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TS EFK slaví 10 let
Dne 10. 8. přijal starosta města Ivan Radosta úspěšné družstvo milevských hasiček, kterým se v
letošním roce podařilo zvítězit v okrskové i okresní soutěži a na krajské soutěži v požárním sportu
v Č. Krumlově obsadit krásné 3. místo. Starosta jim poděkoval za vzornou reprezentaci města a popřál hodně zdaru v jejich další činnosti.

Využití MHD v Milevsku se zvýšilo
Město Milevsko od počátku roku 2016 převzalo od Jihočeského kraje financování městské dopravy.
Průběžné vyhodnocení potvrdilo, že snížení jízdného zatím v prvním pololetí 2016 vedlo proti roku
2015 ke zvýšení počtu přepravených osob o téměř jednu pětinu…
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
se koná koná ve středu 14. září od 17
hodin ve velkém sále domu kultury.

Festival dechových kapel v Milevsku
Neděle 11. září od 14.00 hodin
Dechová hudba Veselá muzika,
Dechová hudba Vištučanka (SK), Zelená šestka.
DK Milevsko
Vstupné 50 Kč

září

2016

strana

2

Informace z jednání Rady města Milevska
Rada města jednala po téměř měsíční přestávce
na své 18. letošní schůzi. Na programu měla
26 záležitostí, z nichž vyjímáme:
• Pravidla pro poskytování dotací – po letošním sjednocení všech příspěvků města do čtyř
dotačních programů (sport, kultura, sociální
práce, životní prostředí a práce s mládeží)
úřad připravil radě města ke schválení jednotné zásady postupu v dotačních programech
pro rok 2017 – především z hlediska jednotnosti postupů a průběhu programu úřadem
a orgány města.
• Zadání zakázek – rada rozhodla o zadání
zakázek:
• Oprava chodníků u DPS Libušina – Služby
města Milevska, 263 tis. Kč + DPH

• Elektroinstalace v budoucím maškarním
muzeu – CALTA-K, Praha, 278 tis. Kč + DPH
• Placené parkování – rada města vydala obnovené nařízení o placeném parkování ve městě,
kterým se vymezují místa, na kterých je parkování placeno prostřednictvím parkovacích
automatů. K těm dosud existujícím se přidává
8 míst za radnicí (kolmá k budově radnice),
která by měla zajistit možnost zaparkování
zejména pro účastníky řízení na městském
a finančním úřadě.
• Společný nákup elektřiny – hromadný nákup elektřiny pro město a jeho organizace má
již tříletou velmi úspěšnou tradici, v závěru
letošního roku proběhne z rozhodnutí rady
opět, tentokrát na dvouleté období. Pozitivní
je i to, že se ke společnému nákupu připojují

i další obce z regionu – letos to bude Sepekov,
Přeborov, Stehlovice a Jetětice.
• Jesle – rada města projednala se zástupkyní
centra Milísek možnosti zřízení či podpory
jeslí v Milevsku, v dalších pracovních jednáních by měla být navržena konkrétní forma
provozu a podpory jeslí.
• Rada města také jednala jako valná hromada společnosti Služby města Milevska.
Na základě výsledku výběrového řízení zvolila
jednatelem společnosti Ing. Vlastimila Bártu
z Milevska. Valná hromada dále vyjádřila poděkování předchozímu jednateli Michalu Polaneckému za jeho práci pro společnost v letech 2010-2016 a rozhodla mu v souvislosti
s odchodem udělit mimořádnou odměnu.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Oprava Sladkovské ul. dokončena

Mimo mediální zájem proběhla a byla dokončena oprava Sladkovské ulice. Ulice, která je
na okraji města a dlouhá léta byla i na okraji
zájmu politiků. Původní povrch měl podobu
špatně zaasfaltované polní cesty. Připraveným zadáním pro rekonstrukci byla pouhá výměna povrchu v omezené šířce. Avšak na základě přání zde bydlících občanů a jednání
s nimi bylo technické řešení upraveno k výstavbě plnohodnotné komunikace v maximálně možném šířkovém uspořádání.

Tak jako na většině staveb v Milevsku i na
této stavbě nás čekalo nepříjemné překvapení v podobě spodní vody v tělese komunikace a neúnosného podkladu. Řešení bylo
nalezeno provedením dodatečné meliorace,
sanací podloží a větší podkladní vrstvou ze
štěrkodrtí.
Stavbu prováděla firma ROBSTAV stavby k.s.,
která zvítězila ve výběrovém řízení a elektronické aukci. Z rozpočtované hodnoty
díla ve výši necelého 1 mil. Kč bez DPH bylo

Prezentace Milevska v Olympijském parku

Projekt Olympijský park Rio-Lipno 2016 byl vyvrcholením celoroční kampaně s názvem Jižní
Čechy olympijské, jejímž hlavním cílem byla
propagace sportu a aktivního pohybu zábavnou
formou. Díky tomuto projektu mohli návštěvníci

Lipenska v době konání letní olympiády v Riu
(5. až 21. srpna 2016) aktivně využívat desítky
sportovišť, která byla rozprostřena okolo celého
lipenského jezera. Centrem olympijského parku se stala obec Lipno nad Vltavou a v expozici
Jihočeské centrály cestovního ruchu se dne 11.
srpna 2016 prezentovalo i město Milevsko společně s turistickou oblastí Toulava. Propagace
Milevska však probíhala nejen na stánku, ale
také přímo v terénu, neboť se oficiální součástí programu stal i masopustní průvod skupinky
Milevských maškar, která po celý den procházela
parkem a zábavnou formou návštěvníky lákala
do Milevska nejen na památky a aktivní dovolenou, ale také na významné akce v čele s Milevskými maškarami.
Milevský kraj o. p. s.

důslednou kontrolou prací, výkazů výměr
a množství použitých materiálů pro město
ušetřeno téměř 60 tis. Kč.
Ze strany zástupce města bych chtěl poděkovat nejen zhotoviteli za solidně provedené
dílo, ale především obyvatelům za spolupráci
a vstřícný přístup v průběhu výstavby. Věřme, že peníze města byly vhodně investovány
a komunikace bude dlouhá léta sloužit.
Ing. Mgr. Miroslav Doubek
TDI a Radní odpovědný za opravy a investice

poděkování
Dům kultury Milevsko, pořadatel Milevských městských slavností – Bartolomějského posvícení 2016, děkuje partnerům
akce za jejich podporu: Město Milevsko,
Jihočeský kraj, Služby města Milevska,
Budweiser Budvar, ZVVZ Enven Engineering, Nej.cz, Čevak, Jan Polata Company,
Acond, JK Art Production, Milevský klášter, Milevský kraj, Toulava, Kiss Rádio Jižní Čechy, Jihočeské týdeníky, kulturne.
com. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří zakoupením vstupenky podpořili i další
kulturní akce, pořádané naší organizací
v budoucnu.
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Jak to vidím já
Mám za sebou první dva měsíce ve funkci tajemnice Městského úřadu Milevsko, a tak nastala
asi ta správná chvíle zhodnotit moje dosavadní
dojmy a seznámit všechny s mými představami
a přáními, jak by měl městský úřad vypadat.
Pokud bych to chtěla vystihnout velice stručně,
napadají mne tři zásadní body, a to: 1. komunikace, 2. komunikace a 3. komunikace. Ne, není
to chyba tisku, ani mé omezené slovní zásoby.
To jedno jediné slovo má totiž několik významů:
1. Komunikace – jako všudypřítomná informační technologie. Je to ucelený a správně fungující systém technického vybavení a programů,
která nám umožňuje a usnadňuje práci, informovanost a vzájemný kontakt. Bez ní se dnes
zkrátka neobejdeme. Jsem ráda, že na městském úřadě pracuje tým, který se dokáže o fungování IT systému postarat, držet krok s novými
trendy a hlavně má zájem hledat a využívat stále nové možnosti.
2. Komunikace – jako informovanost směrem
od úřadu k občanům a jiným institucím a vlastní

vyřizování záležitostí s občany. Jsem toho názoru, že informací není nikdy dost. Pokud jsou
informace podávány objektivně, v dostatečné
míře a včas, nedostává se prostoru zbytečným
dohadům, spekulacím a polopravdám. V současné době jsou připravovány nové webové stránky
města. Chtěla bych, aby více sloužily občanům
a poskytly jim větší komfort ve vyřizování jejich záležitostí prostřednictvím individuálních
elektronických přístupů, formulářů, e-plateb.
Věřím, že se to podaří a občan k nám na úřad už
vlastně vůbec nebude muset chodit! To samozřejmě neznamená, že by se úřad před občany
uzavřel. Naopak, mým záměrem je větší zviditelnění úřadu a samotných úředníků. Každý by měl
mít svoji podobenku na webových stránkách
a jmenovkách. Snad se podaří i prostory úřadu
více zútulnit - to však závisí na především finančních možnostech města a vůli zastupitelů.
3. Komunikace – jako spolupráce uvnitř úřadu.
Mým přáním je, aby tato komunikace fungovala
mnohem lépe než doposud. Máme co zlepšovat

Světoznámý sbor Boni pueri v Milevsku
Farní charita připravuje na září výjimečný koncert, Milevsko navštíví světoznámý chlapecký
sbor - Boni pueri (v překladu Dobří chlapci).
Je to český chlapecký pěvecký sbor se sídlem
v Hradci Králové. Názvem se hlásí ke sboru, který
působil od 12. do 15. století při chrámu sv. Víta
v Praze. Základnu sboru tvoří soukromá základní
umělecká škola Boni pueri, která působí jako samostatný subjekt od září 2006 v Hradci Králové.
Sbor se účastní mnoha zahraničních turné i vystoupení s významnými hudebními tělesy České
filharmonie, je zván na přední hudební festivaly
Pražské jaro, AmericaFest, Shanghai International Arts Festival, Europalia. Přípravná oddělení
sboru se jmenují Pueráček, Pueri 1, Pueri 2 a nejpokročilejší oddělení Bonifantes. Nejúspěšnější
zpěváci se dostávají do koncertní skupiny. Celkem se práci ve sboru věnuje kolem 200 chlapců
od 4 do 21 let. Český chlapecký sbor Boni pueri
je kulturním velvyslancem Sborové federace při
Evropské unii (European Federation of Choirs of
the Union). Zakladatelem, sbormistrem a uměleckým ředitelem v letech 1982–1996 byl Prof.
Jiří Skopal, s nímž spolupracovala manželka
Květoslava. Nyní jsou sbormistry Pavel Horák
(od roku 1991, od roku 1996 byl spolu s Jakubem Martincem uměleckým ředitelem souboru,
věnuje se asijským a americkým turné) a Marek
Štryncl (od roku 2010, sbormistr koncertní skupiny, věnuje se evropským turné a velkým muzikologickým projektům).
Sbor absolvoval přes 2500 samostatných koncertů po Evropě, Americe i Asii (v nedávné době
vyjížděl například do Japonska, Kanady, Španělska, Francie, USA, Švýcarska, Nizozemska, Číny
atd.). Účinkoval po boku významných umělců
i souborů a orchestrů. Pořádá pravidelná koncertní turné po USA (Grace Cathedral San Francisco), Japonsku (Tokyo Bunka Kaikan Hall),
Jižní Koreji (Seoul Arts Centre), Velké Británii,

