a
děti se budou moci brzy vrátit do opraveného objektu školní družiny. Zateplené budovy
školní družiny a školní jídelny budou nejen
energeticky úsporné, ale i estetické.
PaedDr. Martin Hrych

MŠ KYTIČKA
Den otevřených dveří
V sobotu 18. října od 10.00 do 16.00 hod. budou dveře Mateřské školy Kytička otevřeny
všem, kteří chtějí zavzpomínat na dobu docházky do této mateřské školy. Při této příležitosti si můžete prohlédnout nejen to, jak
vypadají prostory školy teď, ale také fotograﬁe pořízené v uplynulých 62 letech. K nahlédnutí budou i kroniky školy. Těšíme se na viděnou. Marcela Brčková, ředitelka MŠ Kytička

Science Center Techmania v Plzni byla cílem skupiny technicky zaměřených studentů. Rozsáhlé expozice názorně a zábavnou
formou seznamují vědychtivé návštěvníky
s nejrůznějšími fyzikálními zákony a principy.
Studenty např. zajímalo, jak funguje elektrárna, co způsobuje různé zvukové a mechanické jevy a také jak reagují lidské smysly. Se
zájmem sledovali pozoruhodné experimenty,
např. s tekutým dusíkem. V areálu Techmanie výprava studentů navštívila také 3D pla-

Příjemným zpestřením výuky na začátku
školního roku se staly projektové dny EVVO
(environmentální výchovy, vzdělání a osvěty).
Ty letošní proběhly za krásného počasí 15.-16.
září, přičemž program a aktivity si studenti zvolili již v červnu. Mohli si vybrat ze čtyř
exkurzí, které slibovaly mnoho poučení i zábavy.
Dvoudenní návštěva Moravského krasu zlákala milovníky přírody a také adrenalinu,
neboť v obci Křižanov u Velkého Meziříčí si
v centru Drak zahráli paintball, bumperball
a vyzkoušeli svoji šikovnost v lanovém parku. Skupina nejstarších studentů absolvovala
lanový park až po setmění, tedy s umělým
osvětlením a čelovými lampami, což silné
zážitky ještě umocnilo stejně jako to, že se
do aktivit zapojili i pedagogové. Dále výprava
navštívila Punkevní jeskyně a také se studenti projeli po řece Punkvě na motorových loďkách. Následoval výstup až na horní můstek
Macochy a sestup zpět, tentokrát ke Kateřinské jeskyni. Posledním bodem exkurze byl
hrad Špilberk, konkrétně expozice Žalář národů a Kasematy. Studenti se seznámili s historií hradu, navštívili cely politických vězňů,
cely nejtěžších zločinců a Josefínské kobky.
Z návštěvy běhal až mráz po zádech.
Odborníci na historii se vydali do Terezína,
aby své znalosti o vývoji tohoto unikátního
českého města od jeho založení po dobu 2.
světové války upevnili návštěvou Památníku
Terezín. Většinu studentů zaujala prohlídka
Malé pevnosti, kterou poznali jako výjimečné dílo vojenského stavitelství, c.k. vězení
pro nejtěžší odpůrce habsburské monarchie
i místo utrpení tisíců účastníků odboje proti
nacistickému režimu. Odpolední program byl
zaměřen na dějiny terezínského židovského
ghetta, jehož tísnivá atmosféra z ulic města
dodnes nevymizela. Po návštěvě krematoria,
ponurých příbytků nedobrovolných obyvatel

netárium, kde je čekalo promítání ﬁlmu Cesta
za miliardou hvězd na unikátní kulové ploše.
Byli uchváceni nejen provedením ﬁlmu, ale
i samotným tajemstvím naší galaxie. Na závěr jim byl v planetární expozici přiblížen vesmír a jeho průzkum. Ti nejodvážnější si dokonce mohli na gyroskopu vyzkoušet pocity
astronautů.
Geocaching a geoinformatika byly tématem
práce čtvrté skupiny studentů, která jediná za poznáním v rámci projektu nemusela
cestovat. Na Městském úřadě v Milevsku
navštívili odbor regionálního rozvoje, kde je
ing. Petr Švára seznámil s územním plánováním. V počítačové učebně na gymnáziu
si pak studenti vyzkoušeli práci s různými
mapovými portály a každý si také vytvořil
v mapovém programu ARCGIS vlastní mapu.
Dobrodružství jménem geocaching čekalo
na závěr v okolí milevského kláštera, kde se
studenti naučili orientovat v terénu pomocí GPS. Po zadání souřadnic pak hledali tzv.
„kešky“, jejichž skrýše byly mnohdy velmi
záludné. Posledním nalezeným bodem byla
sladká odměna.
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Úspěch ve výtvarné soutěži POHÁDKOVÝ LES – PODĚKOVÁNÍ
Ve výtvarné soutěži „Ma-

MŠ PASTELKA

lovaný venkov“, kterou
vyhlásil Svazek obcí Milevska, uspěly výborně děti
z Mateřské školy Pastelka.
1. místo získal Ondřej Řezba (na fotograﬁi první zleva) a 2. místo získala Sára
Němcová (třetí zleva), jejich
obrázky byly vybrány ze 115
došlých soutěžních prací.
Diplomy a ceny si převzaly
děti i se svými rodiči v Českých Budějovicích na výstavě „Země Živitelka“.

V měsíci srpnu 2014 oslavili životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

80 let:
Marie Mlsnová, Milevsko
František Jindra, Milevsko
90 a více let:
Marie Landíková, Milevsko
Růžena Zděnková, Milevsko

85 let:
Vlasta Novotná, Milevsko
Marie Švárová, Milevsko
František Vacek, Milevsko

ZHODNOCENÍ TURISTICKÉHO BALÍČKU
PRO RODINY S DĚTMI
Milevský kraj o.p.s. připravil turistický balíček pro rodiny s dětmi, který
byl nabízen k prodeji od června až do konce září. Jednalo se o třídenní
pobyt v regionu Milevsko, který zahrnoval ubytování se snídaní, návštěvu milevského kláštera, Milevského muzea, zážitkového parku Zeměráj
včetně nealkoholického nápoje pro každého člena rodiny zdarma a v neposlední řadě také celodenní vstupenku pro celou rodinu na koupaliště v Milevsku. Turistický balíček si zakoupilo celkem sedm rodin, které
pocházely z různých koutů České republiky (Vrané nad Vltavou, Praha,
Lanškroun, Blovice a Nýřany) a největší oblibu balíček získal u rodin
ve složení dva dospělí a dvě děti.
Všechny rodiny byly dotazovány na zpětnou vazbu, tedy na to, jak byly
s pobytem spokojeny a zda mají nějaké připomínky. Všichni odpověděli
vesměs kladně, že si pobyt v milevském regionu užili. Zde jsou ocitovány některé jejich reakce: „Dobrý den, pobyt jsme si užili, nejvíce se
nám líbilo v přírodním parku Zeměráj, děti ocenily i koupaliště přímo
v Milevsku.“ „Dobrý den, děkujeme za příjemný víkend v Milevsku.
Nakonec jsme veškerý program zvládli během sobotního dne a bylo to
opravdu prima. Vyšlo počasí a bylo i příjemně, že nikde nebyly hordy lidí,
prohlídky jsme měli dokonce soukromé. Moc jsme si to užili, já i děti,
a určitě zase rádi přijedeme.“ Tento balíček je takovým pilotním projektem, prostřednictvím kterého zjišťujeme zájem veřejnosti o takovýto
typ pobytu, a tak nás všechny kladné reakce velice potěšily a jsou pro
nás motivací pro vytváření nových balíčků. Milevský kraj o.p.s.

