Restaurace v DK Milevsko se opravuje
Dům kultury Milevsko a město Milevsko vedli
dlouholetý soudní spor o vyklizení restaurace
v milevském kulturním domě. Pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích
ze dne 8. 4. 2015 bylo rozhodnuto o vyklizení
restaurace nájemcem firmou Laben s.r.o. Předání nebytových prostor zpět pronajímateli proběhlo dne 11. 5. 2015. Po převzetí nebytových
prostor bylo zřejmé, že bez rekonstrukce není
možné ihned jen nastěhovat nového nájemce
a navázat plynule na původní provoz. Technický
stav restaurace, kuchyně i zázemí neodpovídal dnešním standardům. Převážná část celého
prostoru byla ještě původní od zahájení provozu kulturního domu v roce 1959, tzn. více než
50 let majitel nemovitosti (město Milevsko) ani
správce objektu (DK Milevsko) zde nerealizovali
žádnou zásadní rekonstrukci či opravu. V průběhu času se jen střídali nájemci, kteří drobné
úpravy a opravy více či méně šťastně řešili svými vlastními prostředky. S přihlédnutím k výše
uvedeným skutečnostem rozhodla Rada města
Milevska dne 27. 5. 2015 o realizaci investiční
akce „Rekonstrukce restaurace v DK Milevsko –
Nádražní 846“. Do 15. 7. 2015 byla zpracována
kompletní projektová dokumentace a ihned vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby,

kterým se ve dvoukolovém výběrovém řízení
zakončeném elektronickou aukcí stala milevská
firma RADIOSTAV a.s. s cenou díla 3 749 790 Kč
včetně DPH.
Z položkového rozpočtu, zpracovaného projektantem, vybíráme nejnákladnější části díla:
vzduchotechnika
950 000 Kč
elektroinstalace, osvětlení
650 000 Kč
voda, kanalizace, zdravotechnika 450 000 Kč
podlahy, obklady, dlažby
400 000 Kč
ústřední vytápění
250 000 Kč
Dle smlouvy o dílo s dodavatelem stavby
by mělo být hotové dílo předáno investorovi
(DK Milevsko) do 30. 9. 2015. Otevření provozu
restaurace pro veřejnost se předpokládá v průběhu října 2015. Restauraci bude provozovat
firma SPOKR Tábor s.r.o., která v roce 2012 nabídla v elektronické aukci nájemné 420 000 Kč
ročně. Pro zajímavost předchozí nájemce firma
Laben s. r. o. hradila nájemné ve výši necelých
72 000 Kč ročně.
Návštěvníkům restaurace se omlouvám za její
několikaměsíční uzavření z důvodu zpracování
projektu a následné realizace rekonstrukce.
Vít Kratochvíl, DK Milevsko

Vizualizace interiéru budoucí restaurace.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
se koná ve středu 16. září od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.
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Pozvánka
X. MILEVSKÉ BIENÁLE
DUCHOVNÍ HUDBY
SOBOTA 19. ZÁŘÍ OD 17.00 HODIN
Pořádá: Město Milevsko, Dům kultury Milevsko a generální partner akce ZVVZ Enven
Engineering a.s. ve spolupráci s Řeholním
domem premonstrátů v Milevsku
Milevsko – bazilika Navštívení Panny Marie
v areálu Milevského kláštera
Program:
G. F. Händel - Vodní hudba (Suita D dur)
J. S. Bach - Houslový koncert E dur
J. S. Bach - Arie z Magnificatu „Et exultavit
spiritus meus“
J. S. Bach - Dvojkoncert pro dvoje housle
d moll
J. S. Bach - Arie a dva chorály z Kantáty
č. 174 „Ich liebe den Höchsten...“
G. F. Händel - Hallelujah! z oratoria Mesiáš
Sólisté: V. Hudeček, P. Tesařová - housle,
L. Švehlíková - zpěv
Orchestr a komorní sbor Opery jihočeského
divadla a Milevský smíšený sbor
Sbormistři: M. Veselý a A. Maršálková
Dirigent: J. Vodňanský
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Informace z jednání Rady a Zastupitelstva města Milevska
Ve středu 12. 8. 2015 se mimořádně sešlo

záležitostí a rozhodla mezi jiným takto :

zastupitelstvo města a projednalo jedinou

• Vyhlášení záměru v domě kultury – rada
rozhodla na návrh příspěvkové organizace
o vyhlášení záměru na pronájem prostor, ve
kterých je v současné době provozován Tullamore Dew Bar.
• Nájem kamerového systému – rada schválila
uzavření smlouvy na nájem měřícího zařízení
(radar Velká) pro měření rychlosti ve směru
na Milevsko
• Rekonstrukce veřejného osvětlení – souběžně s probíhajícími pracemi firmy E-ON v ulici
5. května rada města zadala rekonstrukci
veřejného osvětlení v této ulici společnosti
Služby města Milevska (9 světel).
• Vyhlášení nové zakázky – rada schválila vyhlášení výzvy k podání nabídek na zakázku
Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Švermova

záležitost, kterou byla změna rozpočtu města.

V ní byly schváleny dva hlavní body:

• Zvýšení částky na rekonstrukci domu kultury – na základě rozpočtu akce a provedené
soutěže na dodavatele bylo rozhodnuto navýšit prostředky na rekonstrukci restaurace
v domě kultury o téměř 2 300 tis. Kč na celkové 4 milióny korun.
• Prostředky na dokončení akce VZOR – zastupitelstvo rozhodlo o doplnění prostředků tak,
aby bylo v letošním roce možno vše zcela dokončit včetně dodláždění proluk mezi domy.

Ve stejný den jednala i Rada města Milevska a projednala celkem 31 předložených

Nové víceúčelové hřiště vzniklo
za pomoci nadace ČEZ
Ve čtvrtek 2. července
proběhlo slavnostní otevření nového víceúčelového hřiště. Slavnostního
otevření se zúčastnili i zástupci Nadace ČEZ, která výstavbu hřiště podpořila příspěvkem ve výši 970 tisíc korun v rámci
Grantového řízení Oranžové hřiště.
Hřiště o velikosti 36 x 18 metrů je možné využít
pro celou řadu sportů, např. volejbal, nohejbal,
florbal či tenis. Finální povrch hřiště tvoří vícevrstvý nátěr na bázi akrylátů, který je vysoce

(tzv. „Pankrací“), která bude předcházet další
etapě obnovy sítí v této ulici.
• Příspěvky na kulturní a společenské akce
- rada schválila dodatečné poskytnutí příspěvků z Grantového programu Kultura 2015
v celkové výši 21 tis. Kč (už dříve poskytnuty
příspěvky za 168 tis. Kč) a příspěvky na akce
zařazené do tzv. „Fondu významných městských akcí“ (Maškary, Pohádkový les, Milevské
hudební léto, Musicfest Přeštěnice, Myslivecké slavnosti, Hostínské divadelní léto) v rozpočtované výši celkem 280 000 Kč.
• Pokračování soudního sporu - rada města
rozhodla podat odvolání k soudu vyšší instance v soudním sporu o platnost odvolání ředitelky 2. ZŠ a rozhodla o dočasném pověření
vedením školy.

Více informací na www.milevsko-mesto.cz
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Ing. Jana Velíšková
projektové řízení

odolný vůči mechanickému a klimatickému namáhání, což zaručuje jeho stálost a dlouhou životnost. Nová plocha je součástí milevského
sportovního areálu. Hráči sportovních týmů
i běžní sportovci tak mohou využít zázemí blízké
sportovní haly v podobě šaten, toalet a sprch.
Město by také rádo novou sportovní plochu
v budoucnu zastřešilo, aby mohlo hřiště sportovcům sloužit i v zimních měsících. Za tímto
účelem byl v rámci realizace hřiště instalován
i základový pás, který bude sloužit pro ukotvení
sloupů budoucího zastřešení.

Stolní kalendář historických fotografií Milevska
pro rok 2016 je na světě
Milevský kraj o.p.s. vydal v průběhu srpna nový
stolní kalendář města Milevska na rok 2016. Kalendář je tentokrát pojat v historickém duchu,
neboť prezentuje Milevsko prostřednictvím zajímavých historických fotografií různých částí
města. Kalendář poodhaluje bohatou historii
města Milevska a ukazuje, jak se v průběhu času
měnila tvář města i stavby v něm a jak to ovlivnilo celkový ráz okolní krajiny. Na tomto místě
bychom také rádi poděkovali Milevskému muzeu
a panu řediteli Vladimíru Šindelářovi za poskytnutí fotografií z muzejního archivu a sepsání
textů k jednotlivým fotografiím. Kalendář města Milevska si můžete zakoupit v Turistickém

informačním centru Milevsko, Milevském muzeu
a v Domě kultury Milevsko za cenu 89 Kč. Doufáme, že Vás tento kalendář osloví a získáte nové
poznatky o vývoji našeho krásného města.
Milevský kraj o.p.s.

V měsíci červenci 2015 oslavila životní výročí
a zároveň souhlasila se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

90 let a více
Věra Schorníková, Milevsko

Poděkování
POHÁDKOVÝ LES
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko děkují sponzorům 6. Milevského pohádkového lesa: Město Milevsko, KV2 audio, Kovářovská
opona, Ekoklima Milevsko, SMM Milevsko, Efaflex
CZ, JUB, SPOS Milevsko, ZVVZ Enven Engineering,
Zážitkový park Zeměráj, Generali, Komerc, Mautel
s.r.o., Fast kovošrot, Boma Milevsko s.r.o., Vachta
elektro, MUDr. Hana Kuchtová, Park+ ing. V. Šmejkal, Robro s.r.o., Milesoft, AZ-Proel, Jan Čeřovský, Lhota-Mlčkovský, Calta elektro, Acond a.s.,
Poliklinika Milevsko, Papírnictví Martin Koptiš,
Potraviny Prima-Hejný, Jaroslav Hřebík – ovoce,
zelenina, Jan Prantl, Maso-uzeniny Josef Koutník,
Lavros s.r.o.
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Pomůžete zlepšit vzhled města?
Vedení města rozhodlo ve spolupráci s městskou policií zavést novou internetovou aplikaci, kterou
by bylo možno do řešení závad ve
městě aktivněji zapojit veřejnost.
Nástroj HLÁŠENÍ ZÁVAD (GEOWEB)
slouží jako pomůcka pro komunikaci mezi občanem a samosprávou
při hlášení a řešení závad (případně jiných skutečností) zjištěných
na území města.
Pro úřad a samosprávu pak slouží
jako evidence, která má zajistit spolehlivé a rychlé řešení drobných problémů. Za správný průběh evidence
odpovídá určený administrátor.
V aplikaci GEOWEB může každý návštěvník na stránkách města získat
informaci o zjištěných závadách a o
průběhu jejich odstraňování a zejména zadat novou závadu včetně
fotografie.