Nizozemí (Concertgebouw Amsterdam, De Doelen Rotterdam), Dánsku, Francii, Itálii (Basilica
di S. Maria Maggiore Bergamo). Účastní se světových hudebních festivalů (Pražské jaro 1994,
1995, 1998, 2004 a 2005, Europalia – Brusel
1998, AmericaFest – Minneapolis 1998, 2002,
Jeonju Sori Festival – Korea 2002). V červenci
2004 se stal prvním evropským hostitelem světového festivalu chlapeckých a mužských sborů
„World Festival of Singing for Men and Boys“,
další ročník v roce 2008 také spolupořádal. Členové Boni pueri účinkují i jako sólisté v operních
představeních (W. A. Mozart: Kouzelná flétna
- Teatro dell‘Opera di Roma 2004), nahrávají filmovou hudbu a zároveň ve filmech účinkují.
Sbor provádí zejména vážnou hudbu, ale je charakteristický i moderní dramaturgií a mísením
žánrů, díky čemuž má větší úspěch i mimo úzké
odborné kruhy. Kromě renesanční, barokní a romantické hudby zařazuje i tradicionály nebo
muzikálová díla. V posledních letech nastudoval například dvojsborově Matoušovy pašije
J. S. Bacha, Vánoční oratorium J. S. Bacha, Oratorium Mesiáš G. F. Händela, Rekviem W. A. Mozarta a G. Faurého, scénické provedení terezínské
dětské opery Hanse Krásy Brundibár, Hlasy světla a premiérové nahrávky děl českých barokních
autorů. Nahrávka Zelenkova Sub olea pacis et
palma virtutis získala v roce 2003 prestižní ocenění Cannes Classical Awards.
Vystoupení tohoto světoznámého sboru bude
pro Milevsko velká čest, sbor přijede z velkého
turné v Číně (Peking, Šanghaj, Baotou, Jinan,
Ganzhou ), kde bude koncertovat znovu po pěti
letech. Program mají nabitý, v prosinci je čeká
například velké turné po Japonsku a pak Jižní
Korea. Takže jejich „odskočení do Milevska“ bude
opravdovou událostí. Přijďte se přesvědčit sami!
Akce se koná v klášterní bazilice 11. září 2016 od
16.00 hodin.

ve vytváření vnitřních databází, využívání dostupných komunikačních technologií i vylepšování vzájemné informovanosti. Chci vytvořit
takový systém, aby úředníci měli uspokojivé
podmínky pro svou práci - odpovídající pracovní
prostředí, nezbytné pomůcky, vybavení, oborná školení a ohodnocení. Následně pak po nich
budu požadovat i jejich adekvátní výkon. Chci
pravidelně navštěvovat část úřadu umístěnou
v ulici Sažinova, aby zdejší úředníci neměli pocit odloučenosti od zdroje informací v centru
města, kde sídlí vedení a mám kancelář i já.
Všechny tři výše uvedené body spolu úzce souvisejí, jeden bez druhého nemá velkou naději
na úspěch. Proto chci všem třem bodům věnovat stálou pozornost. Fungování úřadu bude
především moji vizitkou. Moc bych si přála, aby
každý úředník byl hrdý na svoji příslušnost ke
zdejšímu úřadu a město bylo s činností úřadu
spokojeno.
Ing. Vladimíra Štorková,
tajemnice městského úřadu Milevsko

Milevské muzeum

vás srdečně zve
na pořad ke 180. výročí úmrtí básníka
Karla Hynka Máchy

básník
Když

odchází

Účinkuje
vokálně-instrumentální soubor
Chairé z Příbrami,
um. vedoucí Josef Krček
Výběr z díla K. H. Máchy recituje
Alfred Strejček

Pořad se koná
v Latinské škole milevského kláštera,
ve čtvrtek dne 15. září 2016 v 18 hodin
Vstupné Kč 50

h
Akce se koná za finanční podpory Jihočeského kraje a Města Milevska

V měsíci červenci 2016
oslavila životní výročí
a zároveň souhlasila se zveřejněním
v Milevském zpravodaji:

90 a více let
Věra Schorníková, Milevsko
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Divadlo Járy Cimrmana v Milevsku
Na čtvrtek 8. září od 19 hodin pro vás v DK Milevsko připravujeme představení v podání herců Divadla Járy Cimrmana. Hra Afrika je, jak
již podtitul naznačuje, o výpravě českých cestovatelů do nitra Afriky. Výpravu vede dr. Emil
Žába, na palubě s ním cestuje misionář Cyril Metoděj, mecenáš výpravy baron Ludwig von Úvaly

u Prahy a řidič vzducholodi Bohuslav Puchmajer.
Poté, co přistanou do Afriky, se snaží navázat
přátelský vztah s tamním kmenem černochů albínů. Vstupenky na představení můžete zakoupit v obvyklých předprodejních místech: www.
milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino.

Farní charita Milevsko se zapojila do operačního
programu FEAD na pomoc nemajetným
Lidé v nouzi mohou od června zdarma dostávat potraviny a další základní potřeby. A to
díky operačnímu programu Ministerstva práce a sociálních věcí financovanému z Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
„Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“. Potravinové a hygienické balíčky pro sociálně slabé budou distribuovat
ve svých regionech jednotlivé místní charity,
tedy i Farní charita Milevsko, které pomohou
také odbornou radou.

Potravinová a materiální pomoc je určena
nejchudším, kteří zdarma obdrží balíčky
s trvanlivými potravinami pro sebe či svoji
rodinu (obsahující konzervy, těstoviny, sušené mléko, olej) a hygienickými potřebami
a potřebami souvisejícími s péčí o děti (mýdlo, šampón, prášek na praní, pleny, vlhčené
ubrousky, holicí strojek).
Balíčky jsou k vyzvednutí v SaS Rozárka, Hůrecká cesta 227, Milevsko. S potravinovou
a materiální pomocí SaS Rozárka nabízí také

poradenskou pomoc při řešení obtížných situací.
Program Ministerstva práce a sociálních
věcí je financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD - Fund for
European Aid to the most Deprived). Česká
republika má v programovém období 2014+
možnost z tohoto fondu získat až 23,3 milionů EUR. Pomoc bude po celé ČR distribuována především prostřednictvím neziskových
organizací.

HUDEBNÍ SKLEPY 2016
MILEVSKO, GALERIE M

oznámení

Milevsko • nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082 • www.milevskem.cz

16. 09. 2016 IVAN HLAS TRIO
oblíbené Trio ve složení Ivan HLAS, J. Olin NEJEZCHLEBA a Norbi KOVACS se vrací
po 2 letech do Milevských Hudebních sklepů

14. 10. 2016 ERICH BOBOŠ PROCHÁZKA & MAREK WOLF (SK)
Blues za hranicí stylu, excelentní psychydelická foukačka, zpěv i kytara, KŘEST DESKY!

25. 11. 2016 DIRTY DEEP (FRANCIE)

Krasobruslařský klub Milevsko
zahajuje opět svou činnost. Tréninky budou
probíhat jak na ledě, tak i v tělocvičně, kde
se krasobruslařky naučí koordinaci, základům atletiky, baletu, správného strečinku,
posilování a rytmického cítění. Tréninky
na ledě budou zaměřeny na obratnostní
cvičení pro nové členy a základům krasobruslení. Kdo by se rád přidal mezi milevské
krasobruslaře, bude vítán.

Victor Sbrovazzor - zpěv, harmonika, kytara, Adam Lanfrey - baskytara, Goeffro Sourp - bicí.
Chytlavé heavy blues ovlivněné folkem i rockem. Velmi autentická, neopakovatelná, výbušná
bluesová show.
Začátky v 19.30 hod. Změna programu vyhrazena,
Kavárenské uspořádání s obsluhou Restaurace V Klubu od 19.00 do 23.00 hod.
Hudební sklepy se konají díky laskavému přispění těchto firem:
VETO CZ, koncesionář PEUGEOT v Písku • KOMERC VZDUCHOTECHNIKA Milevsko • POLATA – průmyslová výroba a montáž Milevsko • PARK+ Milevsko • Veterinární ambulance KOTRBA Milevsko

Městská knihovna v Milevsku Vás zve na pořad:

ZAČÍNÁ ŠKOLA
ANEB

JAK ZVLÁDNOUT PRVNÍ TŘÍDU

POVÍDÁNÍ PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ O TOM, JAK NA VĚC…

Jak vhodně uspořádat denní režim prvň áčka
Jak se vyhnout ranním zmatkům
Praktická doporučení týkající se domácí přípravy
Jak zvládnout první školní rok bez zbytečného stresu
VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ

STŘEDA 7. 9. 2016
ČTVRTEK 8. 9. 2016

17:00
17:00

POBOČKA KNIHOVNY V DK
STUDOVNA V KNIHOVNĚ VE MĚSTĚ
Pořad připravili lektorka knihovny Eva a knihovnice Markéta
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příspěvky zastupitelů
Hlasování o prodeji pozemku v Blechově ulici
V červnu hlasovalo zastupitelstvo o prodeji
parcely na stavbu domu v Blechově ulici, u fotbalového stadionu. Proč jsem nehlasoval pro
tento prodej? Bylo to z mnoha důvodů a tím
prvním bylo negativní vyjádření většiny odborů
úřadu a projednávaný územní plán, který zde
počítá s veřejnou zelení. Občané přijdou nejen

o příjemný kousek zeleně v okolní zástavbě,
ale i o veřejnou studnu na pozemku. Podivný mi
přišel i zájem kupujících tzv. „na poslední chvíli“, když přitom pozemek se nabízel již od roku
2009. Není to tak dávno, kdy neprošla výstavba obytného domu pouze několik metrů odtud a nyní, zcela nesystémově, to možné bude

a ještě za velmi nízkou cenu? To vše rozhodlo
o tom, že jsem materiál v žádném případě podpořit nemohl. Popravdě mne velmi překvapilo,
že po takové diskusi s tolika připomínkami nebyl
stažen. Dokonce byl, byť velmi těsně, schválen.
Lubomír Šrámek, zastupitel za TOP 09