SPONZORŮM

Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko děkují sponzorům
5. Milevského pohádkového lesa: město Milevsko, JUB, ZVVZ Enven Engineering, KV2 audio, Efaﬂex CZ, Ekoklima Milevsko, SPOS Milevsko,
SMM Milevsko, Generali, Park + ing. V. Šmejkal, Becor s.r.o., Komerc,
Elektro Vachta, Fast Kovošrot, Uniko Písek s.r.o., Boma Milevsko, Miroslav Mlčkovský, Tomegas, Restaurace Brouček, Kohout, Cobra – Jan Čeřovský, Robro s.r.o., Maso-uzeniny Jiří Tůma, Lavros s.r.o., MUDr. Hana
Kuchtová, Jan Kotrbáček, Jaroslav Hřebík – ovoce-zelenina, Restaurace
Stodola, Maso-uzeniny Josef Koutník, Papírnictví Martin Koptiš, Cukrárna Blanka Maarová, K-Max servis s.r.o., Mautel s.r.o., Acond a.s., AP
Hračky, Orion – Ivan Radosta, Calta-K s.r.o., Milesoft s.r.o., AZ-Proel,
Klimatest s.r.o., Roman Pecka, David Pejša, Potraviny Prima, IKK Milevsko s.r.o., CML Milevsko. Poděkování si zaslouží i p. Chochole a jeho
kolegové z lodních modelářů, členové sdružení Kovářovská Opona, Zeměráj, taneční skupina EFK, dobrovolníci na stanovištích a v neposlední
řadě kynologové Policie ČR za zpestření odpoledne.
Jihočeská hospodářská komora oblastní kancelář Milevsko
dovoluje pozvat na odborné semináře
si Vás dov

1. Kurz: Praktické využití MS Word - I. - využití v kancelářské praxi
Lektorka:
Jana Tichá, Globis s.r.o.
Termín:
2. 10. 2014
Místo konání: SOŠ a SOU Milevsko, Čs. armády 777
2. Kurz: Praktické využití MS Outlook - I. - využití v kancelářské praxi
Lektorka:
Jana Tichá, Globis s.r.o.
Termín:
16. 10. 2014
Místo konání: SOŠ a SOU Milevsko, Čs. armády 777
3. Kurz Praktické využití MS PowerPoint - II. - pokročilá práce s předlohou, šablona
Lektorka:
Jana Tichá, Globis s.r.o.
Termín:
30. 10. 2014
Místo konání: SOŠ a SOU Milevsko, Čs. armády 777
Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku a pořádaných
akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo nám. 391.
Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz, tel.: 383 809 209, mobil: 608 572 260, www.jhk.cz

Virtuální univerzita třetího věku v knihovně
Ve čtvrtek 2. 10. 2014 v 10 hodin ve studovně knihovny začíná zimní
semestr Virtuální univerzity třetího věku. Studenti – senioři si zvolili
téma: „Umění rané renesance v Itálii“. Kdo byste měl o toto téma zájem
a chtěl se stát studentem - seniorem, přijďte se informovat do studovny městské knihovny, tel.: 382 521 231, email paterova@knihmil.cz. Studia se mohou zúčastnit osoby se statutem seniora pobírající důchod, invalidní důchodci bez rozdílu věku a osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní,
osoby čekající na přiznání důchodu).
V květnu letošního roku zakončili studenti – senioři letní semestr, který
byl na téma „Evropské kulturní hodnoty“, prohlídkou premonstrátského kláštera v Milevsku. Celým areálem nás provedla paní Kramperová.
V knihovně Latinské školy převzali studenti – senioři Pamětní listy a výkazy o studiu. Letní semestr absolvovalo 13 studentů – seniorů.
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MILEVSKO ZA SVĚTOVÉ VÁLKY (4)
a všechny státní úřady rakous18. listopadu 1917
ké byly zastaveny a vojáci, kteří
Bednu jsme v pořádku dostali, přišla jako dar z nebes. Chodíme po kraji
jsou doma, nemají už nikam
a sháníme po mlýnech mouku. Na Červené jsme dostali předevčírem 10
chodit. Večer byla ve městě velká slavnost, všechny domy byly osvětleny,
kilo ke koupi.
ulicemi procházel průvod s hudbou, který řídili Sokolové za účasti všech
17. května 1918
spolků, s prapory a za zpěvu národních písní a nekonečného volání „NaKdyž budeš moci, kup všechno, co potřebujeme, ale neposílej to ani drázdar“ a slávy legionářům, Wilsonovi, Masarykovi, Americe, Francii, Anglii,
hou, ani poštou, nic bychom nedostali. To se musí poslat po někom, aby
Itálii. Byl to dojemný okamžik. Z hejtmanství i z jiných úřadů sňali orly
to měl u sebe a řádně to hlídal. Dne 26. května tu bude slavnost Jubilea
a vše se odbylo v největší důstojnosti a klidu, bez výtržností. Od tohoto
Národního divadla, snad se to vydaří.
6. června 1918
Bedničky přišly obě
v pořádku, protože byly
zabedněny a přetaženy
silným drátem. Byly
nám vítané, protože
jsme v chalupě měli
jen pár bramborů. Teď
se již nekoupí nic, ani
obilí, ani brambory. Minulou neděli jsme zde
měli velkou národní
manifestaci. Z celého
okresu zde byli lidé
na povozech, sedláci
v krojích přijeli na koních a selky na žebřiV průběhu první světové války vzrůstala sháňka po barevných kovech,
nových vozech s hudkteré nutně potřeboval válečný průmysl. Jako první byly rekvírovány zvobou nebo i bez hudby.
ny, ale zájmu vojenských úřadů neunikla ani měděná plechová krytina
Milevsko bylo plné lidu
na věžích milevské klášterní baziliky. Dva sice poškozené, ale přesto
i povozů. Také asi 20
vzácné snímky z majetku A. Bejra dokládají, že na jaře 1917 byla sejmucyklistů s ověnčenými
ta měděná střešní krytina z obou věží a nahrazena jiným materiálem.
koly jelo vepředu. Byla
V uniformě je děd Antonína Bejra, vedle v civilu Antonínův otec, oba
zde slavnost na pamilevští klempíři. Dva pomocníci drží tabuli s nápisem, který připomíná
mátku 50 let výročí Náválečný rok 1917.
rodního divadla a hlavně manifestace pro mír
okamžiku úřaduje v Praze Národní výbor a v každém okresu Okresní náa pro samostatnost našeho národa. Poslanec Kalina měl řeč v Koníčku,
rodní výbor. Slavnosti a průvody trvaly od pěti hodin ráno do osmi hodin
venku mluvit nesměl. Také Kotner a Tomášek mluvili.
večer. Pak byla u Straků zábava. Mnozí hoši jsou již doma od svých plu21. července 1918
ků, ani nečekali, až budou propuštěni. České pluky se stěhují též domů,
Dopisy od tebe dostáváme až po třech nedělích i déle. Celý tento měsíc trpíi z fronty jde vojsko domů. Vojáci i důstojníci a četnictvo nenosí již jablíčka
me hladem. Dostáváme týdně na osobu jen půl bochníčku chleba ke koupi
na čepicích a mají na nich slovanskou trikolóru. V pátek, v den Všech svaa trochu té špatné mouky, takže jsme šťastni, že už jsou rané brambory.
tých, bude mít venkov z okresu slavnost ve městě. Myslíme, že také už
Jsou jako ořechy a jsme rádi, že je máme. Také jíme kedlubny i s listím a mrbrzy přijedeš a budeš-li moci, napiš nám, abychom ti přišli naproti. Buď
kev. Nedá se už vůbec nic koupit a musíme se spokojit s málem. Polští židé,
zdráv a na šťastnou shledanou.
kterých tu bylo plno, jsou už všichni pryč, asi se vrátili do Haliče.
Konec seriálu
12. srpna 1918
Josef Kytka, Vladimír Šindelář
Sháníme potraviny, jak se dá. Pan Fiala z Jenšovic nám nechal prozatím
metrák žita, máme alespoň na čas co jíst. Snad nám
nechá ještě nějakou pšenici. Chodí k němu lidé z celého
kraje jako procesí.
17. října 1918
Řádí zde strašně španělská chřipka. V Přeborově onemocněla celá rodina osmi osob a jedna slečna zemřela.
V Milevsku je také plno nemocných.
30. října 1918
Právě čteme v novinách, že bude rakouské vojsko z Polska odvoláno, ale snad tě ještě tento dopis zastihne,
neboť ti musím sdělit události překvapující a radostné,
které jsou již asi i tobě známy. V pondělí 28. října došel
do Milevska telegram, že jest uznán Československý
stát. V úterý ráno 29. došel k nám druhý telegram, a to
již od Národního výboru z Prahy a byl na poště vyvěšen. Obsahoval rozkaz Národního výboru a jeho obsah
ti bude znám z novin. To bylo překvapení a radosti.
Místní výbor uspořádal hned tábor lidu na náměstí v 11
hodin, kde řečníci Rajbr, Straka, Krejčík, Velát a Kypet V květnu 1918 se v Milevsku uskutečnila mohutná slavnost k 50. výročí položení základního
uvedli ve známost, co se stalo a jaké byly příčiny pře- kamene Národního divadla. Jen málokdo z účastníků tehdy tušil, že o půl roku později se
vratu. Bylo poručeno odstranit veškeré rakouské znaky národní samostatnost stane realitou. Snímek ze sbírek Milevského muzea.
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Toulky za poznáním po dně
ztracené řeky

Charitní služba Rozárka
pokračuje

Cyklus naučných pořadů Toulky za poznáním přivítá po prázdninové přestávce známého a zkušeného potápěče, záchranáře a publicistu Davida
Vondráška, asistenta na Fakultě tělesné výchovy
a sportu UK, který nás provede Středním Povltavím po dně ztracené řeky. Projdeme se vesnicemi
na dně Vltavské kaskády s historickými fotograﬁemi, a povíme si o tom, jak vypadají dnes hluboko
pod hladinou. Součástí přednášky budou i krátké
ﬁlmy s ukázkou činnosti potápěčů na dně Vltavy,
např. umístění sochy sv. Jana na dno Slapské přehrady či vytažení 400 kg kříže z Orlického jezera.

