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NEPŘEHLÉDNĚTE

Veřejné zasedání

zastupitelstva města Milevska

se koná ve středu

1. listopadu od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

Město Milevsko – pamětní medaile 2017
Město Milevsko nechalo v roce 2014 
u příležitosti výročí 830 let od první 
písemné zmínky o městě vyrobit pamětní
medaile. Jejich autorem jsou prof. František
Doubek a akademický sochař Vladimír Oppl.
Medaile jsou stříbrné a mají průměr 5 cm.
Je na nich nápis „Cum Gratia Magna Civitatis
Milevsko“ neboli „S velkým díkem města
Milevska“. V letech 2014–2016 bylo uděleno
postupně významným osobnostem již 
20 medailí.

Rada města na základě předložených návrhů
rozhodla v letošním roce udělit pamětní
medaile takto:

Jan Humpál
Jan Humpál nastou-
pil jako učitel na
milevské hudební
škole už v roce 
1952 a učil zde hře na
housle více než 
50 let. 
Jeho rukama prošlo
nespočet mladých
muzikantů a mnozí

z nich později vynikli. 
V hudební škole vedl i oblíbený žákovský
orchestr. 
Od založení Píseckého komorního orchestru
v roce 1958 byl jeho členem a více než 15 let
i jeho koncertním mistrem. 
Jan Humpál je stále aktivním hudebníkem, je
pro nás příkladem skvělého a skromného kan-
tora i muzikanta.

Martin Komárek
Martin Komárek je již
nyní legendou dřevo-
rubeckého sportu
nejen pro Milevsko,
kde žije a pracuje. Ve
své dlouhé kariéře
reprezentoval Českou
republiku na meziná-
rodním poli a získal
velkou řadu trofejí

a ocenění. Mezi nejvýznamnější patří tituly
 mistra Evropy a světa, je i držitelem několika
rekordů. Pracuje také jako trenér, organizuje
závody. Vytváří dřevěné skulptury motorovou
pilou a má i v tomto oboru své zápisy v knize
rekordů. Martin Komárek je jednoduše velkým
sportovním vzorem pro mnohé.

Jiří Lesák
Jiří Lesák je vzdělá-
ním strojař a celý svůj
profesní život zasvětil
milevské vzducho-
technice. V ZVVZ pra-
coval jako konstruk-
tér a po politickém
uvolnění i ve vyso-
kých řídících pozi-
cích. Velmi aktivně se

podílel a podílí na rozvoji milevské turistiky.
Mimořádně významná je jeho obětavá činnost
v Senior klubu ZVVZ, která se již dočkala oce-
nění, ale která je především velkým přínosem
pro společenské zapojení mnoha milevských
občanů. Za Jiřím Lesákem stojí obrovské množ-

ství promyšlené, důsledné a poctivé práce pro
druhé.

Jan Polata
Jan Polata pochází ze
Šumavy, ale s Milev-
skem a milevskou
vzduchotechnikou je
spojen již od roku
1964, kdy začal praco-
vat v montážním závo-
dě ZVVZ. V roce 1990
začal právě ve vzdu-
chotechnice podnikat

samostatně. Postupně svou firmu rozšiřoval
a v průběhu čtvrtstoletí vybudoval velký,
významný a stabilní podnik, který je jedním
z pilířů zaměstnanosti na Milevsku. V našem
městě je jméno Polata synonymem pro seriózní
a úspěšné podnikání. Foto: Martin Pelich

Milevsko vítězem v Jihočeském kraji
Od května do července 2017 probíhal 1. ročník
soutěže AKTIVNÍ OBEC, do které se mohly při-
hlásit obce z celé České republiky. Body mohly
získat jak aktivním sběrem starého elektroza-
řízení do červených kontejnerů v dané obci, tak
propagací zpětného odběru do červených kon-
tejnerů na webových stránkách obce nebo
v místním periodiku. Prvního ročníku soutěže
s názvem AKTIVNÍ OBEC se zúčastnilo téměř 90
obcí a objem vysbíraných elektrozařízení se jen
za červen zvýšil meziročně o 15%.