Bojkotovala opět koalice JIHOČECHŮ, ČSSD, SVOBODNÝCH,
TOP 09 v Milevsku svoje předvolební sliby deklarované
v jejich vlastním Programovém prohlášení Koalice?
To jsme se dozvěděli na 15. veřejném zasedání ZMM, které proběhlo dne 22. června 2016.
ANO Milevsko předložilo prostřednictvím svého
zvoleného zástupce pana Tibora Kaleji ZMM dva
návrhy.
1. Návrh – požadavek
Požadavek na starostu města Milevska na předložení podrobného hodnocení práce a efektivnosti Městské policie a Kamerového systému
a předložení konkrétních opatřeních včetně
personálního zajištění, které povedou k důrazu
na zvyšování kvality, efektivity a práce MP a KS
s co nejnižšími náklady pro město Milevsko
v souladu s Programovým prohlášením Koalice.
2. Návrh – požadavek
Žádost o předložení informací a písemného vyhodnocení práce komisí a skupin zabývajících
se rozvojem města Milevska a informací o přehledu vypracovaných studií a nákladů vynaložených na studie ohledně rozvoje, koncepce
a uspořádání centra města Milevska.
Přijetí návrhů ANO Milevsko podaných panem zastupitelem T. Kalejou ZMM znamená, povinnost
z moci rozhodnutí nejvyššího orgánu města,

kterým je zastupitelstvo, jak pro starostu Ing.
Ivana Radostu , který je velitel a gestor MP Milevsko v prvém případě, tak pro místostarostu
Mgr. Martina Třeštíka, který je spoluodpovědný
za gesci Strategického plánování a Územního
rozvoje města Milevska v druhém případě konat
ve věci a předložit na příštím zasedání ZMM
zastupitelstvu, písemné zprávy a hodnocení dle podaných návrhů zastupitele zvoleného
za ANO pana Kaleji. Nepřijetí návrhů znamená
pokračování v nečinnosti vedení města v těchto
oblastech a plané sliby.
Na dubnovém zasedání ZMM předložilo ANO Milevsko prostřednictvím pana zastupitele Kaleji
též dva návrhy. První se týkal zlepšení kvality
informovanosti veřejnosti a druhý měl nastartovat aktivitu směřující rozvoji města. Oba návrhy,
ač v souladu s programovým prohlášením nebyly
ZMM přijaty.
Hnutí ANO je přesvědčeno, že návrhy předkládané na červnové zasedání ZMM minimálně
v prvém případě kopírují samotné programové
prohlášení koalice a povedou, jak k zefektivnění
práce MP a KS, tak k rozvoji města Milevska. Což

Pozvánka na besedu
Zveme Vás na besedu s kandidáty KSČM do Zastupitelstva Jihočeského kraje a do Senátu ČR.
Beseda proběhne ve středu 21. září 2016 od 18.00 hod. v salonku
kavárny U Soudu v č.p. 1.
Zastupitel MM za KSČM Ing. Bohuslav Beneš
Svobodní Milevsko, zastupitelé Ing. Mgr. Doubek a Ing. Machart
Zprávy, stanoviska, reakce a odpovědi na aktuální témata naleznetena stránkách www.svobodní-milevsko.cz
V diskusním fóru nebo na kontaktním e-mailu: indol@seznam.cz
předkládejte dotazy a bude Vám odpovězeno.
Ing. Mgr. Doubek Miroslav

je zájmem a ku prospěchu všech občanů města
Milevska.
Pro občany, které komunální politika zajímá
tak, přesné nezkrácené texty návrhů ANO Milevsko jsou k dispozici na oficiálních webových
stránkách města Milevska www.milevsko-mesto.
cz v rubrice materiály do ZMM nebo na webových stránkách ANO Milevsko www.milevsko.
anobudelip.cz nebo www.anomilevsko.cz dále
je právem občana města se zúčastnit veřejného
zasedání ZMM nebo díky návrhu ANO Milevsko,
který prošel je možno sledovat celé zasedání ZMM na internetu, kdy záznam je uložen
na www.milevsko-mesto.cz v rubrice Záznamy
ze zasedání ZMM.
Výsledky hlasování o těchto návrzích jsou k dispozici na stránkách města Milevska www.milevsko-mesto.cz nebo na stránkách ANO Milevsko
www.milevsko.anobudelip.cz nebo www.anomilevsko.cz .
V Milevsku dne: 9. června 2016
Za ANO Milevsko
Tibor Kaleja, člen ZMM
zvolený za ANO v Milevsku

Místní sdružení ODS v Milevsku přeje všem občanům klidný závěr léta!
V říjnu proběhnou v našem okrsku senátní a krajské volby, prosíme
o podporu našich kandidátů.
Děkujeme Vám.

pořádá

od 10.00 do 12.00 hodin

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodej dětského oblečení, kočárků, autosedaček, hraček, sportovního vybavení a ostatních potřeb
pro děti od 0 do 15 let. Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do čtvrtka 29. září.
Pro nakupující vstup zdarma!
Bližší informace a rezervace míst k prodeji na tel. čísle 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz.

Příspěvky zastupitelů nejsou nijak upravovány.

V rámci burzy je možné Více
darovat
oblečení,
domácí potřeby (hrnce, příbory…),
informací
na www.dkmilevsko.cz.
prostěradla... apod. pro děti a maminky z Domova sv. Alžběty ve Veselíčku!
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střípky z minulosti
Jestřebice: mohylové pohřebiště z doby halštatské
Díky velkému množství lesních porostů se v
jižních Čechách a samozřejmě i v okolí Milevska dochovalo mnoho nemovitých archeologických památek. Nejčastěji můžeme v lese
narazit na mohylová pohřebiště (mohylníky).
Mohyla je uměle navršený hlinitý či kamenitý,
kupolovitý násyp obvykle okrouhlého či oválného půdorysu, který se nachází nad hrobem.
Tímto způsobem pohřbívali lidé od eneolitu
až po časnou dobu laténskou. Naposledy ukládali do mohyl své zemřelé lidé v raném středověku. Abychom zjistili, z jakého období mohyla
pochází, je nutné ji prozkoumat. Středověké
mohyly lze od pravěkých odlišit i pouhým vizuálním prozkoumáním. Středověké mohyly mají
jinou podobu i odlišné uspořádání na pohřebišti, je pro ně typické řazení do řad, které jsou
orientované východ - západ.
V okolí Milevska se nachází několik mohylových pohřebišť, která datačně pokrývají celé
výše uvedené období jejich výskytu. Všechna
mohylová pohřebiště však nebyla prozkoumána. Na některých sice archeologický výzkum
proběhl, ale při výzkumu nebyly zachyceny nálezy, které by nám mohly říci, z kterého období
pohřebiště pochází. K nedatovaným mohylníkům se do nedávné doby řadilo i mohylové
pohřebiště u Jestřebic.
Pohřebiště se nachází v malém lesíku V kopcích asi 1200 m severozápadně od středu obce

Plánek mohylového pohřebiště s označením místa nálezu (zhotovil J. John).

bronzového turbanu. Turbany jsou velké bronzové, z plechu svinuté či lité kruhy, které jsou
uvnitř duté a povrch mají zdobený jemným dekorem. Jedná se o různě orientované svazky
čar či motivy soustředných kroužků. Zlomky,
ale i několik z velké části dochovaných turbanů, pocházejí z pohřebišť jižních a západních
Čech, v jiných oblastech (jinde v Čechách i v
Evropě) se nacházejí pouze ojediněle. V hrobě
může být uložen 1 až 5 či 6 exemplářů. Poprvé se na našem území objevují v časné době
halštatské (750 př. n. l.), většina nálezů však
pochází až z následující pozdní doby halštatské (550-450 př. n. l.). K roku 2015 evidujeme
47 jihočeských lokalit, na kterých byl nalezen
alespoň zlomek tohoto předmětu.
V našem případě se jedná o zlomek plechového turbanu, který má hnědozelenou patinu.
Z vnější strany je zdobený, rytou geometrickou

výzdobou v jednom z polí, které jsou oddělené
4 pásy svislých rýh. Na vnitřní straně se nacházejí stopy po vytepávání. Nalezený zlomek váží
4,5 g a jeho rozměry jsou 40 x 36 cm. Plech,
ze kterého byl turban vytepán, je silný 0,5 cm.
Díky tomuto nálezu můžeme datovat pohřební
aktivity v poloze V kopcích do doby halštatské.
Funkci těchto předmětů neznáme. Z uložení v hrobech víme, že mohly být nošeny jako
šperky na pažích nebo jako ozdoba hlavy.
Menší exempláře bývají interpretovány jako
nákrčníky. Zajímavé je, že se často vyskytují
v bohatých a tzv. knížecích hrobech, jejich nošení tak mohlo být svázáno s vyšším sociálním
prostředím. Rozměry turbanů však vylučují
běžné denní nošení. Každopádně se v době
halštatské staly turbany důležitou součástí
kroje a představovaly sociální, rodové a patrně
i etnické rozdíly.
Kamila Pokorná

Bronzový turban z Rovné u Strakonic
(fotografie ze sbírek Národního muzea v Praze).

Jestřebice v nadmořské výšce přibližně 487 m.
Lokalitu objevil písecký archeolog Jiří Fröhlich
v roce 1996. Na pohřebišti najdeme skupinku 5
mohyl, které se táhnou severojižním směrem.
V květnu roku 2013 provedlo Milevské muzeum
ve spolupráci s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity prospekci
této lokality. V mírně zarostlém terénu bylo
zdokumentováno všech 5 mohyl (plánek pohřebiště). Na severozápadním okraji mohyly
číslo 1 o průměru 11 m a výšce 0,6 m byl nalezen zlomek bronzového plíšku, který se nacházel v hloubce asi 20 cm. Jedná se o zlomek

Zlomek turbanu z mohylového pohřebiště v Jestřebicích (foto K. Pokorná, kresba J. Michálek
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fotoobjektivem

V sobotu 16. července se konalo požehnání kaple v Blehově. Kaple z r.
1860 byla kompletně zrestaurována, byla obnovena původní výmalba
z 19. století. Při venkovní mši kněz František Míček za hojné účasti diváků kapličce požehnal. O příjemnou atmosféru se postaralo trio Ladislava
Kofroně, občerstvení vzorně zajistili domácí. Krásné odpoledne v Blehově
si tak užilo přes sto návštěvníků.