Ohlášení závady
může provést kdokoliv (občan) a lze je provést několika způsoby:
• Telefonicky na číslo 382 504 119 – Stanislav Smrčina (administrátor)
• E-mailem na stanislav.smrcina@milevsko-mesto.cz
• Osobně v sekretariátu starosty (nám. E. Beneše 420)
• Zadáním do on-line portálu GEOWEB - http://milevsko.obce.gepro.cz/
GEOWEB lze spustit i z www.milevsko-mesto.cz – titulní strana, levé menu
„Přímé odkazy“, položka „Hlášení závad GEOWEB“, po zobrazení mapy
pak v pravém sloupci voleb zatrhnout „Hlášení závad“ (poslední položka
v menu).
Administrátor:
• ověří oprávněnost ohlášené závady (osobně, přes městskou policii nebo
kamerový systém)
• závadu přidělí řešiteli (odbor městského úřadu) s termínem splnění, plnění termínů kontroluje, o případném neplnění informuje vedení města
• po obdržení zprávy o splnění od řešitele ověří opět na místě správnost
a vyznačí závadu jako splněnou
• oznámí splnění ohlašovateli (občan, městská policie …)
Systém je již funkční a probíhá jeho testovací provoz (podrobnosti k použití
najdete na stránkách města). Zapojte se i Vy a přispějte k lepšímu vzhledu
města a rychlému vyhledávání a tedy i řešení problémů.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Hodnocení Turistického informačního centra
Milevsko dopadlo na jedničku!
Milevský kraj o.p.s. v tomto roce opět přihlásil Turistické informační centrum Milevsko do projektu „Mystery shopping TIC 2015“, který organizuje
agentura CzechTourism a Asociace turistických informačních center ČR.
Jedná se o výzkum zaměřený na monitoring kvality služeb turistických informačních center v rámci celé České republiky, a to prostřednictvím metody Mystery shopping. V praxi to znamená, že do informačního centra přijde
inkognito vyškolený mystery shopper, který TIC hodnotí z pohledu běžného
zákazníka. Mezi sledované oblasti patří označení TIC a otevírací doba, tedy
například to, zda je infocentrum viditelně označeno, je snadno dostupné

a obsahuje všechny předepsané náležitosti, dále se hodnotí čistota a upravenost exteriéru TIC, první dojem zákazníka z daného prostředí, interiér
a vybavenost TIC, profesionalita, ochota a informovanost pracovníka TIC
a v neposlední řadě se také přihlíží k subjektivním dojmům zákazníka. Turistické informační centrum Milevsko v tomto výzkumu dopadlo na výbornou
a získalo celkové hodnocení 100 %. Toto ocenění nás velice těší a i v budoucnu se budeme snažit, aby obyvatelé i návštěvníci města Milevska a celého regionu byli se službami v TIC Milevsko spokojeni a budeme usilovat
o další zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Milevský kraj o.p.s.

Pamětní medaile města Milevska – návrhy na udělení
Město v roce 2014 vydalo emisi padesáti kusů stříbrných pamětních medailí
o průměru 50 mm s označením „CUM GRATIA MAGNA CIVITATIS MILEVSKO“
neboli „S VELKÝM DÍKEM MĚSTA MILEVSKA“ a letopočtem ANNO 1184.
Tato pamětní medaile se ve formě daru uděluje rozhodnutím rady města
významným osobnostem se zásluhami o město zejména v oblasti politiky
a veřejné správy, kultury, sportu, hospodářského rozvoje a podnikání, vědy
a školství, mezinárodní spolupráce a dalších oblastí.
Rada města vyzývá občany, aby podávali své návrhy na osobnosti, kterým má být pamětní medaile udělena. Protože medaile budou obvykle
předávány při oslavě státního svátku 28. října, podávejte své návrhy pro
letošní rok nejdéle do konce měsíce září 2015.
Návrhy na udělení by měly být podány písemně prostřednictvím sekretariátu starosty města (lze i elektronickou poštou). Návrh musí obsahovat
alespoň stručné zdůvodnění, navrhovatel nesmí být anonymní. Pamětní
medaili lze udělit i „in memoriam“.
Rámcová kritéria pro udělení
Pamětní medaile se uděluje osobám, které obohatily některou z oblastí veřejného života a přispěly k posílení a šíření dobrého jména města Milevska
tím, že zejména:
a) významně vynikly svou činností, dílem nebo mimořádným skutkem
b) dlouhodobě úspěšně působily ve prospěch města a jeho veřejného života (obvykle za předpokladu, že již své aktivní působení v dané oblasti
ukončily).

Dosud bylo uděleno 11 pamětních medailí:
1. Josef Horký – starosta města 1990-1994
2. Ladislav Kalina – starosta města 1994-1998
3. Ivana Stráská – starostka města 1998-2006
4. Ladislav Setikovský – tajemník městského úřadu
5. Anděla Maršálková – sbormistryně milevských pěveckých sborů
6. Karel Paleček – hokejový trenér
7. Jakub Berka – milevský děkan
8. Josef Novotný – profesor a ředitel gymnázia, zastupitel
9. Vladimír Oppl – akademický sochař, autor pamětní medaile města
10. Václav Voříšek – předseda městského národního výboru 1971-1984
11. František Doubek (in memoriam) – významný jihočeský výtvarník, grafik
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Milevská sokolovna slaví devadesátku (dokončení)
Za rok od položení základního kamene, ve dnech
15. a 16. srpna 1925, se nová sokolovna otvírala. To byla významná událost pro Milevsko
i široké okolí. O tom svědčí slavnosti, trvající
plné dva dny, i přítomnost mnoha významných
osobností. Účastníci mohli mimo jiné vyslechnout přednášku berního ředitele Františka
Pauknera z Prahy na téma „Krásy a zvyky kraje
Milevského“. Nebo se mohli zúčastnit veřejnosti přístupné slavnostní valné hromady jednoty,
na níž byla podána zpráva o stavbě, předána
vlajka dorostu a obnoven členský slib po zavěšení stuh na prapor jednoty. Večer pak Ochotnická
jednota sehrála na novém jevišti v sokolovně
divadelní hru Aloise Jiráska „Lucerna“. Druhý
den začal budíčkem již v 6 hodin, pak následoval průvod městem od Bažantnice k sokolovně.
Zde bratr starosta uvítal hosty a zahájil tábor,
na němž promluvil i župní vzdělavatel župy
Žižkovy. Následovalo odevzdání nové budovy
sokolovny a její prohlídka se slavnostním koncertem. Po obědě prošli trasou od hotelu Modrá
hvězda k sokolovně cvičenci a cvičenky. Na cvičišti předvedli veřejné vystoupení. V zajímavém
programu zacvičili žáci i žákyně prostná, stejně
jako dorostenky a dorostenci. Milevská jednota
předvedla cvičení na nářadí, župní družstvo žen
cvičení s koulemi a župní družstvo mužů cvičení
na hrazdě. Pak následovala prostná žen a cvičení župního družstva mužů na bradlech. Vyvrcholením celého programu byla prostná mužů. Slavnostní den končil Věnečkem v sále sokolovny, při
němž vyhrávala kapela tělocvičné jednoty Sokol
Písek.

Členové jednoty svou sokolovnu plně využívali
ke cvičení i společenským akcím. Poskytovali ji
i ostatním milevským spolkům. Do nové budovy
zakoupili kromě tělocvičného nářadí od firmy
Vindyš i divadelní dekorace a zařízení pro biograf. Tím se milevská sokolovna stala na dlouhý
čas centrem sportovního, kulturního i společenského života Milevska a jeho širokého okolí.
S postupem času měnila svou tvář zahrada –
v roce 1931 v ní bylo vybudováno letní hřiště
se dvěma tenisovými kurty a hřištěm na odbíjenou. Po mnoha letech byla obě hřiště zrušena
a vznikl zde malý bazén s 25 metrovou plaveckou
dráhou. Ten sloužil zároveň jako požární nádrž.
V další etapě bazén ustoupil novému hřišti
na odbíjenou.
V roce 1932 se Sokol dočkal významného ocenění ze strany milevské Městské správy: náměstí
před sokolovnou bylo v roce stého výročí narození Dr. Miroslava Tyrše přejmenováno na Tyršovo náměstí.
Tolik historie. Sokolovna i sokolský domek slouží členům jednoty dodnes. V sokolském domku
najdeme byt sokolníka a velkou klubovnu, v níž
se schází ke svému rokování výbor jednoty, využívá se při nejrůznějších akcích cvičitelů či ke
schůzkám Klubu pamětníků milevského Sokola.
V prostorách sokolovny se v nabitém programu
střídají jednotlivé kategorie cvičenců oddílu
sokolské všestrannosti (od těch nejmenších
v kategorii rodiče a děti přes nejmladší, mladší
a starší žactvo a dorost až po dospělé a nejdospělejší cvičence), své hodiny tu mají vyhrazeny
i některé sportovní oddíly. Vzhledem k velkému

FRANTIŠKA DOUBKA

Pozvánka
Milevské vinobraní
Vinotéka Pod Farou Milevsko vás srdečně zve
na již tradiční Milevské vinobraní, které se koná
v sobotu 12. září od 17 hodin v ulici Pod Farou
v Milevsku. Vstup do ulice ze strany od městské
policie. O dobrou zábavu se bude starat cimbálová
muzika z Ratíškovic. Pro Vaši pohodu jsme připravili ochutnávku vín, burčák, víno, pivo, limo a jiné
občerstvení, skleničky s potiskem, které si můžete
odnést domů na památku, zastřešení míst k sezení
pro případ nepřízně počasí a ještě nějaké to překvapení navíc. Stačí si jen přinést s sebou dobrou
náladu. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv vinotéky.