V srpnu opět po krátké odmlce začala fungovat
charitní služba pro rodiny s dětmi: Rozárka. Rozárka je určena pro rodiny či rodiče s dětmi do 18 let,
které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují
včasnou pomoc. Jedná se především o poskytování sociálního poradenství, rodiny trápí nejrůznější
témata, týkající se běžného života rodiny. Často
řešíme dluhovou problematiku, téma nevyhovujícího bydlení, hospodaření v domácnosti, sestavení
rodinného rozpočtu na daný měsíc, aby rodina vyšla s ﬁnancemi, které má k dispozici. Snažíme se
působit na rodinu tak, aby mohla fungovat v běžných záležitostech každodenního života a rozvíjet
schopnosti k samostatnému fungování. Vysvětlujeme rodičům důležitost školní docházky pro děti.
Další z nabídky, kterou Rozárka poskytuje, je využití charitního šatníku, který máme ve stísněných
prostorách v kanceláři FCHM (U Bažantnice 561),
poskytnutí školních potřeb v případě náhlé nouze
a výjimečně i potravinovou výpomoc, na kterou
jsme si vyčlenili část prostředků tříkrálové sbírky. V neposlední řadě se také Rozárka soustředí
na děti samotné a na rozvoj jejich kreativity. Nabízíme pro slabší žáky možnost doučování. Každou
středu od 13.00 do 15.00 hodin v klubu Fanouš
(Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi, Hůrecká cesta 227, Milevsko) probíhá
tvořivé odpoledne pro děti, kdy společně vyrábíme,
malujeme a tvoříme různé výrobky. Děti tvoření
velmi baví a účast na těchto tvořivých dílnách je
hojná. Rozárka tedy funguje a pomáhá rodičům
a dětem v nejrůznějších záležitostech. Služby jsou
poskytovány zdarma (pouze fakultativní služby
jsou zpoplatněny podle ceníku). Pro představu
zde uvedeme anonymní příběh z činnosti Rozárky.
Obrátila se na nás paní, která byla bez ﬁnančních
prostředků - naši službu jí doporučila pracovnice
sociálního odboru města. Potřebovala nutně nakoupit základní vybavení pro děti do školy. Byla jí
nabídnuta menší ﬁnanční výpomoc z charitních
prostředků, a tak paní mohla nakoupit vše potřebné. Také jí bylo poskytnuto základní sociální poradenství a psychologická podpora v nelehké životní
situaci. Zároveň jí také bylo nabídnuto, aby její děti

Toulky za poznáním se konají ve čtvrtek 9. října od 18 hodin v loutkovém sále domu kultury.
Vstupné je 25 korun.

První úspěchy klubu Fanouš
Fanouš (pracovní název nové sociální služby Farní
charity - Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi) sklízí první úspěchy,
po zkušebním provozu o letních prázdninách klubem prošlo zatím 17 dětí, které do klubu přicházejí
opakovaně. Sociální pracovnice nejčastěji řeší vrstevnické problémy – vztahy, kamarádství, smysluplné trávení volného času a od měsíce září probíhá individuální doučování. Fanoušovi se podařilo
úspěšně navázat spolupráci s 1. i 2. základní školou, Střední odbornou školou v Milevsku i Centrem
Milísek. Postupně se Fanouš dostává do povědomí obyvatel města i samotných dětí a mládeže.
Na klub Fanouš se mohou obrátit děti a mládež
(od 10 do 26 let) pokud si lámou hlavu nad tématem dospívání, nezvládají učivo ve škole (zaměřujeme se na individuální doučování), jsou tvůrčí
či mají nápady a nemají prostor, kde je realizovat
(mohou využívat hudební zkušebnu). V měsíci říjnu se Fanouš rozjede na plné obrátky – říjen bude
zaměřen a téma přátelství. Proběhne šipkovaná
se závěrečným opékáním buřtů a také hudební
odpoledne s panem děkanem Míčkem.
Kontakt: Mgr. Hana Filová, sociální pracovnice
NZDM, tel. 731 604 444, e-mail: fanous.charita@
seznam.cz

docházely do klubu Fanouš, kde mají smysluplnou
náplň volného času. Děti přišly a velmi je to v klubu
baví. Jiné rodině jsme uskutečnili v kritické situaci
potravinový nákup. Takto je představena činnost
Rozárky i s konkrétním příběhem. O službě se zatím moc neví, doufáme, že touto cestou budeme
moci poskytnou pomoct i dalším rodičům a dětem, které tíží nelehká životní situace nebo potřebují prostor pro sdílení svých problémů.
Kontakt: Vedoucí služby Rozárka: Bc. Eliška Kašparová, Farní charita Milevsko, tel.
730 811 950, milevsko.rozarka@seznam.cz

Humanitární sbírka
Farní charity Milevsko
Farní charita Milevsko oznamuje, že uskuteční
pro svého partnera, občanské sdružení Diakonie
Broumov podzimní humanitární sbírku. Jedná se
o veškeré šatstvo (i nepoškozené boty), přikrývky,
lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, polštáře, deky,
spací pytle i domácí potřeby – nádobí, skleničky
(nepoškozené, hlavně dobře zabezpečené proti
rozbití) – vše čisté a zabalené do pevných pytlů
nebo krabic.
Sběr proběhne:
ve čtvrtek 2. 10. 2014 od 15.00 do 17.00 hod.
v pondělí 6. 10. 2014 od 15.00 do 18.00 hod.
ve středu 8. 10. 2014 od 15.00 do 18.00 hod.
v úterý 14. 10.2014 od 15.00 do 17.00 hod.
Humanitární sběr bude uskutečněn opět ve spolupráci s Českým svazem chovatelů Milevsko.
ČSCH nám prostor zapůjčí zdarma.
Sběrné místo najdete v jejich objektu – ve výstavní
hale v Týnické ulici (u bývalé Madety).
Svým darem pomůžete zajistit práci klientům azylových domů (třídírna), nositelné oděvy a další věci
se dostanou zdarma k potřebným a nevyhovující
materiál se předá k průmyslovému zpracování. Vy
si doma uvolníte místo, ušetříte životní prostředí
a pomůžete sociálně slabším spoluobčanům. Část
oděvů použijeme na doplnění celoročního šatníku,
který funguje v prostorách naší charity v areálu
kláštera. Je na vašem zvážení, kam své nepotřebné oděvy odložíte a komu pomůžete. Je možné
na místě přispět jakoukoliv částkou na dopravu
do Broumova.
Děkujeme
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
říjen 2014
mu poslání – nastolit vládu jednoho vůdce.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

Akce měsíce

KINO BIOS „eM“

DŮM KULTURY

ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
www.dkmilevsko.cz
čtvrtek 2., pátek 3.

20.00

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

114 min.

LABYRINT: ÚTĚK

TITULKY

USA – Akční, sci-ﬁ – Podzemní výtah Thomase
vyvezl na louku obklopenou vysokými zdmi.
Vůbec na nic si nepamatuje, dokonce si zpočátku nevzpomíná ani na vlastní jméno.
vstupné: 110 Kč

čtvrtek 2. 10.

pátek 3., sobota 4.

HUDEBNÍ VEČER

17.30

čtvrtek 2. 10.

20.00

Finanční výtěžek ze vstupného bude věnován
na činnost MDS a Taneční skupiny EFK. Moderuje: Jarda Kálal
pátek 3. 10.

Německo – Komedie – Příběh o přepracovaných učitelích a duševně nevyrovnaných středoškolácích.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

sobota 18., neděle 19.

neděle 5.

DIVOKÉ HISTORKY

20.00

90 min.
TITULKY

LUCY

USA/FRANCIE – Akční, sci-ﬁ – Slavný francouzský režisér Luc Besson měl vždycky
slabost pro výjimečné ženy. K Brutální
Nikitě, Johance z Arku a nejmladší nájemné
vražedkyni ze snímku Leon teď přidal Lucy.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
čtvrtek 9., pátek 10.

20.00

95 min.
TITULKY

ANNABELLE

USA – Horor - Naháněla divákům hrůzu již
ve ﬁlmu V zajetí démonů, kde pro Annabelle
všechno začalo.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
sobota 11., neděle 12.