První týden v srpnu Centrum Milísek uspořádalo pro děti první cyklistický
dětský tábor na Lipně. Děti měly možnost poznat okolí Lipna na kole, navštívily rodinnou sklárnu, Vítkův hrádek, Stezku korunami stromů i letošní novinku Lipna nad Vltavou - interaktivní park Království lesa.

První srpnový týden patřil v knihovně dětem a 1. knihovnickému táboru.
Úspěch veliký a za rok se tábor bude určitě opakovat!

Pozvání Domu kultury Milevsko opět přijala devítičlenná skupina tanečníků africké skupiny Iyasa. Jejich vystoupení v rámci třináctého turné po
České republice měli možnost vidět návštěvníci na prvním nádvoří milevského kláštera v pondělí 1. srpna.

představujeme

Bratři Ebenové představili album Čas holin na koncertu, který pořádal
Dům kultury Milevsko na konci července v zaplněné milevské klášterní
bazilice. Foto: Martin Pelich (www.pelich.cz)

Ke dni 1. září 2016 byla Radou města Milevska jmenována do funkce vedoucího
místa ředitelky Mateřské školy Pastelka v Milevsku paní
Mgr. Romana Fialová.
Chtěli bychom tímto poděkovat dosavadní ředitelce
Miroslavě Duškové za její
dlouholetou obětavou práci
věnovanou především dětem našeho města a zároveň
popřát nové paní ředitelce
mnoho úspěchů ve vedení
mateřské školy.

září

2016

strana

8

kultura a sport v milevsku a okolí
jim dává peníze, svobodu a nezávislost, ale
také vyžaduje těžkou fyzickou dřinu, obezřetnost před policií a převrácený životní režim.

Milevské kino
5. května 117| tel.: 382 521 216

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ	

www.milevskem.cz

BUCHTY A KLOBÁSY
čtvrtek 1., pátek 2. 9.

20.00

USA – Animovaný, komedie - Buchty a klobásy, první mládeži nepřístupný, počítačem
animovaný film, vypráví o skupině potravin,
které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své existenci, a o
tom, co se stane, když jsou vyvoleni a opustí
supermarket.

TITULKY

89 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

OBR DOBR
pátek 2. až neděle 4. 9.

17.30

USA – Rodinný, fantasy - Příběh mladé dívky
a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem
zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají
do světa lidí. Adaptace knihy od britského spisovatele Roalda Dahla.

3D DABING

vstupné: 130 Kč

117 min.

ZHASNI A ZEMŘEŠ
sobota 3. 9.

20.00

USA – Horor - Životy všech jsou v ohrožení…
jakmile se zhasnou světla. Od producenta Jamese Wana, režiséra V Zajetí démonů.

TITULKY

90 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

TO JE NÁŠ SVĚT
neděle 4. 9.

20.00

USA – Drama, komedie - Hluboko v lesích
mimo civilizaci vychovává svérázný a charismatický otec svých šest dětí podle vlastních
představ. Jejich život připomíná letní tábor
v ráji, plný neotřelých pravidel a her. Dokud
nepřijde zpráva, která všechno změní.

TITULKY

119 min.

vstupné: 80 Kč

20.00

USA – Thriller, akční, mysteriózní - Jsi hráč
nebo divák? Studentka čtvrtého ročníku
střední školy zcela propadla online hře vadí
– nevadí, ve které anonymní společenství „pozorovatelů“ začíná manipulovat každý její tah.

TITULKY

96 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPITEL
pátek 9. až neděle 11. 9.
17.30

USA – Animovaný - Kdo se bojí, nesmí do lesa.
vstupné: 110 Kč

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
čtvrtek 15., pátek 16. 9.

20.00

USA, VB, Francie – Komedie, romantický - Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa.

DABING

123 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

MŮJ KAMARÁD DRAK
pátek 16. až neděle 18. 9.

17.30

USA – Rodinný, dobrodružný - Hraná disneyovka, která vypráví příběh sirotka a jeho
okřídleného kamaráda draka Eliotta.

3D DABING

103 min.

vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

PRÁZDNINY V PROVANCE
sobota 17., neděle 18. 9.

20.00

84 min.

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
sobota 10., neděle 11. 9.

20.00

ČR – Drama - Zběhlý student geologie Pavel
a nezaměstnaný zemědělec Kačmar se živí
jako nelegální kopáči vltavínu, zelených polodrahokamů z jižních Čech. Ten první proto, aby
nebyl závislý na manželce Karolíně, ten druhý,
aby uživil rodinu. Existence na hraně zákona

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ	
vstupné: 120 Kč

100 min.

SEDM STATEČNÝCH
čtvrtek 29., pátek 30. 9.

TITULKY

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI
pátek 30. 9. až neděle 2. 10.
17.30

USA – Rodinný, dobrodružný – Nezapomenutelný filmový zážitek slibuje další snímek
z dílny vizionářského režiséra Tima Burtona
podle stejnojmenného úspěšného románu.
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a které poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví
kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost
i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile
Jake pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní,
neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé
nepřátele.

dům kultury

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

Nádražní 846 | tel.: 383 809 200

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ	

95 min.

MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ
čtvrtek 22., pátek 23. 9.
20.00

USA – Thriller, akční, krimi - Když už si Arthur
Bishop myslel, že nechal svou vražednou minulost daleko za sebou, unesl jeho nejobávanější
nepřítel jeho životní lásku. Nyní je nucen cestovat po celém světě, aby spáchal tři naprosto
nemožné atentáty a udělal to, co umí nejlépe:
spáchat je tak, aby vypadaly jako nehody.

TITULKY

98 min.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
pátek 23. až neděle 25. 9.

17.30

USA – Animovaná komedie - Co dělají vaši
čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď
na otázku, kterou se trápí každý kočičkář
a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný život mazlíčků, stvořenou autory
filmových hitů Já, padouch a Mimoni.

DABING

90 min.

vstupné: plné 120 Kč, děti 100 Kč

KRYCÍ JMÉNO HOLEC
sobota 24., neděle 25. 9.

20.00

ČR – Drama - Napínavý snímek na motivy povídky režiséra Jana Němce Italská
spojka se odehrává mezi Prahou a Vídní
v dramatickém roce 1968. Proměnlivá
doba, která směřovala k událostem Pražského jara i srpnové okupaci, je rámcem
pro moderní špionážní drama, jehož hlavní hrdinové jsou ve vypjatých společenských okamžicích postaveni před zásadní
volbu mezi kolaborací a sebedestruktiv-

20.00

USA – Akční, western – Spravedlnost má své
číslo. Remake stejnojmenné westernové klasiky.

ČR – Komedie - Léto neskončilo, zábava trvá.
Herecká trojice Vojtěch Kotek, Jakub Prachař
a Kryštof Hádek prodlouží divákům v kinech
letní sezónu a prázdniny v nové komedii režiséra Vladimíra Michálka Prázdniny v Provence. Na plátně se tak znovu sejde herecká
trojice z úspěšné zimní komedie Padesátka,
tentokráte v letní atmosféře u moře s chutí
a vůní sladké Francie.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

NERVE: HRA O ŽIVOT
čtvrtek 8., pátek 9. 9.

DABING

105 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ním hrdinstvím.

3D DABING

vstupné: 140 Kč

www.milevskem.cz

TANEČNÍ HODINY 2016
ZAHÁJENÍ VÝUKY SKUPINY A + B
pátek 2. 9.
19.00

Společná zahajovací hodina obou skupin tanečních hodin.

velký sál

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné 30 Kč

7. MILEVSKÝ POHÁDKOVÝ LES
sobota 3. 9.
13.00-16.00

Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení
Milevsko pořádá zábavné odpoledne nejen pro
děti plné soutěžních úkolů a pohádkových postaviček.

start od bazénů u Bažantnice
(Petrovická ulice)
vstupné: 50 Kč

TANEČNÍ SKUPINA EFK – ÚVODNÍ
MEETING PRO STÁVAJÍCÍ TANEČNÍKY
neděle 4. 9.
15.00-16.00
hudební sál
PŘEDŠKOLÁČEK
ANEB HRAJEME SI NA ŠKOLU
pondělí 5. 9.
16.00-18.00
Zahájení kurzu jen pro předem přihlášené!

výuková učebna
FITNESS HODINY S JANOU
MIKLAVČIČOVOU – ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 5. 9.
19.00
taneční sál

září

TANEČNÍ SKUPINA EFK
OTEVŘENÝ TRÉNINK + NÁBOR DVK
úterý 6. 9.
15.15-16.45

FESTIVAL DECHOVÝCH KAPEL
V MILEVSKU
neděle 11. 9.

taneční sál
SPOLEČENSKÉ A COUNTRY TANCE
ZAHÁJENÍ
úterý 6. 9.
17.00

amfiteátr/velký sál (dle počasí)

Pro děti od 8 do 11 let, více informací na Facebooku TS EFK a na plakátech.

Lektor: Jaroslav Bolek, úvodní hodina je určena i pro nové zájemce.

taneční sál
KURZ HRY NA KYTARU
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
úterý 6. 9.

17.00

učebna 3
KURZ HRY NA KLAVÍR
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
úterý 6. 9.

18.00

Pro nové i stávající zájemce.

Pro nové i stávající zájemce.

učebna 3
TANEČNÍ SKUPINA EFK
OTEVŘENÝ TRÉNINK + NÁBOR JVK
středa 7. 9.
15.30-17.00

Pro děti od 12 do 15 let, více informací na Facebooku TS EFK a na plakátech.

taneční sál
KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
středa 7. 9.