František Doubek: Sokolovna
Tuto kresbu věnoval Fr. Doubek milevským
sokolům ke 120. výročí jednoty.

zájmu více než pěti stovek cvičenců však musejí
některé z nich hledat vhodné tréninkové prostory i jinde.
A ještě pozvánka: výbor milevského Sokola
se chce připojit k nové akci České obce sokolské, kterou je Noc sokoloven. Ta se uskuteční
dne 11. září 2015. Pro všechny příznivce Sokola bude připravena komentovaná prohlídka
sokolovny s promítnutím historických ukázek
a také diskuze k plánům do budoucna.
Zuzana Sekalová

Představujeme

František Doubek, malíř, grafik a středoškolský pedagog, nepochybně patří mezi významné milevské rodáky.
Narodil se v dubnu 1940 v domě čp. 290 v nynější ulici 5. května
do rodiny drobného živnostníka. Jedenáctiletou střední školu absolvoval v Milevsku, kde také navštěvoval kursy kreslení u malíře
Karla Stehlíka. Poté vystudoval vysokou školu pedagogickou obory matematika, výtvarná výchova a základy strojírenství. Roku
1962 nastoupil do Písku jako učitel na tamní gymnázium, kde působil třicet let. V devadesátých letech pracoval jako zástupce ředitele střední zdravotnické školy a působil i na střední soukromé
výtvarné škole, odkud odešel roku 2002 do důchodu.
Jako proslulý grafik je autorem ohromného množství kreseb, ať
se jedná o česká a jihočeská města, knižní ilustrace, návrhy mincí, medailí a poštovních známek, plakáty, exlibris, erby české
šlechty nebo třeba kresby píseckých domovních znamení. Vystavoval v Egyptě, Walesu, Rakousku, Německu, Dánsku, v Belgii aj.
Zejména jeho pohledy na česká města patří mezi nejoblíbenější
díla, s velmi propracovanou drobnokresbou a dokonalou znalostí architektury. Pro město Milevsko vytvořil i návrh stříbrné medaile - ta je od minulého roku udělována významným osobnostem
města.
František Doubek podlehl zákeřné nemoci v prosinci 2011. V Milevsku však na jeho památku nezapomněli. K jeho nedožitým 75. narozeninám zde byla uspořádána výstava z díla a 19. srpna se zde
konal v Galerii M i vzpomínkový večer, kde byla rodině Františka Doubka předána stříbrná medaile
města Milevska, udělená tomuto milevskému rodáku in memoriam.
-vš-
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Milevsko za nacistické okupace
a těsně po ní. (V. část)
Pondělí 7. května
Americké oddíly obsadily Klatovy, Strakonice,
Písek, Vráž, Zbiroh, Zdice, Beroun. Silnicemi
přes Petrovice, Milevsko a Veselíčko pochoduje
množství německých vojáků. Po silnici z Tábora
přes Opařany a Bernartice silný ruch vojenských
vozidel směrem na Písek. Do Sepekova přijelo 80
německých vojáků. Milešovem, Kovářovem a Petrovicemi projíždějí německá auta. V Kovářově
bylo zajištěno 10 německých zběhů a odesláno
do Písku. Po poledni přijela tři plně naložená
auta s vojskem SS. U Petrovic před záseky bez
výstrahy zahájila palbu na hlídku, střežící silnici. Hlídka palbu opětovala, žádné ztráty nebyly
hlášeny. Auta SS poté odjela, zda měli esesáci
nějaké ztráty není známo.
Německé posádkové velitelství v Táboře sdělilo německému veliteli na Kruhovce v Milevsku,
mjr. Krausovi, že povstání českých sil v Praze je
prý už skoro potlačeno a že se hned sejdou rychlé vojenské soudy, které budou soudit viníky.
V lese za Milešovem došlo k přestřelce mezi šesti esesáky a skupinou českých partyzánů. Na německé straně 2 mrtví a 2 těžce ranění, na české
straně zraněn do nohy strážmistr Cyrus.
Bernarticemi projela kolona asi 40 vozů s maďarskými vojáky, kteří mířili k Písku. Americké
tanky čistí krajinu mezi Pískem až k červenskému a podolskému mostu. Přes Sobědraž, Kučeř,
Jickovice a Kostelec se snaží němečtí vojáci
se zbraněmi i bez nich, pěšky i na autech, dostat se přes řeku na druhý břeh Vltavy, aby mohli
být zajati od Američanů. Večer se ozývá střelba
z písecké strany červenského mostu, dosti silná. Do Milevska přichází zprávy o těžkých bojích
v Praze a o surovém řádění oddílů SS.
Úterý 8. května
Německé vojsko, střežící vojenské skladiště materiálu na Kruhovce u milevského nádraží, celkem 15 vyzbrojených mužů, odešlo ráno po trati
směrem k Sepekovu. V devět hodin ráno odeslán
byl z Písku do Milevska na dvou autech pohotovostní oddíl. Německé posádky v počtu 25 mužů
v Okrouhlé a 25 mužů v Božeticích odešly do Sepekova. Zde vojáci naložili svou výzbroj a výstroj
na auta, pak odešli směrem k Písku. Písecký pohotovostní oddíl, jedoucí z Písku do Milevska,
potkal v Bernarticích německý motorizovaný
oddíl, který se mu vzdal. Tím byl příjezd píseckého oddílu do Milevska zdržen. Do Chyšek přijelo v šest hodin večer vládní vojsko, které zde
odzbrojilo sedm aut německých vojáků.
Od Bernartic se ozývá prudká střelba. Německé
letadlo zde narazilo na strom a shořelo. Přijíždějí německé tanky a účastní se střelby. Hoří
některé domy. V Bechyni přestřelky. Z Bernartic se ozývá střelba dlouho do noci, na několika místech požáry. Od Nadějkova na Přeštěnici
a Milevsko jede nepřehledná řada vojenských
aut, opatřená červeným křížem. Milevským nádražím projel od Tábora pancéřový vlak. Před
Milevskem vypálil ránu z děla. Chyškami projelo

16 aut, dle udání s raněnými, ve směru Písek.
Požáry v Bernarticích trvaly celou noc.
Středa 9. května
Po silnici Tábor – Písek neustále projíždějí transporty vojenských aut. V Bernarticích bylo 31
mrtvých. V Kostelci se chtěla tři německá auta
dostat přes řeku, dvě se nakonec vrátila, ale
posádka třetího auta vyvolala přestřelku, načež
vůz opustila. V autě byly poté nalezeny stopy
krve, na české straně ztráty nebyly. Ráno byla
slyšet od Sedlčan prudká střelba a výbuchy. Bylo
hlášeno, že Němci vyhazují do vzduchu zásoby munice, aby ji nemuseli odevzdat. U silnice
z Milevska do Veselíčka bylo v příkopech nalezeno velké množství odhozené munice, kulometů
a pušek. U Podolska Němci odstřelují pancéřové
pěsti. Starosta z Bernartic objednal v Milevsku
28 rakví.
U Hrazánek zapálili Němci kupu pancéřových
pěstí, které poté vybuchly. Na hrejkovické silnici, nedaleko spojky ke Zbelítovu, je slyšet
střelba z kulometů. V Kostelci napadli příslušníci SS českého četníka a stráže. Čtyři esesáci
byli na místě usmrceni. Během 5. května projely Milevskem transporty německého vojska
na nákladních vozech, vlečných vozech i jiných
motorových vozidlech, jejichž počet se odhaduje na 2000. Ve dne byl přesun silný, projížděly
celé plynulé kolony i jednotlivá vozidla, v noci
byl provoz slabší. Vojáci byli ozbrojeni, pozdější
kolony byly však již beze zbraně. V mnoha případech odvážela německá vojska také německé vystěhovalce. Přesuny těžkých zbraní, tanků a děl,
zde však nebyly.
Směrem na Bernartice a Opařany bylo slyšet těžké výbuchy, způsobené odhazováním granátů
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střípky z
minulosti
a pancéřových pěstí německým vojskem. K incidentům s německým vojskem nedošlo. Zpráva,
že udatní Pražané vydrželi nápor a řádění surových SS-manů a že do Prahy již dorazila Rudá
armáda, způsobila všude radostné nadšení.
Čtvrtek 10. května
Němečtí vojáci, prchající před Rudou armádou,
opouštějí na silnicích svá vozidla i různý materiál, který pak zajišťují členové Národních výborů
nebo Revolučních gard. Od Sepekova k Milevsku
míří nepřetržitý proud nákladních i osobních
aut. Do Jickovic a na Žďákov přijíždějí různá
vozidla, ale když zjistí, že přechod přes řeku je
nemožný, vrací se k Milevsku nebo ke Kamýku.
Silnice Tábor-Opařany-Bernartice-Podolí je německými motorizovanými jednotkami zcela zatarasena. V Bernarticích už je ruské vojsko v počtu asi 100 vozidel a s děly. Rusové odzbrojují
německé jednotky. Při příchodu ruského vojska
do Bernartic vznikla mezi Němci panika a část
se jich rozutekla po okolních lesích. Odzbrojení
Němci jsou posíláni dále po silnici pěšky do Písku. V Líšnici byl odzbrojen německý tank.
V Opařanech stojí asi 100 německých aut. Při
přestřelce zde byli zabiti tři němečtí důstojníci, tři ruští vojáci a tři civilisté. Němci stříleli
na Rusy ze zdejší nemocnice. Rusové zde byli
v menšině, proto ustoupili směrem na Stádlec.
V Milevsku byli němečtí uprchlíci v počtu asi
1400 lidí přesídleni ze škol a budovy okresního
úřadu do stodol v milevském klášteře.
Ze vzpomínek Vladimíra Řepky
(strojopis ze sbírek Milevského muzea)

Pohřeb kapitána Sažinova. Nákladní vůz s rakví před budovou nynější milevské polikliniky. Květen
1945. Ze sbírek Milevského muzea.

září

2015

strana

6

fotoobjektivem

DDM Milevsko připravilo na letošní prázdniny dva letní tábory. Dva roky prázdnin - Hana Forejtová a Kongo - Bongo! - Vilém Fink. Všem dětem děkujeme za účast, rodičům za důvěru a táborovému personálu za pomoc! Více fotek z tábora najdete na Rajčeti - ddmmilevsko.