20.00

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

97 min.
ORIG. ZNĚNÍ

ČR – Komedie, drama - Podle mimořádného
románu Michala Viewegha Andělé všedního
dne natočila režisérka Alice Nellis originální
příběh. do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
čtvrtek 16., pátek 17.

92 min.
DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA TITULKY

20.00

USA – Dobrodružné fantasy - Režisér Gary
Shore se rozhodl tuhle postavu alespoň částečně rehabilitovat, a tak místo tradičního
hororu vzniklo výpravné historické fantasy,
které potvrzuje, že cestu do pekel obvykle
dláždí jen ty nejlepší úmysly.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
pátek 17., sobota 18.

POŠŤÁK PAT

17.30

velký sál

FANTOM * MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
(MDS) * TANEČNÍ SKUPINA EFK JARDY KÁLALA

118 min.
DABING

FAKJŮ PANE UČITELI

19.30–23.00

ROCKEŘI A ANDÍLCI NA JEDNOM PÓDIU!

3D dabing

Německo – Animovaný –
Nové bláznivé dobrodružství se 7 trpaslíky.
vstupné: 150 Kč
sobota 4.

učebna 1

Stálá možnost přihlášení – začátečníci i pokročilí. Přijďte se nezávazně informovat.

88 min.

7 TRPASLÍKŮ

18.00 – 19.30

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA

88 min.
DABING

UK – Animovaný – Nejoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat, se chystá do kin v animované podívané, ve které nechybí humor, akce, písničky a také světla ramp.
vstupné: 90 Kč

17.30 a 20.00

velký sál

TANEČNÍ HODINY 2014
20.00

122 min.
TITULKY

Argentina, Španělsko – Černá komedie koprodukovaná bratry Almodóvarovými si podmanila
diváky festivalu v Cannes i Karlových Varech.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč
čtvrtek 23. až sobota 25. 20.00
104 min.
INTIMITY
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

5. lekce, skupina B – 17.30 hod. a skupina A –
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi.
účastníci kurzu vstup na průkazky,
ostatní vstup 30 Kč
sobota 4. 10.

10.00–12.00

hudeb.
a předn. sál

PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A OSTATNÍCH POTŘEB

ČR – Romantická komedie – Sedm příběhů
o lásce, které se vzájemně prolínají.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

V rámci burzy je možné darovat oblečení, domácí potřeby, prostěradla apod. pro děti a maminky z Domova sv. Alžběty ve Veselíčku.
vstupné: zdarma

pátek 24., sobota 25.

pondělí 6. 10.

ŠKATULÁCI

17.30
3D dabing

97 min.

USA – Dobrodružná animovaná komedie – V Sýrečkově není radno
vycházet po setmění. Z podzemních doupat
vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří
kradou vše, co jim přijde do rukou.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč
neděle 26.

15.00

67 min.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE –
OMALOVÁNKY
Odpolední promítání kreslených a loutkových
ﬁlmů pro nejmenší.
vstupné: 40 Kč
neděle 26.

20.00

CO JSME KOMU UDĚLALI

17.00–18.30

hudební sál

JÓGA – ZAHÁJENÍ KURZU

97 min.
TITULKY

Zahájení kurzu pro předem přihlášené zájemce. Začínáme v pondělí 6. 10. od 17 hodin,
ve středu 8. 10. od 17.30 hodin a ve čtvrtek 9.
10. od 18 hodin.
úterý 7. 10.

19.00

velký sál

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 MILEVSKO –
PŘEDVOLEBNÍ DEBATA LÍDRŮ
POLITICKÝCH SUBJEKTŮ
Pořádá Dům kultury Milevsko společně s Jihočeskou hospodářskou komorou. vstupné: zdarma
čtvrtek 9. 10.

18.00

loutkový sál

TOULKY ZA POZNÁNÍM – STŘEDNÍM
POVLTAVÍM PO DNĚ ZTRACENÉ ŘEKY

Francie – Komedie – Čtyři svatby a dva
na umření. Kouzelná francouzská komedie Co
jsme komu udělali?, kterou tvůrci ze země galského kohouta dokázali vyvolat stejně nadšené reakce, jaké následovaly po fenomenálních
Nedotknutelných z roku 2011.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

Cyklus naučných pořadů Toulky za poznáním
přivítá po prázdninové přestávce známého
a zkušeného potápěče, záchranáře a publicistu Davida Vondráška, asistenta na Fakultě
tělesné výchovy a sportu UK. vstupné: 25 Kč

čtvrtek 30., pátek 31.

6. lekce, skupina A – 17.30 hod. a skupina B
– 20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi. Prodej
vstupenek na prodlouženou.
účastníci kurzu vstup na průkazky,
ostatní vstup 30 Kč

20.00

100 min.

DEAD SNOW: RUDÝ VS. MRTVÝ TITULKY
Norsko/Island – Akční hororová komedie – Stará nenávist netrouchniví. Nacistické zombie se
chystají na totální genocidu, aby tak dostáli své-

pátek 10. 10.

17.30 a 20.00

velký sál

TANEČNÍ HODINY 2014
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Oldřich Vlček), sólisté: Christina Johnston (Anglie) – soprán, Michal Křístek – tenor.
vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč

pátek 10. 10.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Volební okrsek.

středa 22. 10.

Volební okrsek.

18.00

výuková učebna

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER –
BESEDA O ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU

sobota 11. 10.

Přednáší: Ondřej Lívanec, v závěru besedy si
budou moci zájemci nechat zdarma přeměřit
svoji tělesnou kondici bioimpedanční metodou.
vstupné: 30 Kč

Volební okrsek.

Nový zábavný program populárního baviče
ZDEŇKA IZERA, jeho partnerkou bude opět
zpěvačka a ﬁnalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková.
vstupné: 220 Kč

pátek 24. 10.

LISTOVÁNÍ

neděle 12. 10.

TANEČNÍ 2014 – PRODLOUŽENÁ –
KURZ B
vstupné: 110 Kč

sobota 11. 10.

08.00–14.00 loutkový sál

KOMUNÁLNÍ VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Volební okrsek.
sobota 11. 10.

19.30

velký sál

„FURTLUFTDURCH TOUR“

15.00

velký sál

19.00

prostory DK

TANEČNÍ 2014 – PRODLOUŽENÁ –
KURZ A
vstupné: 110 Kč
sobota 25. 10.

19.00

prostory DK

POHÁDKA PRO DĚTI
– ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
ANEB O JANKOVI A JEHO ZVÍŘÁTKÁCH

neděle 26. 10.

Hraje: Divadlo Kapsa Andělská Hora

Hraje: Malá muzika Nauše Pepíka

18.00–22.00

velký sál

TANEČNÍ PODVEČER NEJEN PRO SENIORY

Jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů
o tom, jak si kozlík, čuník a kočička hledali
nový domov, když je jejich staří pánové vyhnali. Veselá a svižná pohádka plná písniček pobaví malé i velké diváky.
vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč

Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města
Milevska ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ
pořádají další taneční podvečer nejen pro seniory.
vstupné: členové Senior klubu ZVVZ,
po předložení průkazky: 70 Kč, ostatní 140 Kč

úterý 14. 10.

OSLAVY 28. ŘÍJNA

13.00–16.00

učebna 1

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
18.00

loutkový sál

KČT – SIERA NEVADA – HORSKÉ KRÁSY
KALIFORNIE

výuková učebna

PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÁ
DÍLNA PRO DĚTI A RODIČE
středa 29. 10.

18.00

čtvrtek 16. 10.

pátek 31. 10.

IRISDIAGNOSTIKA
Poradna Jitky Hanzalové.
čtvrtek 16. 10.

18.00

učebna 2

PŘEDNÁŠKA – JAK POSÍLIT IMUNITNÍ
SYSTÉM
Přednáška Jitky Hanzalové.
pátek 17. 10.

19.00

prostory DK

6. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Moderuje Dárt, pivní soutěže, vepřové speciality.
Program: 19.00–20.00 THE NEEDS,
20.30–22.30 TICHO DE PRE CUPÉ BAND,
23.00–03.00 ELIZABETH.
vstupné:
předprodej – jednodenní 55 Kč,
dvoudenní 100 Kč,
na místě – jednodenní 65 Kč, dvoudenní 115 Kč
sobota 18. 10.

19.00

prostory DK

6. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Moderuje Dárt, pivní soutěže, vepřové speciality.
Program: 16.00–19.00 Harmonikové Duo Pospíšil (znáte z TV Šlágr), 19.00–22.00 retro disco, 22.30–03.00 FANTOM.
vstupné: předprodej 55 Kč,
na místě – jednodenní 65 Kč
sobota 18. 10.