17.00

Pro nové zájemce – začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.

učebna 1
FITNESS HODINY S JANOU
MIKLAVČIČOVOU – ZAHÁJENÍ KURZU
středa 7. 9.
19.00
taneční sál
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
AFRIKA aneb Češi mezi lidožravci
čtvrtek 8. 9.
19.00

Hrají: Dr. Emil Žába: Zdeněk Svěrák; Cyril Metoděj: Petr Brukner nebo Miloň Čepelka; Baron Ludwig von Úvaly u Prahy: Bořivoj Penc
nebo Jaroslav Weigel; Bohuslav Puchmajer:
Jan Hraběta nebo Genadij Rumlena; Náčelník
Líná Huba: Marek Šimon; Uku: Václav Kotek
nebo Marek Šimon; Lele: Robert Bárta nebo
Petr Reidinger

velký sál DK

Předprodej www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino.
vstupné: 1. – 10. řada 450 Kč, 11. - 20. řada
a balkon 400 Kč

TANEČNÍ SKUPINA EFK – OTEVŘENÝ
TRÉNINK + NÁBOR BABY A BREAK
DANCE
pátek 9. 9.
14.30-17.15

Baby pro děti od 4 do 7 let, Break dance od 8
let, více informací na Facebooku TS EFK a na
plakátech.

taneční sál
TANEČNÍ HODINY 2016
pátek 9. 9.
17.30 a 20.00

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

2016

14.00

Účinkují: Dechová hudba Veselá muzika, Dechová hudba Vištučanka (SK), Zelená šestka
vstupné: 50 Kč

MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
ZAHÁJENÍ ZKOUŠEK
pondělí 12. 9.
15.30
loutkový sál
DĚTSKÁ JÓGA
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
pondělí 12. 9.
16.00
hudební sál
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 13. 9.
13.00-16.00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

učebna 2
KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA –
ZAHÁJENÍ KURZU PRO STÁVAJÍCÍ
STUDENTY
středa 14. 9.
16.00
učebna 1
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 14. 9.
17.00
velký sál
IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 15. 9.
14.00
Poradna Jitky Hanzalové.

učebna 2
PILOXING
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
čtvrtek 15. 9.
hudební sál
IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 15. 9.
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BŘIŠNÍ TANCE – ZAHÁJENÍ KURZU
PRO POKROČILÉ
úterý 20. 9.
19.00

Pro nové zájemce je otevřená první lekce
zdarma. Veškeré info na tel. 603 536 966,
pí Jindrová.

hudební sál
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ANI ZA MILION
úterý 20. 9.

19.30

Spolek divadelních ochotníků Petrovice uvádí
detektivní komedii Michaely Doleželové a Romana Vencla. Děj se odehrává v současnosti,
během dvou dnů, na majáku, který leží nedaleko zapadlé rybářské vesničky Perpinon, kdesi
na západním pobřeží Francie. Jacqueline má
za manžela anglického velvyslance, přesto
je to Francouzka tělem, duší i původem. Má
také dvě děti a kufřík s milionem eur, který
je ochotna dát každému, kdo si ho zaslouží.
Lambert manželku nemá, ale zato má námořnickou duši a svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu.

velký sál

vstupné: 50 a 25 Kč

TANEČNÍ LEKCE PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 22. 9.
19.00-21.30

Kurz obsahuje 8 lekcí, zakončený bude otevřeným tanečním večerem. Přihlášky a více info
v kanceláři DK.

velký sál

kurzovné: 1300 Kč/osobu

TANEČNÍ HODINY 2016
pátek 23. 9.
17.30 a 20.00

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

velký sál
16.45
17.00

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 29. 9.

19.00

Přednáška Hlavní příčiny zdravotních problémů.

2. lekce. Vyučují manželé Bolkovi.

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

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

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

učebna 2
TANEČNÍ HODINY 2016
pátek 16. 9.
17.30 a 20.00

velký sál
TANEČNÍ HODINY 2016
pátek 30. 9.
17.30 a 20.00

velký sál

velký sál

POHÁDKA PRO DĚTI – FIMFÁRUM
neděle 18. 9.
15.00

Loutková úprava představení na motivy pohádky Fimfárum ze slavné stejnojmenné
knížky Jana Wericha. Příběh najivního kováře,
potrestané nevěrné ženy, nadutého prvního
lokaje, hloupého knížete pána a neobvyklého
sousoší uprostřed malé vesničky Nejdedále.
Poučný příběh plný ironie a nadsázky s tak
typickým werichovským humorem
moudrého klauna.

amfiteátr/velký sál (podle počasí)

vstupné: předprodej 50 Kč a na místě 60 Kč

BŘIŠNÍ TANCE – ZAHÁJENÍ KURZU
PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
pondělí 19. 9.
19.00

Pro nové zájemce je otevřená první lekce
zdarma. Veškeré info na tel. 603 536 966,
pí Jindrová.

hudební sál

PŘIPRAVUJEME:
PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA
+ BLEŠÍ TRH
sobota 1. 10.
10.00-12.00

Burza pro všechny maminky, které chtějí
prodat nebo koupit dětské oblečení, kočárky,
kola, autosedačky, hračky, sportovní potřeby
a další věci pro děti od 0 do 15 let. Současně
s burzou proběhne bleší trh, podmínky prodeje na www.milevskem.cz. V rámci burzy
je možné darovat oblečení, domácí potřeby,
hračky, prostěradla apod. pro děti a maminky
z Domova sv. Alžběty ve Veselíčku. Rezervace
míst na tel.: 383 809 201 nebo e-mailu kortanova@milevskem.cz.

prostory DK

vstupné: zdarma

JÓGA – ZAHÁJENÍ LEKCÍ
pondělí 3. 10.
hudební sál

17.00

září

TAIČI – ÚVODNÍ HODINA
pondělí 3. 10.
20.15-21.15
hudební sál

galerie M
Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY SUPŠ BECHYNĚ –
MATURITNÍ PRÁCE 2016
úterý 6. 9.
17.00
VÝSTAVA SUPŠ BECHYNĚ
MATURITNÍ PRÁCE 2016
středa 7. – čtvrtek 29. 9.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY - IVAN HLAS TRIO
pátek 16. 9.
19.30

Oblíbené trio ve složení Ivan HLAS, J. Olin NEJEZCHLEBA a Norbi KOVACS se vrací po dvou
letech do milevských Hudebních sklepů.

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

doporučení týkající se domácí přípravy. Jak
zvládnout první školní rok bez zbytečného
stresu... Přijďte se zamyslet nad tím, jak nejlépe pomoci svému malému školáčkovi v přelomovém okamžiku jeho života. Připravila
knihovnická lektorka Eva a knihovnice s dlouholetou pedagogickou praxí Markéta.

Pozor! Knihovna nabízí novou službu
BALENÍ UČEBNIC A KNIH. Rychle, levně a
především kvalitně. Informace na našem
webu www.knihmil.cz nebo u knihovnic.

Senior klub ZVVZ

Výstava panenek a hraček.

KDYŽ BÁSNÍK ODCHÁZÍ
čtvrtek 15. 9.

18.00

Pořad u příležitosti 180. výročí úmrtí K. H.
Máchy. Účinkuje instrumentální soubor Chairé z Příbrami, umělecký vedoucí Josef Krček.
Verše K. H. Máchy recituje Alfréd Strejček

Latinská škola

EMA MÁ MÍSU
sobota 17. 9.

15.00

Vernisáž výstavy o historii školství na Milevsku. Výstava potrvá do 14. listopadu 2016.

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

Zveme rodiče s jejich prvňáčky (a samozřejmě
také všechny ostatní) na návštěvu knihovny.
Každý prvňáček dostane zdarma registraci
do knihovny a záložku, neboť v 1. třídě není
záložek nikdy dost!

dětské oddělení, pobočka v DK
VERNISÁŽ VÝSTAVY
„OD KOLIBŘÍKA K ORLOVI“
pondělí 5. 9.

17.00

Výstava fotografií Luboše Mráze potrvá do 25.
října.

vestibul knihovny
ZAČÍNÁ ŠKOLA
ANEB JAK ZVLÁDNOUT PRVNÍ TŘÍDU
středa 7. 9.
17.00
pobočka knihovny v DK
čtvrtek 8. 9.
17.00
studovna knihovny ve městě

Jak vhodně uspořádat denní režim prvňáčka.
Jak se vyhnout ranním zmatkům. Praktická

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

BONI PUERI
neděle 11. 9.

ZÁJEZD Č. 17 – LIPNO
úterý 6. 9.

KD CHYŠKY

odjezd v 7.30
ZÁJEZD Č. 18
LETIŠTĚ A LETECKÉ MUZEUM
úterý 13. 9.

BUDVARKA
neděle 25. 9.

13.00

poradentské centrum tábor p.s.
PŘEDNÁŠKA PRO OSOBY
SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
úterý 6. 9.

13.00

Milevský kláštEr

odjezd v 7.00
REKREACE - PARKHOTEL MOZOLOV
neděle 25. 9. až neděle 2. 10.

Klášterní 556 | tel.: 382 521 458

Centrum Milísek
Sažinova 763 | tel.: 723 449 409

děti

www.milevskoklaster.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY ROZPOMÍNÁNÍ
DALIBOR ŘÍHÁNEK
středa 7. 9.
17.00
Úvodní slovo Mgr. Vratislav Měchura.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – JESLIČKY
pondělí 5. 9.
07.30–16.00

již

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA
pondělí 12. 9.
08.00–16.00

Bezplatné poradenství, diagnostika, PhDr.
Vlasta Hořánková.

BALETNÍ ŠKOLIČKA
FLASCHDANCE PÍSEK
čtvrtek 15. 9.

606 674 047

Přednášející Ing. Zdeněk Kašpar z Interhelpu
Plzeň, k dispozici bude propagační materiál.
klub důchodců G. Svobody

Koupání v termálních lázních.
Vstupné 10 € není v ceně.

o

tel.:

Čtyřhodinový koncert k tanci i poslechu. Předprodej v Milevsku - Barvy Hladký.

odjezd v 7.00
ZÁJEZD Č. 19 – BAD FÜSSING
úterý 20. 9.

péče

16.00

Doporučené vstupné: 200 Kč

Návštěva zříceniny Vítkův kámen, Lipna
a Stezky korunami stromů. Přednostně pro ty,
kteří nebyli na Stezce v roce 2015.

Celodenní zařízení
od 12 měsíců.