Ve čtvrtek 20. 8. se v kláštěrní bazilice konal koncert Pocta barokní hudbě, na kterém vystoupil Písecký komorní orchestr.

Ve středu 19. srpna se konal v Galerii M vzpomínkový večer na prof. Františka Doubka. V průběhu večera byl promítnut film z jeho poslední výstavy.
Večera se zúčastnilo mnoho známých osobností a byla předána pamětní
medaile Františku Doubkovi in memoriam.

Výstava obrazů akademického malíře Antonína Šíta, která se koná ke 100.
výročí jeho narození, byla v barokní prelatuře kláštera zahájena 15. srpna.

Netradiční modní přehlídka na vernisáži výstavy s názvem Po uši v papíru
přilákala do Galerie M i v horkém odpoledni 4. srpna přes 100 návštěvníků. Až do konce měsíce zde byly vystaveny papírové šaty, které navrhla
a vyrobila Jiřina Vlková, a s nimi fotografie publicisty a hudebníka Davida
Peltána. V září v Galerii M probíhá výstava maturitních prací žáků výtvarných oborů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni.

V pátek 14. srpna byly předány prostory restaurace v domě kultury firmě
Radiostav, která zde provádí stavební úpravy tak, aby restaurace mohla
být předána novému nájemci.

září

2015
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kultura a sport v milevsku a okolí
Milevské kino
5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

čtvrtek 3. 9., pátek 4. 9.
KURÝR: RESTART

20.00

Francie – Akční, thriller – Scénárista Luc
Besson se vrací na plátna kin v nejlepší formě.
Kurýr: Restart přináší zběsilé honičky, rychlá
auta, zabijácky krásné ženy a pořádnou nálož
akce. V dnes již kultovní roli Franka Martina
se představí nová herecká tvář – charismatický britský herec Ed Skrein (Hra o trůny).

TITULKY

96 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

sobota 5. 9.
ANDÍLEK NA NERVY

20.00

ČR – Komedie - Milionářka do chatrče. Rodinná komedie vypráví příběh velkoměstské
puberťačky a jejího otce, nemajetného veterináře žijícího na venkově.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

105 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

neděle 6. 9.
CESTA VZHŮRU

20.00

ČR, SR - Dokument – Radek Jaroš ve filmu
o zdolávání vrcholů Země a života. Tento dokumentární – cestopisný film představí dlouhou a náročnou životní pouť horolezce Radka
Jaroše až na vrchol poslední osmitisícovky na K2. Nebude to ale klasický sportovní film.
Zachycuje stopu člověka, který se ani v těch
nejnáročnějších podmínkách nevzdal ryzího
lidství.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

100 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

čtvrtek 10. - neděle 13. 9.
GANGSTER KA

20.00

ČR – Kriminální, thriller - Kriminální thriller
Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy Padrino
Krejčíř.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

100 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

pátek 11. - neděle 13. 9.
MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE

17.30

Francie – Animovaný - Aniž by o to žádal, je
malý Mune, snílek a šibal, v bájném světě
jmenován strážcem Měsíce, tedy tím, kdo
přináší noc a bdí nad sny. Mune ale přitahuje katastrofy a omylem umožní strážci temna,
aby ukradl Slunce. S pomocí hrdého strážce
Slunce Sohona a křehké Ciry se Mune vydává
za neobyčejným dobrodružstvím, jež z něj učiní legendu mezi strážci.

3D DABING

vstupné: 130 Kč

85 min.

čtvrtek 17. 9., pátek 18. 9.
LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM

20.00

USA – Akční, sci-fi – Labyrint byl jen začátek.
Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného labyrintu, doufali, že se dokážou vrátit ke svým starým životům. Nemohli

se ale splést víc. Místo svobody je čekal pouhý
postup do druhé fáze zkoušky připravené organizací Z.L.S.N. Pro Thomase a ostatní přeživší Placery z labyrintu tak běhání zdaleka
nekončí.

neděle 6. 9.
TANEČNÍ SKUPINA EFK
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
taneční sál

TITULKY

od pondělí 7. 9.
TANEČNÍ SKUPINA EFK
ZAČÁTEK TRÉNINKŮ
taneční sál

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

sobota 19. 9., neděle 20. 9.
WE ARE YOUR FRIENDS

20.00

USA, VB, Francie – Drama, hudební, romantický - Ve filmu hraje Zac Efron mladého DJ
jménem Cole, snažícího se prorazit na elektronické hudební scéně v L.A. Ve filmu dále hrají
modelka a herečka Emily Ratajkowski, kterou
známe již z filmu Zmizelá a videoklipu Robin
Thicke's Blurred Lines video, a Wes Bentley.

TITULKY

vstupné: 110 Kč

93 min.

čtvrtek 24. 9., pátek 25. 9.
SINISTER 2

20.00

USA – Horor – Pozor, děti si hrají! Před třemi
roky vás v temných sálech kin pořádně děsil
horor Sinister a nyní opět přichází a s ním
se vrací zlo, vrací se totiž Bagul, děsivý pohanský démon požírající dětské duše.

TITULKY

97 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

sobota 26. 9., neděle 27. 9.
EVEREST

20.00

USA – Dobrodružný, drama - Nejnebezpečnější místo na Zemi. Rozhodli se zdolat nejvyšší
horu světa. Byli zkušení, trénovaní a připravení na nejhorší. Ani to ale nemusí na nejnebezpečnějším místě na Zemi stačit.

3D TITULKY

121 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

dům kultury
Nádražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

středa 2. 9.
TANEČNÍ SKUPINA EFK
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
taneční sál

15.30-17.00

středa 2. 9.
20.00
FITNESS HODINY S JANOU
MIKLAVČIČOVOU – ZAHÁJENÍ KURZU
taneční sál
čtvrtek 3. 9.
15.30-17.00
TANEČNÍ SKUPINA EFK
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
taneční sál
pátek 4. 9.
19.00
TANEČNÍ HODINY 2015
ZAHÁJENÍ VÝUKY SKUPINY A + B

Společná zahajovací hodina obou skupin tanečních hodin.

velký sál

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné 30 Kč

15.00–16.30

pondělí 7. 9.
15.30-17.00
MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
ZAHÁJENÍ ZKOUŠEK
loutkový sál
pondělí 7. 9.
16.00-18.00
PŘEDŠKOLÁČEK ANEB HRAJEME SI
NA ŠKOLU – ZAHÁJENÍ KURZU

Pouze pro předem přihlášené děti. Více informací na kortanova@milevskem.cz.

výuková učebna
pondělí 7. 9.
18.00
KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO NOVÉ
ZÁJEMCE

Kurzy němčiny pro dospělé - začátečníci, pokročilí, mírně pokročilí. Po zvládnutí základních gramatických jevů a slovní zásoby se v
kurzech pro pokročilé zaměříme na konverzační témata potřebná v různých životních
situacích, na cestách a na porozumění mluvenému slovu.
Lektorka: Jitka Chabrová

učebna 1
pondělí 7. 9.
18.45 a 20.00
FITNESS HODINY S JANOU
MIKLAVČIČOVOU – ZAHÁJENÍ KURZU
taneční sál
úterý 8. 9.
13.00-16.00
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

učebna 2
úterý 8. 9.
DĚTSKÝ TANEČNÍ KROUŽEK
ZAHÁJENÍ KURZU
(I PRO NOVÉ ZÁJEMCE)

17.00

Společenské a country tance, lektor Jaroslav
Bolek.

taneční sál
středa 9. 9.
16.00 a 16.30
KURZ HRY NA KYTARU
INFORMAČNÍ SCHŮZKA

16.00 – začátečníci, 16.30 – stávající žáci,
lektorka: Kateřina Dvořáková

učebna 3
středa 9. 9.
KURZ HRY NA KLAVÍR
INFORMAČNÍ SCHŮZKA

Lektorka: Kateřina Dvořáková

učebna 3

17.00

září

čtvrtek 10. 9.
PILOXING
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

16.45

Lektorka: Nina Capouchová

hudební sál
pátek 11. 9.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2015

2. lekce, skupina A – 17.30 hod. a skupina B –
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi.

velký sál

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné 30 Kč

neděle 13. 9.
16.00
TANEČNÍ SKUPINA EFK
ÚVODNÍ INFORMAČNÍ SCHŮZKA
Pro stávající tanečníky a jejich rodiče.

hudební sál
pondělí 14. 9.
19.00
BŘIŠNÍ TANCE – ZAHÁJENÍ KURZU
PRO ZAČÁTEČNICE
(I PRO NOVÉ ZÁJEMCE)
Lektorka: Lída Jindrová

hudební sál
úterý 15. 9.
19.00
BŘIŠNÍ TANCE – ZAHÁJENÍ KURZU
PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
(I PRO NOVÉ ZÁJEMCE)
Lektorka: Lída Jindrová

hudební sál
středa 16. 9.
17.00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
velký sál
čtvrtek 17. 9.
IRISDIAGNOSTIKA

14.00

Poradna Jitky Hanzalové.

učebna 2
čtvrtek 17. 9.
IRISDIAGNOSTIKA

17.00

Přednáška Jitky Hanzalové.

učebna 2
pátek 18. 9.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2015

3. lekce, skupina B – 17.30 hod., skupina A –
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi.