19.30

klášterní bazilika

KONCERT K ROKU ČESKÉ HUDBY
Z programu: Zdeněk Lukáš: Missa Brevis, Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr), Jiří Pavlica: Missa Brevis. Účinkují: Písecký pěvecký
sbor Sonitus (sbormistr: Václav Kraus), Milevský smíšený sbor (sbormistr: Anděla Maršálková), Písecký komorní orchestr (dirigent:

pondělí 20. 10.

18.00

Pořádá Městská knihovna v Milevsku.
sobota 25. 10.

18.00

KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
Hudba, kterou na Radiožurnálu určitě neuslyšíte. Poslechový pořad.
vstupné: 60 Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
100 LET

Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 521 231, www.knihmil.cz
po celý říjen

vestibul knihovny

VÝSTAVA 100 LET KNIHOVNY
Výstava mapující historii a vývoj knihovnictví
v Milevsku.

loutkový sál

17.30 a 20.00

velký sál

TANEČNÍ HODINY 2014
7. lekce, skupina B – 17.30 hod. a skupina A –
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi. účastníci
kurzu vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč
PŘIPRAVUJEME:
úterý 4. 11.

19.00

velký sál

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - CAVEMAN
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se
podívat na slavnou one man show o tom, co
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 310 Kč
neděle 23. 11.

odjezd od DK v 11.00

ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ –
PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Zájezd do Divadla Studio DVA Praha. V hlavní roli
francouzské komedie Daniela Kolářová a Milan
Lasica. Více informací na www.dkmilevsko.cz.

GALERIE M
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
www.dkmilevsko.cz
pátek 3. 10.

studovna

Začíná zimní semestr univerzity, téma: „Umění
rané renesance v Itálii“.
úterý 7. 10.

vstupné: 10 Kč

Turistická beseda. Vypráví a promítá Zdeněk Kolář.
učebna 2

KOMUNÁLNÍ VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
09.00

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

14.00

08.00–14.00

čtvrtek 2., 16. a 30. 10.

středa 29. 10.

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
úterý 14. 10.

úterý 28. 10.

14.00– 22.00

KOMUNÁLNÍ VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

18.00

15.30

studovna

INTERNET PŘI KÁVĚ
Nevíte si rady při práci s Internetem? Chcete se naučit, jak nakupovat na Internetu či si
zdarma volat svým blízkým? Přijďte v úterý
do knihovny.
čtvrtek 9. 10.

18.00

studovna

NIKARAGUA S EVOU TATEROVOU
Poutavé vyprávění cestovatelky Evy Taterové
o jejím pobytu v Nikarague.
čtvrtek 9. a pátek 10. 10.

dětské oddělení

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO ČTENÁŘE
2. TŘÍDY
Vítěze každé třídy objevíme při společném čtení knížky, kterou dostali prvňáčci v knihovně
před prázdninami.
středa 15. 10.

vestibul knihovny

DOTKNĚTE SE HISTORIE
Výstava starých tisků je pořádána ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout 6 vzácných knih. Mezi nimi např.
Bibli benátskou z roku 1506, ve které je zmínka
o povodni v Táboře či Bibli kralickou z roku 1613.
pondělí 20. 10.

18.00

Galerie M

LISTOVÁNÍ
LUKÁŠ HEJLÍK A PETRA BUČKOVÁ
S KNIHOU FAKTOR MERDE

Prodejní výstava fotograﬁí a tvorby z kůže, vystavuje Hana Kotrbová.

Herci Lukáš Hejlík a Petra Bučková „přečtou“
knihu Faktor Merde, kterou napsal francouzský autor Stephen Clarke.

úterý 7.–čtvrtek 30. 10.

čtvrtek 23. 10.

VÝSTAVA – 3 PŘÍBĚHY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ANEB SLAVÍME STO LET

VERNISÁŽ VÝSTAVY – 3 PŘÍBĚHY

Prodejní výstava fotograﬁí a tvorby z kůže, vystavuje Hana Kotrbová.

10.00–18.00

Dveře dokořán, hudba, posezení a nejen to…
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SENIOR KLUB ZVVZ, z. s.
www.zvvz.cz/seniorklub
čtvrtek 16. 10.

PRAHA FINANČNÍ – ZÁJEZD Č. 20
Autobusový zájezd – výlet do historie starých
bankovních domů. Návštěva České národní banky – výstava Lidé a peníze, vstupenky jsou v ceně.
Odjezd od sokolovny v 7.00 hod., zastávka u paneláku. Oběd nezajišťujeme. vede: Zdeněk Vávra
úterý 21. 10.

Milevský zpravodaj •10•2014
darovat jako dárek, rádi vystavíme dárkový
poukaz. Vzhledem k omezenému počtu míst
je potřeba se dopředu na degustaci objednat
na e-mailu prohlidky@milevskoklaster.cz nebo
na telefonu 777 675 647!
vstupné: 150 Kč

ZUŠ MILEVSKO
Libušina 1217 • tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz
středa 22. 10.

14.00

Klub důchodců,
ul. Gen. Svobody

Vedoucí Mgr. Eva Kozelková (pedagog s certiﬁkátem), cena: 1000 Kč (včetně výtvarného
materiálu).
čtvrtek 16. 10.

08.30–16.00

RODIČOVSKÁ PORADNA
S PSYCHOLOGEM
Individuální konzultace - PhDr. Vlasta Hořánková. Další termíny 19. 11., 3. 12.. Bezplatná pomoc při řešení krizových situací v rodině. Spoluﬁnancováno MPSV, JčK, městem Milevskem.

BESÍDKA PRO SENIORY

sobota 25.–středa 29. 10.

Autobusový zájezd na koupání do termálních
lázní. Vstupné cca 9 € není v ceně, jídlo nezajišťujeme. Odjezd od sokolovny v 7.00 hod.,
zastávka u paneláku.
vede: Jiří Lesák

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ, dechový soubor LEGO.

PODZIMNÍ DT HALLOWEEN MONÍNEC
2014

neděle 26. 10.

ŽÁKOVSKÝ KONCERT

SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ, dechový soubor
LEGO.
vstupné: dobrovolné

BAD FÜSSING – ZÁJEZD Č. 25

Tradiční taneční zábava v domě kultury, hraje
Malá muzika Nauše Pepíka. Začátek v 18.00
hodin. Sleva pro členy klubu 50 % na průkazku.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info
středa 1. 10.

OKOLÍM MILEVSKA
Pěší vycházka po trase Božejovice, Radihošť,
Sepekov, Milevsko, 15 km. Odjezd z nádraží ČD
v 8.17 hodin.
vede: Tomáš Wilda
sobota 11.–neděle 12. 10.

SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELŮ KČT
Pořádá oblastní výbor KČT.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha
úterý 14. 10.

SIERA NEVADA – HORSKÉ KRÁSY
KALIFORNIE
Turistická beseda v domě kultury, v loutkovém
sále od 18 hodin. Vypráví a promítá Zdeněk Kolář.
úterý 28. 10.

PODZIMNÍ PRAHA
Autobusový zájezd, dopoledne procházka části staré Libně. Odpoledne dle zájmu účastníků
jedna z možností:
A) Ctěnice – muzeum a centrum koňské společnosti,
B) Ďáblický háj a jeho vyhlídky – Ládví – vycházka parkem,
C) Areál Bohnické léčebny a jejího okolí – prohlídka s výkladem
Odjezd z Prahy v 17.15 ze stanoviště pro nástup do autobusu u Jiráskova mostu. Program
může být doplněn dle aktuální nabídky prohlídek pražských institucí. Odjezd v 7.00 hodin od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel.
383 809 101.
vede: Vladimír Ondruška

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz
sobota 1. 11.

17.00

Latinská škola

DEGUSTACE ČOKOLÁDY
Účastníci akce budou mít možnost ochutnat
13 druhů čokolád z celého světa a zároveň se
dozví spoustu zajímavých informací o výrobě
a historii čokolády. Degustaci je možné také

čtvrtek 23. 10.

10.00

sál ZUŠ

VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ŽÁKY ZŠ
čtvrtek 23. 10.

17.00

sál ZUŠ

MŠ KYTIČKA
sobota 18. 10

10.00–16.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dveře Mateřské školy Kytička budou otevřeny
všem, kteří chtějí zavzpomínat na dobu docházky do této mateřské školy. Při této příležitosti si můžete prohlédnout nejen to, jak
vypadají prostory školy teď, ale také fotograﬁe
pořízené v uplynulých 62 letech. K nahlédnutí
budou i kroniky školy.