08.00-11.00

Bezplatné poradenství, diagnostika, PhDr.
Vlasta Hořánková.

klášterní bazilika

www.centrummilisek.cz

Městská knihovna
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INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA
pondělí 26. 9.
08.00–16.00

www.zvvz.cz/seniorklub

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

vstupné: 50 Kč
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Chlapecký sbor z Hradce Králové.

Exkurze s průvodcem po ruzyňském letišti
(zázemí letiště, hangáry…), prohlídka leteckého muzea. Termín může být změněn.

SVĚT MALÝCH SLEČEN
do neděle 4. 9.

VÍTÁME PRVŇÁČKY
čtvrtek 1. 9.

2016

16.30–17.30

Výrazový tanec pro děti již od 3 do 7 let, Marta Kotrbová.

OSOBNÍ PORADENSTVÍ A TERAPIE
čtvrtek 15. 9.
09.00–16.00

Studio DUŠE (Kateřina Procházková), kineziologie, Bachova květová terapie, rodinné konstelace, jen na objednání na tel.: 723 156 675.

ZAHÁJENÍ CVIČENÍ JÓGY
PAVLÍNY KOCHOVÉ
úterý 20. 9.
16.30–20.30

Od 16.30 – dětská jóga, od 17.30 – gravidjóga,
od 19.00 – jóga pro dospělé. Přihlášky na tel.:
724 762 297.

barokní prelatura
ROZPOMÍNÁNÍ
čtvrtek 8. až pátek 30. 9.

Výstava akademického malíře Dalibora Říhánka. Otevřeno pátek, sobota a neděle 10.00–
17.00, jindy po dohodě (tel. 777 617 127 nebo
v kanceláři kláštera).

barokní prelatura
BONI PUERI
neděle 11. 9.

16.00

DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
sobota 17. 9.

16.00

barokní prelatura
KOMORNÍ KONCERT
sobota 24. 9.

16.00

Koncert chlapeckého sboru z Hradce Králové.
bazilika
Doporučené vstupné: 200 Kč

Komentovaná prohlídka výstavy Rozpomínání
s akademickým malířem Daliborem Říhánkem.

K životnímu jubileu klarinetisty a učitele Jiřího Krejčího. V programu zazní díla českých
skladatelů období klasicismu Václava Pichla
a Pavla Vranického.

Latinská škola
vstup: volný

září

Klub českých turistů
www.kctmilevsko.pisecko.info

Z TEMEŠVÁRU DO PÍSECKÝCH HOR
středa 7. 9.

Pěší vycházka. Odjezd z AN v 6.40 hod. Délka
trasy 15 km. Hrusice, Benešov, Bystřice, Votice, Jistebnice, Milevsko. Odjezd z nádraží ČD
v 6.17 hod.
vede: Jindřich Janouch

2016
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vyhrazeno pro školy
Přípravy na nový školní rok
na 1. ZŠ Milevsko

KRAJEM KAMENŮ
sobota 10. 9.

Turistický pochod, pěší trasy 15, 20, 25, 35
km, cyklotrasy 35, 50, 60 km. Start: základní
škola Petrovice 7.00–10.30 hod. Cíl: tamtéž
12.00–18.00 hod. Pořádá KČT Petrovice, který zajišťuje dopravu z Milevska do Petrovic
od nádr. ČD v 8.25 hod., od sokolovny v 8.30
hod. Po pochodu do Milevska z Petrovic
v 16.30 hod. (bude upřesněno na startu) a v
18.10 hod. linkový autobus Praha - Milevsko.
informace: Jaroslav Mácha (tel.: 737 233 123)

TAJNÝ VÝLET
sobota 17. 9.

Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší
vycházkou. Přihlášky Infocentrum, tel. 383
809 101. Odjezd autobusu v 7.00 hod. od sokolovny.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

KESTŘANY – ŽIŽKŮV POMNÍK
středa 21. 9.

Pěší vycházka po trase Písek, Malé Nepodřice,
Kestřany, Sudoměř, Žižkův pomník, Ražice. Délka trasy 20 km. Odjezd z nádraží ČD v 6.42 hod.
vede: Jindřich Janouch

OKOLÍ PRAHY – STARÁ BOLESLAV –
BRANDÝS NAD LABEM
středa 28. 9. (svátek)

Turistický výlet s podporou autobusu spojený
s prohlídkou zajímavých míst či účastí na zde
pořádaných akcích. Přihlášky Infocentrum tel.
383 809 101.
vede: Vladimír Ondruška

Kamenáč music art pub
www.kamenac.net

AFTER HOURS - koncert
pátek 9. 9.

After Hours vycházejí z klasického soundu
60. a 70. let ve spojení s popovou melodičností let devadesátých.

VASILŮV RUBÁŠ - koncert
pátek 16. 9.

Alko-punk-reggae-folk-akusticko-crossoverové
duo hrající již od roku 2003. Vítěz Mezinárodní interpretační soutěže Porta v Ústí nad Labem v roce 2012.

MYTUS - divadlo / poezie / hudba
z Bechyně.
pátek 23. 9.
Cvičení pro veřejnost - zahájení sezony
Flowin - každý pátek od 2.9.2016 od 16.00
hod. | Napřímená záda - každou středu od
7.9.2016 od 19.00 hod. Cena 1 hod. 100,-Kč,
při zakoupení permanentky 1 hod. zdarma.
Finská sauna - každé pondělí od 29.8. muži
17.00-20.00 hod. | každé úterý od 6.9. ženy
17.00-19.00 hod.

Foto pro porovnání školních tabulí (vlevo stará, vpravo nová tabule).

Období velkých prázdnin je v každé škole časem
rekonstrukcí, oprav a vylepšování. Stejně tomu
bylo v měsíci červenci a srpnu na 1. ZŠ Milevsko.
Kromě běžných údržbových prací jako je malování tříd, chodeb, sekání trávy, oprav toho, co
se podařilo žákům během školního roku „opotřebovat“, jsme udělali i několik zásadnějších
rekonstrukcí. První větším zásahem bylo vyřešení problému, který nám dělaly odpady ve
školní jídelně. Všechny odpadové vpusti byly
vykopány a nahrazeny novými. Při této příležitosti byly provedeny kamerové zkoušky stavu
odpadního potrubí, které i po 30 letech provozu
potvrdilo dobrou funkčnost. Zde bychom chtěli
poděkovat firmám Robro s.r.o. a Boma Milevsko
za vstřícnost a perfektní součinnost při opravě.
Dalším vylepšením do nového roku bylo trochu
nostalgické rozloučení s původními školními tabulemi, které na škole byly používány od jejího
založení, tedy od roku 1935. Třídy na 1. stupni
tedy dostaly devět nových pylonových tabulí,
některé v kombinaci s multimediálními tabulemi, které jsou umístěny mezi pylony. S výměnou
zbývajících tabulí na škole počítáme o příštích

prázdninách. V příštím školním roce bychom
chtěli vyzkoušet možnosti elektronického informačního systému k zavedení elektronické třídnice a elektronické žákovské knížky. Z tohoto
důvodu bylo nutné rozšířit elektrické rozvody
(realizaci provedla firma Calta) ve třídách tak,
aby v každé třídě měl učitel k dispozici stolní
počítač pro možnost zápisu do elektronického
systému. Kromě této možnosti budou moci učitelé vstoupit do systému kdekoli pomocí svých
školních notebooků. Zvýšení bezpečnosti žáků,
monitorováním přístupu osob do areálu školy, jsme realizovali doplněním několika kamer
(provedla firma Milnet internet) do prostoru
vstupů školní jídelny, školní družiny a školního
hřiště. Na závěr patří velký dík všem provozním pracovníkům školy, kteří po všech těchto
opravách školu uklidili a perfektně ji připravili
na nový školní rok.
Nyní, když čtete tyto řádky, je nový školní rok již
skutečností, proto mi dovolte, abych všem žákům, učitelům i rodičům popřál úspěšný školní
rok.
PaedDr. Martin Hrych

Rekonstrukce na 2. ZŠ Milevsko
Velké letní prázdniny jsou pro žáky i učitele časem dovolených a odpočinku. Škola jako taková
se ale za tyto dva letní měsíce musí připravit
na další školní rok. Probíhají různé rekonstrukce, drobné opravy a úklid.

Hlavní náplní letošních prázdnin na 2. základní
škole J. A. Komenského bylo odstranění poruch
na teplovodním rozvodu a následné položení
nové podlahy v prostorách vestibulu za hlavním
vstupem.
Mgr. Michal Divíšek

září
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Hobiti na SOŠ a SOU Milevsko
Léto je nejen doba dovolených u moře, v kempu
nebo u příbuzných, ale také velkých dětských
dobrodružství. Zaměstnaní rodiče si mnohdy dělají starosti, jak připravit svým školou povinným
potomkům bezva prázdniny, a přitom se nabízí
ideální řešení - příměstský tábor, třeba takový,
jaký zorganizovali učitelé SOŠ a SOU Milevsko
pro zdejší děti.
Kdo na přelomu července a srpna zabloudil
do oblasti starého sídliště, lesa Dehetník, rybníku Pytlák či Vášova mlýna, možná narazil
na malé osůbky v pestrobarevných čapkách,
s unikátními meči a odhodláním v očích. Znalec
fantasy literatury v nich zcela jistě odhalil hobity, vlídné obyvatele Středozemě, pocházející

z nadčasových příběhů J. R. R. Tolkiena.
Slavný román Hobit aneb Cesta tam a zase
zpátky se totiž stal inspirací celotáborové hry
a přinesl každému účastníkovi příležitost převtělit se na několik dní do jedné z jeho postav.
V budově školy a přilehlém okolí se to hemžilo
příslušníky hobitích klanů Pytlíků, Bralů a Brandorádů, kteří pod vedením čaroděje Gandalfa
usilovali o objevení pokladu dávného trpasličího
království.
Cílem akce bylo kromě zdolání vrcholu tajuplné
hry a klasické podpory sounáležitosti kolektivu
i podnícení zájmu školáků o četbu, a sice prostřednictvím přímého literárního zážitku. I letos
se dostavil sladký úspěch, a proto tvůrci aktivit

už nyní zahájili intenzivní brainstorming, aby
byl rok 2017 opět ve znamení top tématu.
Mgr. Markéta Hadáčková

MATURITNÍ PRÁCE SUPŠ BECHYNĚ v Galerii M
V prostorách milevské Galerie M představuje
bechyňská SUPŠ aktuální maturitní a klauzurní
práce, které vznikly ve školním roce 2015/2016.
Návštěvníci budou moci zhlédnout práce

grafické, designérské, keramické i multimediální a rovněž výběr z kolekce plakátů, které vznikly v rámci letošního filmového festivalu Jeden
svět.