velký sál

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné 30 Kč

sobota 19. 9.
17.00
10. MILEVSKÉ BIENÁLE DUCHOVNÍ
HUDBY

Účinkují: Orchestr a komorní sbor Opery jihočeského divadla a Milevský smíšený sbor,
sólisté: V. Hudeček, P. Tesařová - housle,
L. Švehlíková – zpěv, sbormistři: M. Veselý
a A. Maršálková, dirigent: J. Vodňanský
V programu zazní: G. F. Händel - Vodní hudba
(Suita D dur), J. S. Bach - Houslový koncert E
dur, J. S. Bach - Arie z Magnificatu "Et exultavit
spiritus meus", J. S. Bach - Dvojkoncert pro dvoje housle d moll, J. S. Bach - Arie a dva chorály
z Kantáty č. 174 "Ich liebe den Höchsten...",
G. F. Händel - Hallelujah! z oratoria Mesiáš.

bazilika Navštívení Panny Marie
vstupné: 95 Kč

čtvrtek 24. 9.
TOULKY ZA POZNÁNÍM
CESTA DO PRALESA

2015
18.00

Parta odvážných dobrovolníků se vrátila
z ekvádorské džungle. Chcete se přímo od nich
dozvědět, jaké to tam bylo, jaké je soužití s místními indiány a co obnáší praktická pomoc
v pralese? Přijďte za nimi na přednášku a můžete se těšit na večer plný inspirace a krásných
fotek. Součástí večera bude ochutnávka wayusy, oblíbeného povzbuzujícího nápoje amazonských indiánů a prodej indiánských šperků.
Deštné pralesy Amazonie patří mezi největší
bohatství naší planety. Jsou plícemi naší Matky země a domovem více než čtvrtiny všech
rostlinných a živočišných druhů. A jsou také
jedním z posledních domovů lidí, kteří dokážou
žít v těsném spojení s přírodou. Život po staru
je občanské sdružení, jehož cílem je pomoci
ekvádorským indiánům ve snaze zachování jejich domova a kultury. Jedna část ekvádorské
Amazonie v povodí řeky Napo je nezadržitelně
devastovaná těžbou zlata, kácením vzácných
dřevin, ale i tužbou po výdobytcích civilizace,
jimž amazonští indiáni více a více podléhají. Život po staru se snaží pomoci lidem nalézt rovnováhu a udržitelnost v jejich nelehké situaci.

loutkový sál

strana

středa 2. 9.
VERNISÁŽ VÝSTAVY
MATURITNÍ PRÁCE 2015
čtvrtek 3. 9. – úterý 29. 9.
MATURITNÍ PRÁCE 2015

17.00

Výstava maturitních prací žáků výtvarných
oborů Střední uměleckoprůmyslové školy
v Bechyni.
vstupné: 10 Kč

Milevské muzeum
Klášterní 557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

do neděle 6. 9.
KDYŽ UTICHLA DĚLA…

Výstava k 70. výročí ukončení 2. světové války.

pátek 25. 9.
17.00
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY
DÝMKA V PROMĚNÁCH ČASU

Výstava potrvá od 26. září do 8. listopadu
2015.

Městská knihovna

vstupné: 25 Kč

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231

pátek 25. 9.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2015

www.knihmil.cz

4. lekce, skupina A – 17.30 hod., skupina B –
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi.

velký sál

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné 30 Kč

sobota 26. 9.
19.00
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – LUCERNA

Původní česká divadelní hra „Lucerna“
od Aloise Jiráska v podání divadelníků
z ochotnického spolku Forbína Jistebnice.
Děj za onoho času ve mlýně, na zámku, v lese
a v lesním zámečku.

velký sál

vstupné: 50 Kč, členové Senior klubu ZVVZ
25 Kč

neděle 27. 9.
15.00
POHÁDKA PRO DĚTI – BREKEKE

Hraje Pohádkové divadlo Praha. Vodník Brek
žije několik let dlouho sám a je mu smutno.
Ale brzy nastane velký zlom v jeho životě,
když se objeví vodnická víla.

velký sál

vstupné: 50 Kč

PŘIPRAVUJEME:
sobota 3. 10.
10.00-12.00
PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A OSTATNÍCH POTŘEB
prostory DK
vstupné: zdarma

pátek 16. – neděle 17. 10.
7. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
prostory DK

galerie M
Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz
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středa 9. 9.
17.00
ZAČÍNÁ ŠKOLA: JAK ZVLÁDNOUT
1. TŘÍDU

Povídání pro rodiče prvňáčků o tom, jak
na věc.

pobočka knihovny v DK

SPOS Milevsko
J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách
www.spos-milevsko.cz.

VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
06. 9.
FC ZVVZ žáci - Prachatice
06. 9.
FC ZVVZ muži A - Klatovy
10. 9.
FC ZVVZ st. př. - Protivín
13. 9.
FC ZVVZ dorost - Prachatice
13. 9.
FC ZVVZ muži B - Vacov
17. 9.
FC ZVVZ ml. př. - Kluky
19. 9.
FC ZVVZ žáci - Vimperk
20. 9.
FC ZVVZ přípravky - Milevsko
20. 9.
FC ZVVZ muži A - Třeboň
26. 9.
FC ZVVZ dorost - J. Hradec
26. 9.
FC ZVVZ muži A - S. Ústí

13.30
17.00
17.00
12.00
17.00
17.00
10.00
10.00
16.30
12.00
16.30

září

SPORTOVNÍ HALA:
20. 9.
Hadball
26. 9.
Florbal dorost
26. 9.
Hadball muži

15.30
08.00
17.30

z Assisi - z klubu Fanouš. Na závěr bude pro
všechny přichystáno malé občerstvení. Buďte
našimi hosty!

Milevský klášter

Nízkoprahový klub Fanouš
Hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

www.zvvz.cz/seniorklub

úterý 1. 9.
ZÁJEZD Č. 15 – MNICHOV

Tvořivé odpoledne.

Opakovaný program jako č. 8, odjezd od sokolovny v 5.00 hodin, zastávka u paneláku.

úterý 8. 9.
ZÁJEZD Č. 16 - PRAHA

Lanovkou na Petřín, prohlídka sadů, rozhledny, bludiště, hvězdárny a Strahovského kláštera. Odjezd od sokolovny v 8.00 hodin, zastávka u paneláku.

úterý 15. 9.
ZÁJEZD Č. 17 - BERCHTESGADEN

pátek 18. 9.
DÁMSKÝ KLUB - JAK PEČOVAT O PLEŤ
úterý 22. 9
PREVENTIVNÍ TÉMA:
CO DĚLAT, KDYŽ SE NUDÍM
středa 23. 9
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PRO VEŘEJNOST

Oslavte s námi 1. rok fungování klubu Fanouš
(tvořivá dílna, ping pong, karetní a stolní hry).

Prohlídka města a Hitlerova Orlího hnízda, výjezd autobusy a výtahem na Kehlstein jízdenky cca 15 € nejsou v ceně. Odjezd od sokolovny v 5.30 hodin, zastávka u paneláku.

neděle 20. - neděle 27. 9.
REKREACE - PARKHOTEL MOZOLOV

Pobyt s plnou penzí pro členy a jejich partnery, doprava vlastní.

úterý 22. 9.
ZÁJEZD Č. 18 – BAD FÜSSING

Koupání v termálních lázních, vstupné 10 €
není v ceně. Odjezd od sokolovny v 7.00 hodin, zastávka u paneláku.

středa 30. 9.
ZÁJEZD Č. 24 – BERCHTESGADEN

středa 30. 9
FILMÁČ: NUDA V BRNĚ
PRAVIDELNÉ AKCE:
pondělky (kromě 28. 9.)
ODPOLEDNE S HUDBOU

14.00-15.00

čtvrtky
14.00-17.00
NAUČ SE VAŘIT S FANOUŠEM
ROZÁRKA – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

13.00-15.00

Zvířátka z bambulí.

Prohlídka města a Hitlerova Orlího hnízda,
výjezd autobusy a výtahem na Kehlstein jízdenky cca 15 € nejsou v ceně. Opakovaný zájezd č. 17. Odjezd od sokolovny v 5.30 hodin,
zastávka u paneláku.

OS Diacel
Sdružení rodičů s diabetem a celiakií

středa 9. 9.
13.00-15.00
POSTAVIČKY Z LISTÍ A KAŠTANŮ
středa 16. 9.
13.00-15.00
ZVÍŘÁTKA Z PET LAHVÍ
středa 23. 9.
13.00-15.00
VÝROBA DRAKŮ
středa 30. 9.
13.00-15.00
PRSTOVÍ MAŇÁSCI

www.diacel.cz | tel.: 605 888 980

Klub českých turistů

pátek 11. - neděle 13. 9.
LOUČENÍ S LÉTEM „OKOLO TŘEBONĚ“

www.kctmilevsko.pisecko.info

Farní charita Milevsko
U Bažantnice 561 | tel: 734 435 162
www.fchm.cz

08.00-16.00
14.00-18.00

15.30

Program: 15.30 - mše sv. za charitu, 16.00 koncert Gabriely Pechmanové - sledujte zvláštní plakáty. Poté na nádvoří kláštera bude následovat vystoupení dětí z NZDM sv. Františka

středa 2. 9.
OKOLÍM MILEVSKA

Pěší vycházka po trase Milevsko, Pytlák, Líšnice, AGPI, Hajda, Milevsko, celkem 11 km. Sraz
u sokolovny v 8.00 hodin.
vede: Tomáš Wilda

sobota 12. 9.
KRAJEM KAMENŮ

Tradiční turistický pochod, pěší trasy 15 až 50
km, cyklotrasy 40 – 80 km. Start: základní
škola 7.00–10.30 hod. Pořádá KČT Petrovice,
který zajišťuje i dopravu z Milevska a zpět
informace: Jaroslav Mácha

sobota 19. 9.
TAJNÝ VÝLET

9

809 101. Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

neděle 20. 9.
OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE

Cykloakce po trase Milevsko, Bernartice, Radětice, Bechyně, Opařany, Sepekov, Milevsko,
celkem 47 km. Sraz u sokolovny v 8.00 hodin.
vede: Tomáš Wilda