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
J. A. Komenského 1034 • tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
Veřejné bruslení a hokejové zápasy dle rozpisu
na stránkách www.spos-milevsko.cz.
VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
02. 10. 17.00 FC ZVVZ st. přípravky - FK Protivín
04. 10. 09.00 FC ZVVZ žáci - FK J. Hradec
05. 10. 16.00 FC ZVVZ muži „A“ - FK Hořovicko
(Branice?)
09. 10. 16.00 FC ZVVZ ml. přípravka - FK Protivín A
17.00 FC ZVVZ st. přípravka - Sokol Záhoří
18. 10. 15.30 FC ZVVZ muži B - FC Mirovice
23. 10. 16.00 FC ZVVZ st. přípravka - Mirovice
25. 10. 09.00 FC ZVVZ žáci - SKP České Budějovice
12.30 FC ZVVZ dorost - SK Rudolfov
26. 10. 10.00 FC ZVVZ přípravky - Milevsko
14.30 FC ZVVZ muži „A“ - Český Krumlov
(Branice?)
SPORTOVNÍ HALA:
04. 10. 09.00 Florbal st. žáci
11. 10. 15.30 Handball muži II. liga - Vršovice
12. 10. 14.00 Handball muži KP - Sezimovo Ústí
18. 10. 17.30 Handball ženy - Vršovice
19. 10. 14.00 Handball muži KP - Strakonice
Každý čtvrtek
20.00
ZUMBA

CENTRUM MILÍSEK
Sažinova 763 • tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz
pondělí 6. 10.

17.00

Pobytový DT pro děti od 6 do 14 let, bohatý tematický program, ubytování chata Čertovka,
stravování v hotelu Monínec (plná penze).
cena: 2600 Kč

KAMENÁČ Music Art Pub
pátek 3. 10.

20.00

FUNKY PUNKY MONKEY DONKEY KONCERT
Kapela hrající s nespoutanou radostí vlastní i převzaté písně ve svérázných úpravách
ve formě poctivé kytarové muziky.
sobota 4. 10.

20.00

KUPEC/HADÁČEK/PRAVDA/HADÁČEK
A HOSTÉ
Folk jam seskupení přátel muziky a muzikantů z místních hudebních těles.
pátek 10. 10.

20.00

BŮHVÍ – KONCERT
Nejen v odborných kruzích ceněná kapela,
ve které svého času působil jako frontman Ondřej Brzobohatý. Více na www.buhvi.cz.
pátek 24. 10.

20.00

DUO PAUL BATTO JR. A ONDŘEJ KŘÍŽ
Evropsky známý bluesman v doprovodu fenomenálního táborského klavíristy.
čtvrtek 30. 10.

20.00

VOJTĚCH URBÁNEK/JOSEF FOJTA/
TOMÁŠ MOUREK ON TOUR
Skoro – akustický koncert, na vlně blues, folku,
indie a experimentu, se představí v několika
setech ostřílení cowboyové putující divokým
jihem.

MILEVSKÉ MUZEUM
do prosince 2014

KAMNOVÉ KACHLE NA MILEVSKU
Minivýstava ve spolupráci s Prácheňským muzeem v Písku.

OS DIACEL
Sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek
www.diacel.cz • tel.: 605 888 980

VÝTVARNÝ ATELIÉR

10.–13. 10. nebo 17.–19. 10.

Seznámení s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, pro děti od 6 do 12 let.

Podzimní výlet.

ZA PRAOTCEM ČECHEM NA HORU ŘÍP

Milevský zpravodaj •10•2014
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FOTOOBJEKTIVEM

Letní plavecké tábory 2014 – Po úspěšné loňské premiéře mohly děti z Milevska a okolí i letos
prožít prázdninové dny nabité plaváním. Pro návštěvníky kurzů plavání, ale i pro jejich kamarády,
byly uspořádány dva běhy příměstského tábora konané pod záštitou města Milevska. V srpnu se
pak malí plavci vydali na týdenní pobytový tábor na Orlík. Kromě her v přírodě, táboráku a výletů
děti denně zdokonalovaly své plavecké dovednosti. Poděkování za zdárný průběh akce patří městu
Milevsku za ﬁnanční podporu, milevskému Sokolu za poskytnutí zázemí a v neposlední řadě panu
Pejšovi za chutnou stravu v jídelně Lidovka. První fotograﬁe představuje účastníky II. běhu příměstského tábora v píseckém bazénu, kam si děti odskočily při zpáteční cestě z protivínské ZOO.
Druhá fotograﬁe zachycuje vyjížďku malých plavců po rekreačním středisku Orlík.

Diacel Písek uspořádal pro své členy v pořadí 7. turnaj v pétanque na hřišti v Semicích. Letos přijeli účastníci z celé republiky – kromě Písku a Milevska také z Protivína, Chvaletic, Kamenice nad
Lipou, Plané nad Lužnicí, Prachatic, Strakonic, Radomyšle, Vodňan, Domažlic a České Lípy. Vše
proběhlo v režii Šárky a Luboše Novákových a Ireny a Jana Měšťanových ze Semic, kteří připravili
hřiště a zároveň se ujali funkce rozhodčích a zapisovatelů. 14 družstev bojovalo celé odpoledne
ve sportu, který lze hrát v jakémkoli věku. Nikdo nedal nikomu nic zadarmo, ale vyhrát může vždy
pouze jeden – letos pohár putuje do Strakonic. Všichni si užili příjemné odpoledne, i když počasí
připomínalo spíš apríl než léto.

Centrum Milísek realizuje projekt „Genderová
politika – už víme jak na to!“. V rámci tohoto
projektu se rodiče na MD a po MD dovolené seznamují na 5ti denním semináři s genderovou
problematikou. Rodičům je zajištěna bezplatně péče o děti, stravování i vzdělávací materiál.

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 15. října 2014 na telefonní číslo
775 733 552, získají permanentku na 6. Milevské
pivní slavnosti, které se uskuteční v pátek 17. a v sobotu 18. 10. v DK Milevsko. K odpovědi nezapomeňte
připojit své celé jméno a adresu.

Pouťové dopoledne v mateřince Kostelec nad
Vltavou. O víkendu 6. a 7. září se v Kostelci nad
Vltavou konala tradiční pouť. V pátek 5. září
se mohly na atrakcích vydovádět děti z místní
mateřské školy.
Správná odpověď z minulého čísla: Dům č.
p. 264 ve Švermově ulici
Výherci: Mgr. Ludmila Barešová, Pavla Černá
a Milan Krejčí, všichni z Milevska
Pokud máte fotograﬁi, která by se mohla zařadit do soutěže Jak dobře znáš své město,
neváhejte nám ji zaslat na mail
zpravodaj@dkmilevsko.cz.

Od nového školního roku mají děti z Milevska
a okolí možnost navštěvovat v DK Milevsko
baletní přípravku a taneční gymnastiku. Oba
kroužky vede Gabriela Kroutilová z Písku, absolventka taneční konzervatoře. Kroužky probíhají každý čtvrtek – od 15 hodin balet, od 16
hodin gymnastika a stále je možnost se přihlásit. Pro přihlášení stačí přijít na danou hodinu,
které probíhají v hudebním sále.

Nové dětské hřiště na starém sídlišti – Dne 11.
září byla dokončena stavba dětského hřiště
v parku na starém sídlišti. Vybudování hřiště bylo součástí projektu „Regenerace sídelní
zeleně na starém sídlišti“, na jehož realizaci
na rozdíl od sadovnických úprav nebylo možné získat dotaci. Hřiště tedy bylo ﬁnancováno
z vlastních prostředků města. Je určeno pro
děti od 3 do 14 let, nachází se zde pískoviště,
pružinové houpadlo, lanový kolotoč, řetězová
dvojhoupačka, prolézací tunel a multifunkční sestava se skluzavkou, domečkem, kreslicí
tabulí, lezeckou stěnou, prolézacím tunelem,
šplhací rampou a žebříkem.
Na dětské hřiště by v budoucnu měl navázat
ﬁtness park, který předpokládá instalaci 3–4
venkovních posilovacích strojů určených pro
širokou veřejnost. Takovéto ﬁtness parky se
v současné době těší stále větší oblibě, i v Milevsku jsme již zaznamenali po něčem podobném poptávku.
Hana Hadrbolcová, OŽP
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V SOKOLOVNĚ UŽ SE JEDE NAPLNO
Dveře milevské sokolovny se otevřely všem cvičencům od pondělka 8. září. Podle rozvrhu se tak střídají ve velkém i malém sále sokolovny a na dalších místech jednotlivé věkové kategorie pod vedením svých cvičitelů. Pokud jste zatím ještě
cestu do tělocvičny z jakéhokoliv důvodu nenašli, nezoufejte - určitě se ještě někde volná místa najdou. A to i přesto, že
se většina cvičenců již do svých hodin přihlásila. Svoje předsevzetí o pravidelném cvičení v průběhu nového školního roku
2014/2015, které vám pomůže zvýšit fyzickou kondici, odstranit nejrůznější zdravotní problémy nebo najít nové přátele
a kamarády, si tak můžete ještě splnit. Stačí přijít v tu správnou hodinu do sokolovny, domluvit se s cvičiteli – a začít cvičit.
Pro snadnější rozhodování v teple domova vám přinášíme kompletní rozvrh cvičení:

TJ SOKOL MILEVSKO R O Z V R H C V I Č E N Í 2 0 1 4 / 2 0 1 5
PONDĚLÍ
13.30–17.30
moderní gymnastika

15.00–17.30
malý sál

15.00–16.30
žákyně II. a III. (příprava na soutěže)
16.30–17.30
rodiče a děti
17.00–18.30
atletika
atletický stadion
17.30–19.00
muži – jóga
malý sál
17.30–18.30
ženy – zdravotní tělocvik
18.30–20.00
ženy aerobik
19.00–20.00
pilates
malý sál
20.00–22.00
muži a ženy – volejbal
ÚTERÝ
13.30–14.30
nejmladší žactvo (příprava na soutěže)
14.30–16.00
žákyně I. (příprava na soutěže)
16.00–17.00
nejmladší žáci (od roku nar. 2009 a 1.třída)
17.00–18.30
říjen–duben II.
atletika (od ročníku 2008) ZŠ 16.00-18.00
17.00–18.30
mladší žáci (2.–5. třída)
17.00–18.30
ženy a muži – jogová cvičení
malý sál
18.30–20.00
starší žáci a dorost
18.30–19.30
volejbal – dorostenky, ženy
II. ZŠ
19.30–21.00
ženy – volejbal
II. ZŠ
20.00–22.00
muži – stolní tenis
18.30–20.00
Tai-či (sestava), relaxace, regenerace –
ženy, muži
malý sál
STŘEDA
10.00–11.00
rodiče a děti (do 3 let)
15.00–16.00
dětský aerobik (mladší žactvo 1.–6. třída)
15.00–17.30
moderní gymnastika
Speciální škola
15.30–18.00
15.30–16.00
sportovní gymnastika žákyně
malý sál

18.00–19.30
mladší žákyně (3.–5. třída)
18.00–21.00
pilates (jednotlivá cvičení:18-19,19.15-20.15)
malý sál
19.30–21.00
posilovací cvičení – dorost
19.30–21.30
muži a ženy – badminton
ZŠ Bernartice
ČTVRTEK
9.00–10.00
ženy – zdravotní cvičení
malý sál
10.00–11.00
ženy – zdravotní cvičení
malý sál
14.00–15.00
nejmladší žactvo (příprava na soutěže, noví
pouze roč. 2009)
15.00–17.00
mladší žákyně I., II., III., IV. (příprava na soutěže)
17.00–18.30
atletika (od ročníku 2008) atletický stadion
17.00–18.00
nejmladší žákyně (od roku nar. 2009 a 1.–2. třída)
18.00–19.30
starší žákyně (6.–9. třída)
18.00–19.30
cvičení pro zdraví a harmonii
malý sál
19.30–20.30
Tai-či (základy), relaxace, regenerace –
ženy, muži
malý sál
19.30–20.30
ženy aerobik
20.30–22.00
ženy – volejbal

PÁTEK
14.30–16.00
žákyně II., III. (příprava na soutěže)
14.00–17.00
moderní gymnastika
Speciální škola
15.30–17.00
moderní gymnastika
malý sál
17.00–18.00
pilates
malý sál
16.00–19.00
sportovní gymnastika žákyně
19.00–20.30
muži – stolní tenis
20.30–22.00
dorostenci a muži – rekreační sporty
SOBOTA
10.00–17.00
zápasy stolní tenis, sporty dle dohody
18.00–20.00
volejbal smíšený – rekreační
NEDĚLE
10.00–13.00
dle dohody – sportovní gymnastika žákyně,
zápasy stolní tenis
13.00–15.00
základy akrobacie
(od 10 let, placené mimo TJ Sokol)
15.00–17.00
žákyně a žáci (příprava na soutěže)
17.00–20.00
atletika
(září–říjen využívá moderní gymnastika)
Cvičí se od pondělí 8. září 2014 v Sokolovně a uvedených místech (aktualizace rozvrhu 25. 8. 2014)

pořádá

SOBOTA 4. ŘÍJNA
od 10.00 do 12.00 hodin v hudebním sále DK Milevsko
Prodej dětského oblečení, kočárků, autosedaček, hraček, sportovního vybavení a ostatních
potřeb pro děti. Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do čtvrtka 2. října.

Pro nakupující vstup zdarma!
Bližší informace a rezervace míst k prodeji na tel. čísle 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.

V rámci burzy je možné darovat oblečení, domácí potřeby (hrnce, příbory…),
prostěradla... apod. pro děti a maminky z Domova sv. Alžběty ve Veselíčku!
více informací na www.dkmilevsko.cz
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
Starosta města Milevska podle § 15 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Milevska se uskuteční

dne 10. 10. 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 11. 10. 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místo konání voleb

Okrsek č. 1: 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA MILEVSKO,
školní jídelna, MILEVSKO, JEŘÁBKOVA čp. 690
Pro voliče z ulic: Erbenova, Husovo nám., J. Kytky, Jarlochova, Jeřábkova, Klášterní, Kostelecká, Lipová cesta, Masarykova, Na Vinicích, Petrovická, Pod Farou, R. Svobodové, Sladkovská, Sokolovská, Souhrádka,
Šumavská, Táborská, Týnická, U Bažantnice, U Sádek, U Stříbrného, Za Krejcárkem, Za Školami
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ČSSD pro MILEVSKO
Naše priority:
• autobusové nádraží, Švermova a Sokolovská ulice
• povrchy silnic a chodníků, veřejné osvětlení
• otevřené rozhodování a informovanost veřejnosti
• úsporný úřad, živé město, účelné investice
• nové pracovní příležitosti

Okrsek č. 2: DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, jídelna, MILEVSKO, GEN. SVOBODY čp. 413
Pro voliče z ulic: 1. máje, Alšova, B. Smetany, Č. Holase, Čechova, Čs. legií, Dukelská, Gen. Svobody,
Havlíčkova, Hůrecká cesta, J. Gagarina, J. Mařánka, J. Nerudy, Kpt. Jaroše, Lidická, Na Hůrkách, Růžová,
Sadová, Sibiřská, Suchanova, Št. Dvořáka, Tyršovo nám., V Hlinkách

Okrsek č. 3: GALERIE M, MILEVSKO, NÁM. E. BENEŠE čp. 1
Pro voliče z ulic: 5. května, Na Cukavě, Na Tržišti, nám. E. Beneše, Pod Zvíkovcem, Reichnerova, Riegrova,
Švermova, U Váhy, Úzká, Za Radnicí

Okrsek č. 4: DŮM KULTURY, MILEVSKO, NÁDRAŽNÍ čp. 846
Pro voliče z ulic: Blanická, Blechova, Darovaná, Družstevní, E. Destinové, Kpt. Nálepky, Písecké předměstí,
Pod Stadionem

Okrsek č. 5: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, školní jídelna, MILEVSKO, J. A. KOMENSKÉHO čp. 1023
Pro voliče z ulic: B. Němcové, Dr. B. Šmerala, Hajda, Karlova, L. Janáčka, Nádražní, Rukáveč

Okrsek č. 6: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, školní jídelna, MILEVSKO, J. A. KOMENSKÉHO čp. 1023
Pro voliče z ulic: F. Kudláčka, J. A. Komenského, M. Majerové

Okrsek č. 7: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, MILEVSKO, LIBUŠINA čp. 1401
Pro voliče z ulic: Čs. armády, Jiráskova, Karla Čapka, Libušina, P. Bezruče, Sažinova, U Dehetníku

Okrsek č. 8: Pohostinství – sál, VELKÁ čp. 19
Pro voliče z: Velká

Okrsek č. 9: KULTURNÍ DŮM DMÝŠTICE, zasedací místnost, DMÝŠTICE čp. 13
Pro voliče z: Dmýštice, Klisín, Něžovice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem,
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

ZKUŠENOSTI
SLUŠNOST
SPOLUPRÁCE

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Milevsku 25. 9. 2014

ČSSD-Milevsko

Bc. Zdeněk Herout
starosta města Milevska

www.cssd-milevsko.cz
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Hnutí ANO 2011
pro komunální volby 2014 v Milevsku


9iåHQtREþDQp
0\ NDQGLGiWL +QXWt $12  GR NRPXQiOQtFK YROHE  Y0LOHYVNX
9iP KQHG ~YRGHP FKFHPH ĜtFW Ä3RNXG FKFHWH PtW YEXGRXFQX