Srdečně zveme na vernisáž, která se uskuteční v úterý 6. září od 17 hodin, výstava potrvá
do čtvrtka 29. září 2016.
PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy

Foťte dobrou náladu
Léto přeje nejen turistům, ale i fotografům.
Vždyť v létě se koná u nás i v okolí řada zajímavých akcí, chodí se na výlety obdivovat
krajinu nebo se fotí pohoda u vody. V turistické oblasti Toulava přitom můžete se svými
krásnými fotkami něco vyhrát a také je vidět
na výstavě. Fotosoutěž Vyfoť dobrou náladu v Toulavě totiž právě vrcholí. Kdo pošle
na email info@toulava.cz fotografie z území
Toulavy (mezi městy Tábor, Sedlčany, Milevsko, Bechyně, Soběslav, Planá nad Lužnicí,
Mladá Vožice a Sedlec-Prčice), na kterých je
zachycena dobrá nálada (a to může být fotka z festivalu, tůry, rodinné akce, koupání,
nebo třeba jen pohoda v krajině bez lidí),
může vyhrát fotografické vybavení za 10 tisíc

Kč a další ceny. Nejlepších 20 fotek přitom bude koncem října
vystaveno v Táboře v nádherných
prostorách gotického sálu Husitského muzea a odtud se fotky vydají na putovní výstavu po jižních
i středních Čechách, tak aby všude viděli, jak je u nás krásně. A k
tomu může přispět každý z nás.
Na zaslání fotek je ještě měsíc,
uzávěrka je 20. září. Vítěze vybere porota složená z místních Dobrá nálada v Toulavě, jak ji zachytil v minulé fotosoutěži
i přespolních fotografů - Davida Martin Vyhnal.
Peltána, Petra Mareše, Milana
Dlouhého, Michala Kupsy, Zdeňky Hanáko- Sochora. Vše podstatné nejen o soutěži navé, Soni Lechnerové a ředitele Toulavy Jana jdete na www.toulava.cz.

Televizní Partička opět v Milevsku!
Po téměř dvou letech opět rozesměje Dům
kultury v Milevsku domu šestice známých
šílenců, které dobře znáte z televizní obrazovky. Každá Partička je stoprocentní
improvizace, nikdy se tedy nic nebude opakovat. O tom Vás přesvědčí Richard Genzer,
Ondra Sokol, Michal Suchánek, Igor Chmela,

Marián Čurko a Dano Dangl a nebo také nějaký speciální host… Nic není připraveno,
témata a děj určují sami diváci, kteří bývají
také často vtáhnuti do děje jednotlivých her.
Vstupenky jsou v prodeji na www.milevskem.
cz, v DK Milevsko, v Turistickém informačním
centru a v Milevském kině.

Hvězdný pobyt s nízkoprahem Fanouš
NZDM sv. Františka z Assisi nebo-li nízkoprah
Fanouš poskytuje již dva roky své zázemí,
podporu a pomoc dětem a mládeži ve věku 6
- 26 let. Letošní léto nízkoprah Fanouš poprvé uspořádal letní pobyt pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Čtyřdenní pobyt
děti strávily v nedalekých Bernarticích na faře.
Pobytu se účastnilo celkem deset dětí, kterým byla poskytována po celou dobu pobytu

individuální péče. Pobyt byl ve znamení STAR
WARS, tj. Hvězdných válek. Během pobytu děti
zažívaly dobrodružství, vyzkoušely si svoji fyzickou zdatnost, logické myšlení a odvahu při
závěrečné stezce odvahy.
Pro osm dětí byl pobyt prvním dobrodružstvím,
které mohly strávit bez rodičů a za hranicemi
svého rodného města.
Mgr. Hana Kozáková

září
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Taneční skupina EFK slaví 10 let (1. část)
Psal se rok 2007, konkrétně
pátek 23. února a v kulturním domě v Přeštěnicích
probíhal koncert kapel
Yummy a Yemi 10. V rámci
programu byla i kulturní
vložka v tenkrát naprosto
neznámém tanečním stylu street-dance. Postarala
se o ní parta teenagerů
převážně z milevského
gymnázia ve složení: Jarda Kálal, Kamil Sghaier,
Tomáš Kabourek, Štěpán
Miklas, Nikol Truksová,
Ivanka Kalinová, Lůca Milaberská, Pája Nguyenová, Adéla Buzková a Šárka
Levá. Těchto 10, sotva půl roku tančících lidí, potřebovalo pro své první
vystoupení řádný název – a tak vniklo EFK (o vniku názvu někdy příště).
Od té doby uteklo spoustu času a pod koly naší rozvíjející se skupiny prošlo
bezmála 300 tanečníků. Od malých začátků, kdy skupina čítala 10 lidí, jsme
se rok od roku rozrůstali až do současného stabilního počtu cca 100 aktivních členů. Protančili jsme se různými vystoupeními v Milevsku, jeho okolí
a pokryli jsme naší tvorbou celé Jižní Čechy. Zanechali jsme svůj otisk také
v zahraničí – a to konkrétně na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku a Řecku.
Kromě úspěšných vystoupení a show šitých na míru jsme sklidili i spousty
úspěchů na tanečních soutěžích. Mezi největší patří tituly: Mistři ČR Open
dance, Vícemistři ČR Street-dance a stabilní pozice mezi 15-ti nejlepšími
skupinami v ČR.
Nejvíce energie jsme za celá ta léta věnovali rozvoji, vzdělávání se, studiu tance – jak v jeho současné formě, tak jeho historii a předávání všech
těchto zkušeností mladším generací. Měli jsme tu čest se osobně potkat

se „zakladateli“ street-dancu – lidmi, kteří byli před cca 40 lety u zrodu
streetové a hiphopové kultury a tančí dodnes. Ti nám přinesli obrovskou
motivaci a nasměrovali nás tím správným směrem, velice se vážíme předaných zkušeností, děkujeme – jmenovitě: Caleaf Sellers, Shannon Mambra,
Chris Shaik Mahtis, Henry Link, Buddha Stretch, Princess Lockeroo, Javier Ninja, Tight Eyez, Richie Rich (všichny USA), Hiro (Japonsko) a spousta
dalších světových tanečníků. A také nesmíme zapomenout na české top
tanečníky, kteří do Čech přinesli mezinárodní úroveň a jejich přátelství si
také velmi vážíme– Wahe Akopjan, Sabina Bibi Škodová, JK Sanchez, Linda Rančáková, Zizoe Veselá, ... Letos v rámci oslav 10 let vám přineseme
10 eventů, kde bychom se rádi podělili o naše zkušenosti a předvedli, kam
až jsme došli. První akcí je samozřejmě „Zahájení tanečního roku“ – letos
přineseme 14 dní otevřených workshopů (tréninků), možnost celé září si
vyzkoušet tancování ve skupině zdarma a ukázku naší tvorby v rámci celodenního festivalu Mezi stromy., kde budete moci shlédnout většinu aspektů naší tvorby – od tanečních show, přes improvizovaný tanec, otevřené
workshopy, diskuse, až po graffiti tvorbu, akrobacii a parkour.
Více informací na plakátech a facebooku (www.facebook.com/TSEFK).
Za TS EFK, Jarda Jerry Kálal

DDM

M i l e v s k o

KROUŽKY
školní rok 2016/2017

ZELENÉ ODDĚLENÍ

Mgr. Vilém Fink, DiS. 777 339 990 fink@ddmmilevsko.cz

Allkampf-jitsu
Badminton
Fotografický kroužek
Kalanetika
Karate
Kickbox
Kondiční cvičení Ženy
Lukostřelba
Orientální tance
Počítače
Pohybová průprava
Sebeobrana
Stolní tenis
Střelecký kroužek
Šachy
Žonglování

ŽLUTÉ ODDĚLENÍ

Hana Forejtová 777 339 923 forejtova@ddmmilevsko.cz

Airsoft
Cvičení pro ženy
Dopolední klubíčko
Dopolední zvoneček
Dračí doupě
Hra na kytaru
Keramika
Korálkování
Kynologie
Modeláři + RC
Patchwork - klub
Povídálek
Předškoláček
Rybáři
Šikulka
Výtvarný

info p.Červenka 382 201 313, e-mail:cervenka@ddmpisek.cz

více informací a
přihlášky na
d d m m i l e v s k o. c z

NABÍDKA KURZŮ 2016/17
PRO DĚTI:

SPOLEČENSKÉ A COUNTRY TANCE – zahájení 6. 9. od 17 hodin (i pro nové zájemce)
HRA NA KYTARU – informační schůzka 6. 9. od 17 hodin (pro nové i stávající žáky)
HRA NA KLAVÍR- informační schůzka 6. 9. od 18 hodin (pro nové i stávající žáky)
PŘEDŠKOLÁČEK - zahájení v pondělí 5. 9. v 16 hodin – pro předem přihlášené děti
MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR – zahájení zkoušek v pondělí 12. 9. od 15.30 hodin
TANEČNÍ SKUPINA EFK - nábory úterý 6. 9. od 15.15 hodin pro 8-11 let, středa
7. 9. od 15.30 hodin pro 12-15 let a pátek 9. 9. od 14.30 hodin pro 4-7 let + Break
dance, úvodní hodina pro stávající členy je v neděli 4. 9. od 15 hodin
DĚTSKÁ JÓGA – informační schůzka v pondělí 12. 9. od 16 hodin
TANEČNÍ HODINY 2016 – zahájení výuky skupiny A+B v pátek 2. 9. od 19 hodin

PRO DOSPĚLÉ:

FITNESS HODINY S JANOU MIKLAVČIČOVOU – zahájení v pondělí 5. 9. od 19 hod.
TAIČI – úvodní hodina v pondělí 3. 10. od 20.15 hodin
BŘIŠNÍ TANCE – zahájení pro mírně pokročilé v pondělí 19. 9. od 19 hodin,
pro pokročilé v úterý 20. 9. od 19 hodin, pro nové zájemce první lekce zdarma
NĚMECKÝ JAZYK – informační schůzka pro nové zájemce ve středu 7. 9. od
17 hodin, stávající studenti začínají ve středu 14. 9. od 16 hodin
PILOXING – ukázková hodina zdarma ve čtvrtek 15. 9. od 16.45 hodin
JÓGA – od října každé pondělí, středu a čtvrtek
TANEČNÍ LEKCE – zahájení ve čtvrtek 22. 9. od 19 hodin
Více o nabízených kurzech získáte na www.milevskem.cz,
na telefonním čísle 383 809 201
nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz.