Pěší vycházka po trase Milenovice, Loucký
mlýn, Radčice, Křtětice, Vodňany, Čičenice, celkem 16 km (12 km). Odjezd nádraží ČD v 5.11,
příjezd v 16.16 hodin.
vede: Jindřich Janouch

neděle 27. 9.
OKOLÍM MILEVSKA NA KOLE

Cykloakce po trase Milevsko, Sepekov, Branice, Křenovice, Bernartice, Borovany, Svatkovice, Jestřebice, Branice, Milevsko, celkem 45
km. Sraz u sokolovny v 9.00 hod.
vede: Tomáš Wilda

středa 30. 9.
OKOLÍM MILEVSKA

Pěší vycházka po trase Stehlovice, V soudném,
Křenovice, Bojenice, Bernartice, Veselíčko,
Branice, celkem 13 km. Odjezd z nádraží ČD
v 7.41 hodin.
vede: Tomáš Wilda

Kamenáč music art pub

Hra na kytaru a bubínky.

středa 2. 9.
BAMBULÍNCI
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středa 23. 9.
VODŇANSKO

úterý 1. 9.
MÁME JEŠTĚ PRÁZDNINY
středa 9. 9.
KORÁLKOMÁNIE

Senior klub ZVVZ

čtvrtek 10. 9.
pátek 11. 9.
POTRAVINOVÁ SBÍRKA
PRO LIDI V TÍSNI
prodejna Billa
neděle 27. 9.
DEN CHARITY

2015

Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší
vycházkou. Přihlášky Infocentrum, tel. 383

www.kamenac.net

pátek 4. 9.
FORBIDDEN FRUIT

20.00

pátek 18. 9.
DORA BONDY & BAND:
ACOUSTIC HYSTERIA

20.00

pátek 25. 9.
DJ MACEO

21.00

Legenda českého živě hraného hip-hopu
s frontmanem MC Henry D. Skupina se stylově drží old school rapových postupů s příměsí
jazzu a funku. V její produkci naleznete i několik reggae a dancehall skladeb.

Dora Bondy je česká skladatelka a zpěvačka
žijící v Praze. Vystoupení je vždy plné emocí
a bouřlivé energie, což často vede k improvizaci a k rychlému střídání akustických a elektrických nástrojů v její energické kapele.

Funkový nadšenec moderující každou neděli na rádiu Wave pořad Grundfunk. Macea
za gramofony potkáte po klubech v celých Čechách, ale nejčastěji na akcích, kde vystupují
J. A. R. nebo Monkey Business. J. A. R. doprovázel jako oficiální tour DJ, Monkey Business mu
volají i pro „rodinnější“ akce, jako byla třeba
svatba Matěje Rupperta.

Milevský kláštěr
Klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

do úterý 29. 9.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE SRDCE

Výstava ke 100. výročí narození akademického malíře Antonína Šíta.
Výstava je otevřena vždy od pátku do neděle
a ve svátek od 10 do 17 hodin nebo po doho-

září

2015
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dě (tel. 737 166 733 nebo v kanceláři kláštera). Římskokatolická farnost Chyšky, která
výstavu pořádá, k ní vydala katalog.
Současně je možné navštívit výstavu na faře
v Chyškách, která je zaměřená na krajinářkou
tvorbu A. Šíta.

úterý 29. 9.
PSYCHOLOGIE TOTALITY

18.00

Náš host Jindřich Kabát je psycholog a někdejší ministr kultury. V posledních letech přednáší střídavě v Česku a v USA. Není to tak dávno,
co vydal knihu „Psychologie komunismu“. Ve
své přednášce se bude zamýšlet nad tím, jaká
nás čeká budoucnost a zda je možné, aby se z
demokratického státu stala opět země s totalitním režimem.

Latinská škola
vstup: zdarma

Centrum Milísek
Sažinova 763 | tel.: 723 449 409

NABÍDKA KURZŮ 2015/16
PRO DĚTI:

SPOLEČENSKÉ A COUNTRY TANCE – zahájení 8. 9. od 17 hod. (i pro nové zájemce)
HRA NA KYTARU – informační schůzka pro začátečníky 9. 9. od 16 hodin
- informační schůzka pro stávající žáky 9. 9. od 16.30 hodin
HRA NA KLAVÍR- informační schůzka středa 9. 9. od 17 hodin

www.centrummilisek.cz

PŘEDŠKOLÁČEK - zahájení v pondělí 7. 9. v 16 hodin – pro předem přihlášené děti

úterý 1. 9.
07.30–16.00
MINIŠKOLKA/JESLIČKY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

TANEČNÍ HODINY 2015 – zahájení v pátek 4. 9. od 19 hodin

Celodenní zařízení pro děti od 1 roku, provozní doba: PO–PÁ 7.30–16.00 hodin. V případě
zájmu o jesličky nás kontaktujte.

pondělí 7., 21. 9.
09.00–16.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
úterý 8. 9.
08.30–16.00
BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA
středa 16. 9.
08.30–12.00
SPOKOJENÁ RODINA
ZAHÁJENÍ KURZU

Třídenní bezplatné školení pro rodiče, organizace času v rodině, finanční zdraví rodiny,
vzájemná komunikace v rodině. Během školení zajištěná bezplatná péče o děti v jesličkách.
Nutno přihlásit předem.

úterý 22. 9.
16.30
ODPOLEDNÍ KLUB MAMINEK - ZÁPIS

MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR – zahájení zkoušek v pondělí 7. 9. od 15.30 hodin
TANEČNÍ SKUPINA EFK - nábory 2. a 3. 9. od 15.30 hodin, 6. 9. od 15 hodin

PRO DOSPĚLÉ:

FITNESS HODINY S JANOU MIKLAVČIČOVOU – zahájení ve středu 2. 9. od 20 hod.
TAIČI – ukázková hodina zdarma 22. 9. od 20 hodin
BŘIŠNÍ TANCE – zahájení pro začátečnice 14. 9. od 19 hodin
- zahájení pro mírně pokročilé 15. 9. od 19 hodin
NĚMECKÝ JAZYK – pro začátečníky i pokročilé, info schůzka 7. 9. od 18 hodin
PILOXING – ukázková hodina zdarma ve čtvrtek 10. 9. od 16.45 hodin
JÓGA – od října každé pondělí, středu a čtvrtek

Více o nabízených kurzech získáte na www.milevskem.cz,
na telefonním čísle 383 809 201
nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz.

Pravidelné odpolední setkávání rodičů a dětí
(přednášky, oslavy, besedy, cvičení ...)

úterý 29. 9.
17.00–18.30
ŠKOLA ÚSTNÍ HYGIENY PRO DĚTI

Třídenní kurz ústní hygieny pod vedením
zubní sestry J. Mužíkové pro rodiče s dětmi jak správně pečovat o dětské zoubky, jak děti
správně motivovat k péči o své zoubky.

Pozvánka
Při příležitosti oslavy Dne charity v neděli
27. září v 16 hodin se uskuteční v milevské bazilice
jedinečný koncert sopranistky Gabriely Pechmannové a dalších. Na příčnou flétnu doprovodí rodačka z blízkého Sepekova Petra Bendová, žačka
Gabriely Molové. Příležitost dostane i milevský
chrámový sbor pod vedením Kateřiny Dvořákové.
Akce bude benefiční, výnos koncertu bude použit
na dofinancování projektu Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež - klub Fanouš a služby SAS Rozárka.
Alena Růžičková

Nejdůležitější je srdce
Výstava ke 100. výročí narození akademického malíře

Antonína Šíta (1915 – 1983)
Barokní prelatura Milevského kláštera
16. srpna – 29. září 2015
Ambity Strahovského kláštera
9. října – 30. října 2015

Projekt „Nejdůležitější je srdce“ realizovala Římskokatolická farnost Chyšky díky podpoře Královské kanonie premonstrátů na Strahově,
Jihočeského kraje (grantový program Podpora kultury), obce Chyšky, města Sedlec-Prčice, města Milevsko,
Prácheňského muzea v Písku a Galerie Procházka v Českých Budějovicích.

10
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O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE STÁLE VĚTŠÍ ZÁJEM
Každým rokem oslovuje
naši organizaci, tedy
Sociální služby Města Milevska (dále jen
SSMM), stále více zájemců, kteří potřebují
zajistit péči pro sebe
nebo své blízké. Služby
sociální péče mají napomáhat klientům zajistit
jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, a v
případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit
jim důstojné prostředí a zacházení. SSMM poskytují vzájemně provázané terénní a pobytové
sociální služby: Pečovatelská služba, Domov pro
seniory, Odlehčovací služba.
Mnoho klientů využívá jen občasnou výpomoc
zajišťovanou Pečovatelskou službou v jejich
domácnostech (pomoc při zajištění stravy, pomoc
s hygienou, pomoc při zajišťování chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím). Tuto službu využívá v současnosti
360 klientů, z toho v letošním roce máme 62 klientů nových. Pečovatelská služba je zajišťována
naší organizací v domech s pečovatelskou službou v Milevsku, Bernarticích, Sepekově, Kovářově, Jistebnici, Nadějkově a v chráněných bytech

v Hrejkovicích. Někteří klienti využívají možnost
krátkodobé pobytové Odlehčovací služby, jejímž hlavním cílem je umožnit pečující osobě potřebný odpočinek. Pobytová služba Domov pro
seniory bývá využívána zejména v případech,
kdy dojde u člověka ke zhoršení zdravotního
stavu natolik, že jeho pobyt v domácím prostředí již není možný. Kapacita lůžek na Domově
pro seniory je 36 a na Odlehčovací službu jsou
vyčleněna 4 lůžka. Služba je poskytována na základě smlouvy mezi poskytovatelem (SSMM)
a uživatelem služby za úhradu, která se skládá
z platby za bydlení, z platby za stravu a platby
za péči, na kterou je určen především příspěvek
na péči (což je státní dávka vyplácená úřadem
práce v místě trvalého bydliště klienta). Nedílnou
součástí sociálních služeb je bezplatné Sociální
poradenství (výběr sociálních služeb dle individuálních potřeb, formy pomoci, základní práva
a povinnosti, podpora členů rodiny).
Další službou poskytovatele je Půjčovna kompenzačních pomůcek, kde je možné zapůjčit
vhodné pomůcky pro usnadnění pohybu a života klienta s různým zdravotním či pohybovým
omezením. V neposlední řadě SSMM podporují
setkávání lidí a volnočasové svépomocné aktivity

seniorů prostřednictvím Klubů důchodců. Dále je
pro občany k dispozici krytý rehabilitační bazén
(rezervace je možná na tel. čísle 721 013 245). Informace o všech dostupných sociálních službách
najdete na webových stránkách naší organizace (www.socsluzbymilevsko.cz) nebo u sociálních pracovnic přímo na pracovištích v Milevsku
5. května 1510 (tel.: 382 505 249, 382 505 250)
a Libušina 1401 (tel.: 382 522 394). Jsme rádi,
když můžeme pomoci rodinám a jejich blízkým při
řešení jejich mnohdy nesnadné životní situace.
Sociální služby Města Milevska
Bc. Martina Holá, sociální pracovnice
Bc. Markéta Jarošová, sociální pracovnice

Poslání a cíle DDM Milevsko

Volný čas je součástí života a výchovy každého z nás. Naším cílem je zaměřit se na vzdělávání právě ve volném čase a pomocí zájmů dětí a mládeže tak rozvíjet jejich osobnost. Učinit tak formou,
která bude zábavná a zároveň výchovná. Toto vzdělávání probíhá formou pravidelné činnosti zájmových útvarů, formou volno-časového klubu a pořádáním různých akcí pro školy i veřejnost.