]PLOHYVNpKR UHJLyQX WpPČĜ QHRE\GOHQRX SĜtURGQt UH]HUYDFL D
VNDQ]HQSURWXULVW\NDPEXGRXOLGpMH]GLWMHQ]DRGSRþLQNHP
D QD VWiĜt QHYROWH QHER YROWH MLQp VWUDQ\ D MHMLFK NDQGLGiW\
3RNXG YãDN FKFHWH PtW ]0LOHYVND åLYRWHP SXOVXMtFt PČVWR
VYKRGQêPLSUDFRYQtPLSĜtOHåLWRVWPLSĜLMćWHNYROEiPD

YROWHþtVOR³
3URþ"'RSRVXGYOiGQRXFtVWUDQ\Y0LOHYVNXVHVYRMtSRKRGOQRXSUDJPD
WLFNRXQHNRQFHSþQtQHNRQIOLNWQtDIDWDOLVWLFNRXSROLWLNRXSRGtOHO\QDWRP
åH SR URFH  GRFKi]t NY\OLGĖRYiQt 0LOHYVND L UHJLRQX ] GĤYRGX QH
GRVWDWNX YKRGQêFK SUDFRYQtFK SĜtOHåLWRVWt 0ČVWR 0LOHYVNR PČOR YURFH
SĜLEOLåQČDYURFHMLåMHQREþDQĤ.DQGLGiWL+QXWt
$12  GR NRPXQiOQtFK YROHE  Y0LOHYVNX QHFKWČMt QHþLQQČSĜL
KOtåHW N WRPXWR YêYRML SR URFH  DOH FKWČMt WHQWR YêYRM VYRMt DNWLYQt
þLQQRVWt]YUiWLW-VPHVLYČGRPLWRKRåHVHQiPWR]ĜHMPČ]FHODQHSRGD
Ĝt ]D MHGQR YROHEQt REGREt DOH WRKR þHKR FKFHPH GRViKQRXW MH

ÄRWRþHQtNRUPLGOD³ ±]PČQDVPČUXYêYRMH]PČQDP\ãOHQtåH
VHVWtPQHGiQLFGČODWD]PČQDSĜtVWXSXNĜt]HQtPČVWDDFHOp
KR UHJLRQX $ NG\å QiV SRGSRĜtWH D SRPĤåHWH QiP WDN VH WR SRGDĜt
9WRPWR GXFKX MVPH SĜLSUDYLOL D QDEt]tPH 9iP YROHEQt SURJUDP NWHUê
VLFH QHQt Y\þHUSiYDMtFt DOH WDNp QHVP\VOQČ D SRSXOLVWLFN\ QHVOLEXMH IL
QDQþQČ QHUHiOQp D QHNRQFHSþQt RGVWUDQČQt YãHFK YČFQêFK QHGRVWDWNĤ
YH PČVWČ 0\ W\ YČFQp SUREOpP\ QD NWHUp EXGRX ILQDQFH VDPR]ĜHMPČ
EXGHPHĜHãLWWDNp

Volte
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/tGUHP QDãt NDQGLGiWN\ MH OpNDĜ

08'U5DGRYDQ.|KOHU


=QDãHKRYROHEQtKR
SURJUDPXY\EtUiPH
 6SROXSUDFtVREFHPLUR]ãtĜtPH
QDEtGNXSORFKSURSUĤP\VORYp
]yQ\YRNROt0LOHYVND
 $NWLYQt VSROXSUDFt D SĤVREH
QtPQDNUDMVNpDVWiWQtRUJiQ\
DLQVWLWXFHEXGHPHY\KOHGiYDW
SHUVSHNWLYQtLQYHVWRU\
 =DMLVWtPHSOQRXLQIRUPRYDQRVW
REþDQĤRMHGQiQt]DVWXSLWHOĤ
 9\EXGXMHPHSDUNRYDFtSORFK\
QD6WDUpPVtGOLãWLDY.RPHQ
VNpKRXOLFL
 3URSRMHQtP SORFK\ QiPČVWt D DXWREXVRYêP QiGUDåt ]DMLVWtPH
SDUNRYDFtPtVWDYFHQWUXPČVWD
 =UXãtPH YêUD]QČRPH]tPH SODFHQpSDUNRYiQtYHPČVWČ
 =DFKRYiPHSRKRWRYRVWQD3ROLNOLQLFH0LOHYVNR
 %XGHPHYêUD]QČSRGSRURYDWVSRUWRYiQtGČWtDPOiGHåHGRWDFH
PLQDY\EDYHQtDVSRUWRYLãWČ
 =DYHGHPHSURGČWLDVWXGHQW\YVWXSQp]GDUPDQHER]OHYQČQpQD
Y\EUDQpNXOWXUQtDVSRUWRYQtDNFH
 &KFHPH GREĜH D UDFLRQiOQČ IXQJXMtFt 0ČÒ VPRWLYRYDQêPL D
NUHDWLYQtPL]DPČVWQDQFL
$120È0(9,=,±9Ë0(&2&+&(0($7$.e9Ë0(
-$.72+2'26È+1287
&HOê YROHEQt SURJUDP D YãLFKQL NDQGLGiWL +QXWt $12  GR NR
PXQiOQtFK YROHE  Y0LOHYVNX MVRX QD QDãHP ZHEX
ZZZDQRPLOHYVNRF]

KDU-ČSL MILEVSKO

ty slušné.

Ing. Ivan Radosta

Jaroslav Kolář

Martin Růžička

Karel Procházka

Pavla Petříková

Mgr. Ilona Hrychová

Ing. Václav Pavlečka Václav Pouch

Jiří Kubíček

Martin Koptiš

Janka Slámová

David Pejša

Mgr. Petr Barda

Miroslav Březina

Jan Němeček

Marie Polívková

MUDr. Ing. Vladimír

Roman Pecka

Ing. Milan Kreuzer

Dvořák

Bc. Jaroslav Kálal

Milan Pelikán

KOMPLETNÍ VOLEBNÍ PROGRAM NA

www.jihocesi2012-milevsko.cz

představuje
kandidáty
pro volby
do zastupitelstva města Milevska
pro období 2014–2018

1. Martin Kostínek, projektant, 38 let (KDU-ČSL)
2. František Trojáček, důchodce, 68 let (bez politické příslušnosti)
3. Jan Bartoň, zámečník, 52 let (KDU-ČSL)
4. Ing. Ondřej Šmelc, geodet, 28 let (bez politické příslušnosti)
5. Josef Smrtka, důchodce, 76 let (KDU-ČSL)
6. Ing. Jaroslava Jelínková, důchodce, 77 let (bez politické příslušnosti)
7. František Hejhal, důchodce, 63 let (KDU-ČSL)
8. Jaroslava Šiková, sociální pracovnice, 57 let (bez politické příslušnosti)
9. Milena Pejšová, důchodce, 70 let (bez politické příslušnosti)
10. Helena Zelenková, administrativní pracovnice, 58 let (bez politické
příslušnosti)
11. Mgr. Marie Šindelářová, osobní asistentka, 32 let (bez politické příslušnosti)
12. Ludmila Dvořáková, účetní, 56 let (bez politické příslušnosti)
13. Augustin Jarolímek, důchodce, 80 let (bez politické příslušnosti)
14. Marie Baštýřová, důchodce, 72 let (KDU-ČSL)
15. Josef Pich, OSVČ, 47 let (bez politické příslušnosti)
16. Dagmar Křížová, důchodce, 70 let (bez politické příslušnosti)
17. Marie Šindelářová, pečovatelka, 53 let (bez politické příslušnosti)
18. Bohumila Kuchtová, pečovatelka, 56 let (KDU-ČSL)
19. František Humpál, důchodce, 81 let (KDU-ČSL)
20. František Baštýř, důchodce, 77 let (KDU-ČSL)
21. Marie Kostínková, důchodce, 59 let (bez politické příslušnosti)
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kvalitní a úsporné plynové
kondenzační kotle
✶ dík
díky výměně
ý ě ěk
kotle
l můžete
ůž
ušetřit
š ři ažž 30 % spotřeby
ř b plynu
l
✶ provedeme prohlídku Vaší kotelny a zpracujeme nabídku
✶ pokud nabídku odsouhlasíte, provedeme během jednoho
dne výměnu kotle
✶ případný záruční a pozáruční servis zajišťuje přednostně
přímo naše servisní oddělení
✶ ve spolupráci s naším bankovním partnerem můžete na realizaci získat
úvěr a za výměnu kotle splácet např. 1400 Kč měsíčně. A ušetřené
peníze za plyn mohou částečně či dokonce plně pokrýt výši splátek.
(výše splátky je závislá na ceně kompletní instalace a délce splácení)

…tak proč se zase celou zimu trápit s tím starým žravým kotlem, který je navíc každou chvíli porouchaný?
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