Nejúspěšnější obcí pro rok 2017 se tak stala
obec Býšť z Pardubického kraje, které se poda-
řilo sesbírat o 11% starého elektrozařízení více
než v předchozím roce. Město Milevsko skončilo
na prvním místě v Jihočeském kraji ve zpětném
odběru elektrozařízení. Do soutěže město při-
hlásila Ing. Marie Vratislavská, poděkování patří
jí i občanům, kterým není nakládání s vyřaze-
nými spotřebiči lhostejné. 

Ing. Andrea Rucká, 
vedoucí odboru životního prostředí
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Informace z jednání Rady města Milevska
Z MĚSTSKÉ RADY 20. ZÁŘÍ 2017
RADA MĚSTA SE SEŠLA PO TŘECH TÝDNECH, PROJEDNALA
25 ZÁLEŽITOSTÍ A ROZHODLA MIMO JINÉ:
• Údržba pěších tras – město Milevsko uzavře

na základě rozhodnutí rady města trojstran-
nou dohodu s místním odborem Klubu českých
turistů azákladní organizací ochránců přírody
o společné péči o pěší trasy v blízkosti Milev-
ska. Jde o vyhlídkový okruh, přírodně kraji-
nářský okruh, část zelené ačervené turistické
trasy na území města. Údržbu tras a vybavení
na nich zajistí město, kontrolu stavu aznačení
turisté, ochránci přírody budou pečovat
o informační tabule na vyhlídkovém okruhu.

• Rekultivace skládky – rada města rozhodla
zadat zpracování projektové dokumentace
na rekultivaci 3. etapy (v současnosti se
skládkuje do druhé ze tří kazet této etapy)
skládky Jenišovice společnosti Projekta
Tábor. Tato firma připravovala všechny před-
chozí projektové dokumentace v celém
objektu skládky. Záměr zahrnuje i přípravu
navýšení kapacity 3. etapy skládky proti
původnímu projektu, tak aby bylo zastavěné
území maximálně využito.

• Chodníky– rada města rozhodla zadat opravu
chodníků v ulicích Sibiřská, Kpt.Jaroše aSado-
vá Službám Města Milevska, které nabídly nej-
nižší cenu ze všech poptávaných firem,
konkrétně za 1.112 tis. Kč včetně DPH. Práce
proběhnou v roce 2017 (Sibiřská a Sadová)
ačástečně v počátku roku 2018 (Kpt. Jaroše).

• Navýšení příspěvků – v důsledku nařízení
vlády, které vešlo v platnost od poloviny roku
2017 a upravuje platy zaměstnanců ve veřej-
né sféře, bylo nutno navýšit rozpočty měst-
ských příspěvkových organizací. Rada proto

schválila dodatečný příspěvek pro muzeum,
knihovnu, dům kultury a základní školy, cel-
kově jde o částku 345 tis. Kč.

• Mobilní telefony – městský úřad provedl
výběrové řízení na dodavatele služeb pro
mobilní telefony. Vítězem veřejné zakázky
se stala společnost O2 Czech Republic, která
poskytovala městu tyto služby i v předchozím
období. Rada proto rozhodla s O2 uzavřít
rámcovou smlouvu, která bude platit násle-
dujících 24 měsíců.

Z MĚSTSKÉ RADY 4. ŘÍJNA 2017
RADA MĚSTA NA PRVNÍM ŘÍJNOVÉM ZASEDÁNÍ PROJEDNA-
LA:
• Městská hromadná doprava – do vyhlášené

veřejné soutěže na dopravce, který bude
v následujících letech zajišťovat v Milevsku
městskou hromadnou dopravu, se přihlásil
jediný zájemce, současný provozovatel ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice. Rada rozhodla
o uzavření smlouvy s tímto dopravcem. Roční
limit ceny za zajištění dopravy v současném
rozsahu bude 899 tis. Kč.