Naše nabídka pro rok 2015 – 2016
Zelené oddělení – zájmové útvary: Vilém Fink

Žluté oddělení – zájmové útvary: Hana Forejtová

Allkampf-jitsu AKJ – Bojové umění, základy sebeobrany pro zájemce od 7 let, činí 1100 Kč
Anglický jazyk – Konverzace, příprava na školu, pro zájemce od 2. st. ZŠ, 800 Kč
Angličtina – Tématické bloky hravou formou, pro zájemce 1. st. ZŠ, 700 Kč
Angličtinka – pro nejmenší (hry, říkanky), pro zájemce 4-6let, 700 Kč
Badminton – Nováčci – Pokročilí, pro zájemce od 2. st. ZŠ, 900 Kč
Badminton – Ženy/Muži – pro dospělé zájemce! 1000 Kč
Cyklistika – kroužek pro zájemce o cyklistiku, od 7 let, 700 Kč
Fotografický kroužek – animace, časosběr, fotokniha, pro zájemce od 2. st. ZŠ, 700 Kč
Dramatický kroužek – Dramatizace, improvizace, kreativita, od 1. st. ZŠ, 500 Kč
Jednokolka – Street, cross, od 2. st. ZŠ, 700 Kč
Kalanetika – Aerobní cvičení pro zájemce od 18 let, 800 Kč
Kickbox lightcontact – Bojové umění, od 1. st. ZŠ, 1100 Kč
Kondiční cvičení pro mládež – posilovna, od 15 let 700 Kč
Kondiční cvičení pro muže – posilovna, pro zájemce od 18 let, 700 Kč
Kondiční cvičení pro ženy – posilovna, aerobní cvičení, pro zájemce od 18 let, 800 Kč
Lukostřelba – střelba z reflexního luku! Novinka! 700 Kč
Orientální tance – netradiční pojetí tance, pro zájemce od 5 let, 600 Kč
Počítače – různé úrovně, grafika, web, od 1. st. ZŠ, 600 Kč
Pohybová průprava – základy moderní gym. od 5 let, 600 Kč
Slacklining – Balancování – chození – skákání na popruhu, pro zájemce od 2. st. ZŠ, 600 Kč
Stolní tenis – určeno všem kategoriím, nové pojetí, pro zájemce od 7 let, 700 Kč
Střelecký – Sportovní střelba ze vzduchovky, pro zájemce od 7 let, 700 Kč
Šachy – pro zájemce od 7 let, 500 Kč
Šipkový klub – Kvalitní sisalové terče, elektronické šipky, x-box, pro zájemce od 10 let, 600 Kč
Tanečky – pro nejmenší zájemce o první taneční krůčky a choreografie, 3-6let, 600 Kč
Žonglování – sportovně artistická aktivita pro koordinaci, pro zájemce od 10 let, 700 Kč

Airsoft – moderní druh vojenského sportu – od 12 let, 400 Kč
Cvičení pro ženy – večerní cvičení - kalanetika, posilování, pilátes, aerobik 700 Kč
Dopolední klubíčko – zábavné cvičení maminek s dětmi – od 1,5 roku dítěte, 800 Kč
Dopolední zvoneček - Vv metody pro děti od 2 let za doprovodu maminek, 800 Kč
Dovedné ruce - dívčí klub – od 7 let, 800 Kč
Dračí doupě - Deskové hry - pro zájemce od 8 let, 500 Kč
Drátkování – zábavná práce pod vedením odborné lektorky – od 10 let, 600 Kč
Hra na kytaru – pod vedením zkušené lektorky, 800 Kč
Keramika – proděti od 6 let, 800 Kč
Korálkování – pro zájemce od 8 let, 700 Kč
Kynologický klub – pro zájemce od 8 let, 600 Kč
Povídálek - pro zájemce od 4 let, 800 Kč
Patchwork – klub - od 10 do 60 i více let, 700 Kč
Předškoláček – Grafomotorika, předmatematické představy, logické myšlení, od 4 let,
700 Kč
Modeláři + RC modeláři – od 6 let, 700 Kč
Rybáři – možno získat rybářský lístek a povolenku k rybolovu, pro děti od 7 let, 600 Kč
Šikulka – tvořivé a Vv práce pro děti od 3 let do 15 let, 800 Kč
Veselé cvičení – cvičení, míčové hry, 5 až 10 let, 700 Kč
Výtvarný – pro děti od 4 let do 15 let, 800 Kč
Děti jsou do ZÚ přijímány na základě přihlášek podepsaných zákonným zástupcem.
U účastníků nad 18 let postačuje přihláška s vlastním podpisem. Přihlášky možno
vyzvednout v DDM Milevsko během měsíce září nebo jsou k dispozici na ZŠ. Nově je
také spuštěno přihlašování online na našich stránkách. Přihlášky lze zaslat e-mailem, osobně předat v DDM Milevsko nebo zaslat poštou. Zájmové útvary zahajují
činnost 1. 10. 2015 a končí 31. 5. 2016. Zápisné se platí na celý školní rok. Bližší informace k připravovaným ZÚ podají vedoucí oddělení. Cílem DDM Milevsko je
nabídnout zajímavou volno-časovou zábavu nejen dětem, ale i široké veřejnosti.

Další informace možno vyhledat na kontaktních adresách či u kontaktních osob:
www.ddmpisek.cz – Milevsko, Facebook DDM Milevsko | DDM Milevsko, Na Tržišti 560, 399 01 Milevsko
vedoucí žlutého oddělení: Hana Forejtová, tel.: 777 339 923, e-mail: forejtova@ddmpisek.cz
vedoucí zeleného oddělení: Bc. Vilém Fink, DiS., tel.: 777 339 990, e-mail: fink@ddmpisek.cz
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Návštěvnost Bartolomějského posvícení 2015
ČTVRTEK - KONCERT BAZILIKA
POUZE PÁTEK
PÁTEK - NEDĚLE
SOBOTA - NEDĚLE
POUZE NEDĚLE

133
719
918
1232
280

NEDĚLE - TEP KRÁLOVSKÉ KRVE

192

CELKOVÝ POČET

3474

Organizátoři Milevských městských slavností - Bartolomějského posvícení děkují všem účinkujícím, návštěvníkům, sponzorům a partnerům akce.

HUDEBNÍ SKLEPY v Milevsku,
to je od roku 2003 již 115 koncertů, na kterých vystoupili:

Dědeček, Burian, Nos, Noha & Bubák & Štulíř, Dragoun & Barabáš, Koubek,
Topol, Hutka, Merta & Levitová, Voňková, Konvrzek, Plíhal, Václavek, Pospíšil
& Zatloukal, Streichl, Paleček & Janík, Fajt, Nohavica J., Schmitzer, Shoenfelt & Cingl, Šarkozi, Baťa & Hádek & Slam, Váša, Hall, Třešňák, Kočičková
& Nohavica L., Šrůmová & Mihálik, Ponorka, Mišík & ČDG (Nejezchleba, Skála,
Zelenka, Pokorný, Pavlíček), Janoušek & Vondrák, Vřešťál, Dusilová & Galuška, Vychodilová & Noll, Petr & Vopava, Kamberská, Skoumal & Kovács & Nejezchleba, Koubek & Jeřábek & Ponocný, Sahara Hedl, Rédl, Merta & Hrubý
& Fencl & Zelenka, Beňa & Radvanyi, Budař & Jedlička, Dědeček & Úterý,
Strašidelný Elektrik Band, Ivan Hlas Trio, Ebeni & Etc..., Jan Spálený Trio,
Longital, Republic of Two, Dobré ráno Blues Band, KyBaBu, Krausberry, Ztracené Iluze, Smrž & Lovett, Ticho, Gwyn Ashton Trio, The Hogs, The Pale, Maria
D. Kennedy, The Swell Season, Liam Ó Maonlai, Mark Geary, Brendan Ó Shea, Překrásný koncert na zaplněném nádvoří Milevského kláštera uvedl pěti
Dan Wilde, Paul Tiernan, Lorcan O´Dwyer, Duke Special & Chip, Rob Bochnik, písněmi písecký písničkář Jiří Smrž. Doprovázel ho houslista amerického
původu Benjamin Lovett.
Simon Good, Aida Shahghasemi, Markéta Irglová, Glen Hansard a další...