září

S ROZÁRKOU DO ŠKOLY
KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY
Pro koho je kurz určený:
 pro děti v předškolním věku
 pro děti z neúplných rodin a děti z romských rodin
 pro děti s problémy v socializaci
 pro děti s ADHD
 pro děti s problémy se soustředěním
 pro úzkostné děti
 pro děti s logopedickými problémy
Kurz poskytuje individuální péči v malé skupině
max. 6 dětí. Pomáhá se základními dovednostmi, které
dítě potřebuje pro vstup do školy.
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Městská knihovna v Milevsku nabízí
Balení učebnic a knih
Nechce se vám shánět atypické obaly na učebnice? Stresuje vás,
jak vypadají učebnice v obyčejných obalech za pár měsíců školy?
Nebo si jen chcete nechat obalit svou novou knihu?
Využijte naši novou celoroční službu.
Zabalíme jakýkoliv formát do pevné fólie a za rozumnou cenu.
Balíme na dospělém oddělení ve městě na pobočce v DK.
Ceny: formát A5 6 Kč, formát A4 8 Kč, větší 10 Kč
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola!
30. října v DK Milevsko
Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola
a téměř všech umělců v České republice.
„…stand up je disciplína, kde je člověk sám za sebe, a tím pádem
je to něco mezi románem na jevišti, epickým vyprávěním,
a zvláštním, odlehčeným hraním…“ Ondřej Sokol

Kurz bude rozvíjet jemnou a hrubou motoriku, řečový
projev, základní matematické dovednosti, základy čtení
a psaní, spolupráce s vrstevníky, respektování pravidel
ZÁČÁTEK KURZU 7.9.2016 od 15.00 - 16.00 hod.
poté každý týden včetně prázdnin.
Na kurz je nutné se předem přihlásit: email: fanous.charita
seznam.cz, tel.: 731 604 444
Kurz bude probíhat v SaS Rozárka, Hůrecká cesta 227, Milevsko
Kurz je bezplatný!

Centrum Arkáda - pobočka Milevsko

Nesledujte čas...

Sledujte své
oblíbené pořady
až 7 dní
zpětně

Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko
Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:
• krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy ad.)
• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
– dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
Mgr. Miroslava Pravdová
• informace o programu Pět P.
775 588 532, pravdova@arkada-pisek.cz
Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
382 521 300, milevsko@arkada-pisek.cz

Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

www.arkadacentrum.cz

Prodej slepiček

Nyní

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 149,- až 180,- Kč/ks.

Prodej: Milevsko – u vlakového nádraží

17. září 2016
ve 12.10 hodin

tel.: 488 999 100
www.nej.cz • nettv@nej.cz

15. října 2016
ve 12.10 hodin

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Nejlepší volba

informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní
výherci, kteří správnou
odpověď pošlou SMS do
středy 14. září na telefonní číslo 775 733 552,
získají volnou vstupenku
na novou pohádku pro
děti s názvem Fimfárum,
která se odehraje v DK
Milevsko v neděli 18. září
od 15 hodin.

K odpovědi nezapomeňte připojit své jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: studna naproti MŠ Kytička na starém sídlišti
Výherci: Anna Veselá, Jaroslava Zemanová, Dagmar Kahounová, všechny
z Milevska
Milevské muzeum

ve spolupráci
s Prácheňským muzeem v Písku,
I. a II. základní školou v Milevsku,
Gymnáziem v Milevsku
a Základní školou Bernartice

vás srdečně zve na výstavu

o dějinách školství
na Milevsku

Vernisáž výstavy se uskuteční
v sobotu 17. září 2016 v 15 hodin
v Milevském muzeu
Výstava je přístupna
od 18. září denně kromě pondělí,
vždy 9–12, 13–17 hodin
Vstupné
Kč 30, snížené Kč 20
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Kostel uprostřed města
aneb 150 let od vysvěcení chrámu sv. Bartoloměje

Papírový model starého bartolomějského kostelíka je dnes už jediným dokladem, jak nyní už
neexistující stavba kdysi vypadala. Model byl
zhotoven krátce před zbouráním kostela v roce
1863. Dnes je vystaven ve stálé expozici Milevského muzea. Foto – Lukáš Panec.

Po velkém požáru Milevska roku 1513 vymohl
zdejší majitel Jindřich ze Švamberka pro milevské poddané různá privilegia a zároveň došlo ke
stavbě malého kostelíku, zasvěceného sv. Bartoloměji. Leč jak ubíhala staletí, bylo zřejmé, že
tato nevelká stavba v polovině 19. století už nestačí, jednak svou velikostí a jednak tím, že by si
vyžadovala některé zásadní stavební opravy.
Na milevské radnici se tedy rozpoutala velká diskuse, zda opravit stávající kostel nebo jej zbořit
a postavit nový. V roce 1853 sice zvítězil návrh
na stavbu nového kostela, ale diskuse tím nekončila a ještě v listopadu 1859 se objevil zápis
obecního výboru (zastupitelstva), aby se pouze
opravila stávající stavba, protože v budoucnu
možná budou chybět peníze a stavba by se tedy
třeba nedala vůbec dokončit. Nakonec však byla
tato debata ukončena 5. května 1861 za purkmistrování Františka Cukra, kdy bylo definitivně
rozhodnuto o stavbě nového kostela.
Byla vyhlášena sbírka, ale peníze se scházely
pomalu a dosahovaly výše od jednoho do třiceti krejcarů. Větší částky věnovaly jen některé
osobnosti, například bývalý císař Ferdinand I.
daroval sumu 1000 zlatých, po stovce přispěli
bechyňský kníže Paar či budějovický biskup Jan

Valerián Jirsík. Padesát zlatých věnoval kovářovský farář Antonín Kypta, pro něhož to jistě byly
úspory za dlouhou dobu. Kníže Schwarzenberg
poskytl zdarma veškeré stavební dřevo a také
20 000 tašek z květovské cihelny. Město vyčlenilo pro stavbu výtěžek z prodeje dříví z obecního
lesa ve výši 2 625 zlatých. Bylo však přesto jisté,
že to všechno zdaleka nebude stačit.
V červnu 1861 odevzdal táborský architekt Maxmilián Schimanovski projekt stavby, jejíž cena
dosáhla sumy 19 997 zlatých. Zbourání starého
kostela v tom nebylo zahrnuto, předpokládalo
se, že tyto práce budou místními lidmi provedeny zdarma. Dne 9. srpna 1862 se na milevské
radnici uskutečnilo licitační řízení, dnes bychom
řekli, veřejná dražba chystané stavby. Vítězem
se stal táborský stavitel Josef Mrazík. Stavba
měla začít v září téhož roku a měla být dokončena do konce roku 1864. Ani jeden z těchto
termínů nebyl dodržen a město se s Mrazíkem
v průběhu stavby nakonec soudilo, a to nejen
pro nedodržení termínů, ale také pro nedostatečnou kvalitu prací. Přesto však zdejší radní
Josefu Mrazíkovi stavbu neodejmuli a táborský stavitel tuto zakázku po jistých peripetiích
dokončil.
Dne 25. ledna 1863 se konala slavnost odsvěcení starého kostelíka a v únoru začaly práce
při jeho bourání. Práce šly rychle kupředu a už
7. září téhož roku byl při velké slavnosti položen
strahovským opatem Jeronýmem Zeidlerem základní kámen nového kostela. Zednické nářadí,
zhotovené jen pro tuto slavnostní příležitost, je
dnes vystaveno v Milevském muzeu.
Jak ale stavební práce postupovaly kupředu,
bylo čím dál jasnější, že se nedostává peněz.
Městu nezbývalo, než v dosti nevýhodném kursu prodat všechny své státní dluhopisy, leč ani
to nestačilo, a tak si Milevsko vypůjčilo ještě
6000 zlatých od hypotéční banky. Nakonec nezbylo nic jiného, než zavést v Milevsku dosti
nepopulární nápojovou dávku, tzv. pivní krejcar. Cena jednoho mázu piva (1,415 l) se zvýšila
o jeden krejcar, tedy na nějakých 14-15 krejcarů. Spotřeba piva byla pravidelně kontrolována
u milevských hostinských. Ti se s pochopitelných důvodů snažili uvádět co nejnižší množství,
a tak tato situace přinesla s sebou hodně sporů

a hořkostí. Později byla tato povinnost rozšířena i na prodej vína a kořalky. Nápojové přirážky
posloužily k zaplacení některých důležitých součástí kostelního inventáře, např. hlavního oltáře
(1540 zlatých), oltářních obrazů sv. Bartoloměje, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého v celkové
ceně 1000 zlatých, a také varhan od kutnohorského varhanáře Václava Mölzera v ceně 2000
zlatých – i ty byly uhrazeny z těchto peněz.
Přes všechny těžkosti se stavba nového kostela
zdárně chýlila ke konci a jeho vysvěcení se chystalo na konec srpna 1866, na svátek patrona
kostela sv.Bartoloměje. Vypukla však prusko-rakouská válka, a tak se tyto plány musely částečně změnit. Namísto strahovského opata Zeidlera, který se omluvil kvůli válečným událostem,
provedl vysvěcení nového kostela českobudějovický biskup Jan Valerián Jirsík. Došlo k tomu při
velké církevní slavnosti v neděli 26. srpna 1866.
Od té doby uplynulo už 150 let. Bartolomějský
kostel se za tu dobu stal neodmyslitelnou dominantou města a prožívá se zdejšími obyvateli
časy dobré i zlé. Věřme, že těch dobrých bude
v budoucnu víc.
Podle materiálů Státního okresního archivu
v Písku a Milevského muzea k vydání připravil
Vladimír Šindelář

Starý snímek kostela sv. Bartoloměje, foto kolem roku 1900. Ze sbírek Milevského muzea.
Repro – Lukáš Panec

Informace z městského úřadu nově naleznete také na:

www.facebook.com/MestoMilevsko
AKTUALITY

DISKUZE

@MestoMilevsko

RECENZE NA MĚSTO

důležitá upozornění

fotogalerie

dotazy

náměty
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