HUDEBNÍ SKLEPY 2015/16
13. ROČNÍK – PODZIMNÍ ČÁST
MILEVSKO, GALERIE M

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082 • www.milevskem.cz
11. ZÁŘÍ - JIŘÍ SMRŽ S DOBROVODEM
Jiří Smrž (kytara, zpěv), Benjamin Lovett
(housle), Jiří kovář (el. kytara)
16. ŘÍJEN - JAMES HARRIES (ANGLIE)
20. LISTOPAD - LENKA DUSILOVÁ
08. PROSINEC (út) - JAN BURIAN & JIŘÍ DĚDEČEK
Začátky v 19.30 hod. Změna programu vyhrazena.
Kavárenské uspořádání s obsluhou 19.00–23.00.
Glen Hansard začal hrou na piáno, zbytek koncertu střídal strunné nástroje - ukulele, mandolínu a svoji typickou děravou kytaru. Hrál na ni
s takovou razancí, že musel třikrát měnit prasklou strunu. Glena doprovázel mladičký hráč na kontrabas Lorcan O’Dwyer. Koncert byl plný náboje
- podařilo se mu krásně zapojit publikum zpěvem, luskáním a pískáním.
V druhé půlce koncertu požádal houslistu Bena, aby se přidal s houslemi
a posléze se zpěvem zapojil i kytarový technik Mic Geraghty. Před posledními písněmi už všichni stáli na nohou a zpívali spolu s Glenem. Nezapomenutelný zážitek a splněný sen mnoha se blížil k závěru...

V průběhu koncertu udělila neočekávaně agentura „Ticho po pěšině“ Josefu Veverkovi cenu „Opětavec“, kterou mu za vytrvalou činnost na alternativním kulturním poli předal Václav Koblenc.
MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska • vydává Dům kultury Milevsko IČO 48257460 • Ročník XXII • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846,
399 01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@milevskem.cz • Redakční rada: I. Radosta, M. Třeštík, V. Kratochvíl, M. Fröhr • Registrováno Ministerstvem kultury České republiky,
odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba: J. Kálal • Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. • Distribuce: Annapurna s.r.o. • ZDARMA – VÝTISK JE NEPRODEJNÝ!
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Poklad Manitoua s Diacelem Písek
V červenci se Štědronín proměnil v prérie Divokého západu. Čtyři indiánské kmeny - Čerokiové, Mohykáni, Siuxové a Šošoni zdolávaly různé
úkoly. Cílem bylo najít „Poklad Manitoua“= téma
celotáborové hry.
Tábor byl určený pro 40 dětí - diabetiků, dětí
s celiakií i kombinovaným postižením ve věku
7 - 17 let z celé ČR - od Chomutova, přes Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Strakonice, Prahu, Brno, Třebíč, Jihlavu,... a nejvzdálenější účastník byl z Uherského
Brodu. Vše zorganizovalo OS Diacel Písek, opět
pod vedením Zdenky Staňkové, další instruktoři
byli Honza Staněk, Honza Satrapa, Klára Máchová, kterou na druhou část vystřídala její sestra
Mirka. Nezbytný lékařský dohled zajistila MUDr.
Marta Klementová z IKEM Praha a sestřička Alena Jechová a MUDr. Tereza Vychodilová.
Hlavní náplní byly indiánské hry, rukodělné

práce s indiánskou tématikou – opracování
a malování totemu, výroba lapačů snů, čelenek,
štítů, amuletů. Děti si vyzkoušely znalost různých rostlin a zažily i večer se Šamanem, který
na závěr paní doktorka Marta využila i k edukaci
diabetiků – i o tom náš tábor je.
Děti se dozvěděly mnoho ze života Indiánů.
K tomu hodně napomohl výlet autobusem
do pevnosti Fort Hary, kde si všichni vyzkoušeli různé disciplíny. Nechyběly různé sportovní
soutěže – kromě běžných sportů to byl softbal,
horolezecká stěna a lanovka od LezeTop, provazové dráhy, discgolf a kinball s teambuildingovou společností Feelnat, výlet na koupaliště
na Zvíkovském Podhradí, večer s kytarami, diskotéky, maškarní rej, opékání buřtů, malování na výtvarnou soutěž a samozřejmě i noční
bojovka.
Každý bojoval za sebe i za svůj kmen, starší děti

pomáhaly ochotně mladším, což se běžně nevidí. Neustále si počítaly body, ale vyhrát může jen
jeden. Přesto, že to vůbec nebylo jednoznačné,
první, kdo získali poklad Manitoua, byli Mohykáni (modří). Odměny však byly pro všechny.
Děti si užily krásných 14 dní, jejich rodiče zase
„dovolenou od cukrovky“.
O tom, kdo nám všechno pomohl, je možné
se dočíst na www.diacel.cz.
Zdenka Staňková, Diacel Písek

Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do středy 16. září
na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku Milevské bienále duchovní hudby,
které se uskuteční v sobotu 19. září od 17
hodin v bazilice Navštívení Panny Marie. K

odpovědi nezapomeňte připojit celé své jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
budova Speciální školy v Milevsku
Výherci: Radka Přibylová, Zbelítov; Martin
Pánek, Milevsko; Ivan Raška, Milevsko

Předškoláček aneb Hrajeme si na školu
I následující školní rok otevře Dům
kultury
Milevsko
pro všechny děti
předškolního věku
výtvarně-vzdělávací kroužek s názvem
Předškoláček aneb Hrajeme si na školu. Kroužek je rozdělen na dvě části.
V té první – výtvarné se děti seznámí
s různými výtvarnými technikami a budou pracovat s různorodým materiálem včetně přírodnin. V druhé části

se zaměříme na rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky a slovní zásoby.
Děti budou pracovat s grafomotorickými
listy, vypracovávat různé zábavné úkoly, které je nenásilnou formou připraví
na dobrý start v první třídě. První hodina proběhne 7. září a budeme se scházet
vždy v pondělí 1x za 14 dní od 16 do 18
hodin. Přihlášky se již nyní přijímají
v kanceláři DK nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz. Počet dětí v kurzu
je omezen, cena 500 Kč za pololetí.

KURZY ANGLIČTINY
od září 2015
n a G y m n á z i u M i l e vs k o p r o t y t o j a z y k o v é ú r o v n ě :

Mírně pokročilí
Středně pokročilí
Akreditované kurzy pro učitele
SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY
z/do anglického jazyka

M gr. H an a P ašk o vá, te l.: 72 1 21 7 279
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pozvánka
Sbírka - potraviny pomáhají

!!! PŘIPRAVTE SE NA NOVÉ DOTACE NA KOTLE !!!
DOTACE OPŽP

· program mají kraje vyhlásit letos na podzim
· dotace bude 75% z ceny za kompletní instalaci automatického kotle na uhlí a pelety
· maximální výše dotace na kotel
na uhlí a pelety je 112 500,--

· ve vybraných obcích dotace
ještě o 5% vyšší

· na skladě již máme kotle Benekov C27,
které vyhovují dotačním podmínkám

· máme osvědčení o profesní kvalifikaci
nezbytné pro montáž dotovaných kotlů

· detailní položkový rozpočet zdarma
· prodloužená záruka 5 let na dotované kotle Benekov C27
· případný servis zajištuje přímo naše servisní oddělení

Farní charita Milevsko pořádá ve čtvrtek
10. září od 8.00 do 16.00 hod. a v pátek
11. září od 14.00 do 18.00 hod. potravinovou sbírku pro lidi v tísni v prodejně Billa
v Milevsku. Během této akce budou mít
zákazníci možnost zakoupit a následně
potraviny darovat zástupcům naší organizace, které najdou v prodejně viditelně
označené logem charity. Sbírku potravin
zaštiťuje sociální služba Rozárka, která ji
využije pro přímou pomoc lidem v nouzi.
Potraviny se dostanou zvláště k rodinám
s dětmi, které jsou často uživateli našich
služeb, případně k rodinám, vytipovaným
sociálním odborem MěÚ Milevsko. Doporučujeme darovat trvanlivé potraviny jako
jsou konzervy, polévky, nápoje, šťávy, piškoty, těstoviny, rýže, luštěniny, čaj, mouka, mléko, cukr a jiné.
Při přípravě sbírky (včetně jednání s vedením marketu Billa) nám pomáhá pan Josef
Kortan.
Za Sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi „Rozárka“ – Pavla Kotrbová

Pozvánka
MEZI STROMY 2015
Zahrada hravosti
Milí lidé,
Přijďte vystavit své umění či komu chvilka
zbyde!
Každoroční alternativní tradičně netradiční výstava pod širým nebem – den plný
hudby, divadelních představení, uměleckých děl všeho druhu a milých setkání
v parku Bažantnice je tu co by štětcem
dohodil. A to v sobotu 5. 9. od 13 hodin.
Letos je na programu výstava místních
i přespolních, 4 kapely, divadlo, bleší trh,
sekáč, bar ProNás, bar s míchanými nápoji Kamenáč music art pub, fireshow, bosá
stezka a další… Vstup free. Těší se na Vás
o. s. ProNás!
Adéla Gürtnerová
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Dětská obuv Botonožka Bechyně

Skladem stovky bot, v každé velikosti
vždy 30-60 párů na každou sezónu. Hlavní
sortiment ve velikostech 17 – 35, vyšší
velikosti okrajově.

Certifikovaná
zdravotně nezávadná
dětská obuv

Podzim v Botonožce:

bačkory - Befado, Fare, HP Čechtín, DPK
podzimní kožené boty od 9 výrobců, tenisky, botasky, softshellová obuv
holiny (i zateplené), pláštěnky, deštníky
školní batohy TOPGAL
předškolní batohy Pidilidi
tepláky, mikiny, pyžama, noční košile, ponožky Voxx, bambusové ponožky a
punčocháče Tuptusie, podzimní čepice RDX (ČR)
dětské šle, pásky, kšíry, impregnace, tkaničky
reflexní vesty

Otevírací doba:
Po – Pá: 9.00 – 12.00
13.30 – 17.00
So:
9.00 – 11.00

16

tel.: 723 020 899
mail: botonozka@centrum.cz
www.facebook.com/Botonozka
Přidejte se k nám na Facebooku

NOVINKA
od 1. září nový věrnostní
program
akce pro registrované do
věrnostního programu
10% sleva na dvojčata

Dětská obuv Botonožka
Libušina 186
Bechyně

Nejširší výběr dětských botiček v regionu od předních výrobců z oboru:
Superfit, Fare, Protetika, D.D.Step, Jonap, Bugga, Santé, Pegres, Peddy, Prestige, HP Čechtín, Befado, Demar