• Nový zastupitel – rada města schválila, že
po odstoupení pana Ladislava Benduly se stá-
vá novým zastupitelem města Milevska pan
Mgr. Ondřej Šimánek, který složí zastupitelský
slib na nejbližším jednání zastupitelstva, tedy
1. listopadu 2017.

• Památník legionářům – rada města rozhodla
o vyhlášení výtvarné soutěže na ztvárnění
památníku legionářů regionu Milevska.
Památník, který bude umístěn před základní
školou v Komenského ulici, bude současně
připomínkou stého výročí vzniku Českoslo-
venska. 

• Odvolání jednatele městské společnosti – rada
města odvolala z funkce jednatele společnosti
SPOS Milevsko s. r. o. pana Petra Zelenku. 

MĚSTSKÁ RADA 18. ŘÍJNA 2017
Z PROJEDNANÝCH ZÁLEŽITOSTÍ:
• Studie infrastruktury – rada rozhodla o zho-

tovení projektové dokumentace na infra-
strukturu v plánované lokalitě ulice Blanická
– jde především o řešení kanalizace splaškové
i dešťové, která zde zatím není řešena.

• Studie na prostor u „Spořitelny“ – byla
schválena studie architekta Chvojky (autor
řešení ve „Vzoru“) na revitalizaci prostoru
mezi budovami spořitelny a městské policie,
který by měl v budoucnu být upraven pro
potřeby veřejnosti i jako zázemí pro návštěv-
níky infocentra a muzea.

• Publikace o městě – rada města rozhodla
zadat Milevskému muzeu přípravu reprezen-
tační publikace oměstě. Ta nastoupí na místo
monografie vydané v jubilejním roce 2014,
která už není kdispozici vdostatečném množ-
ství. Kniha vyjde vroce 2018 apůjde ovýrazně
obrazově orientovanou publikaci.

• Volba jednatele – rada města zvolila do funk-
ce jednatele společnosti SPOS Milevsko s. r. o.
pana Ing. Ivana Radostu, který bude spo-
lečnost řídit do doby, než bude ustaven jed-
natel na základě výběrového řízení.

• Zrušení přechodu – rada města vyjádřila
nesouhlas s odstraněním přechodu u bývalé
Madety (odehrálo se v režii Ředitelství silnic
a dálnic) a uložila vedení města projednat
možnost obnovy.

Více informací na www.milevsko-mesto.cz.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Zájemci o vstup do Podnikatelského parku už se hlásí
Druhé veřejné představení projektu ŽIVÉ
MILEVSKO – SMART REGION proběhlo 11. října
v Galerii M v Milevsku. Po představení záměru
rozsáhlé obnovy milevského kláštera a hlav-

ních a konkrétních cílů projektu ŽIVÉ MILEV-
SKO – SMART REGION vznikla velice zajímavá
diskuse občanů, zaznělo zde několik přínos-
ných dotazů a námětů, které byly pozname-

nány. Na některé dotazy občanů budeme
odpovídat v krátkém časovém horizontu. 
I díky tomuto veřejnému představení záměru
v oblasti projektu – Podnikatelský park Milev-
sko se nám začínají ozývat potenciální inves-
toři a zájemci o prostory v této lokalitě,
s kterými již probíhají jednání.
Děkujeme všem za účast na představení v Gale-
rii M, určitě tato akce pro Vás nebyla poslední,
naopak, budeme se na Vás těšit zase příště,
 přijďte, ať je ŽIVÉ MILEVSKO opravdu živé.

Za projektový tým Vít Král, 
hlavní koordinátor projektu 
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V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2017 OSLAVILI
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM
V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
Vlasta Nejedlová

Václav Novák
Ludmila Nováková
Zdeňka Peterková

85 LET
Anděla Marešová
Ladislav Pistulka

90 LET
Anna Hudečková
František Pešička
Vladimír Štěpán

92 LET
Marie Soukupová

Vítání občánků

Místostarosta města Mgr. Martin Třeštík
 přivítal 5. října v obřadní síni milevské radnice
nové občánky města. Jsou to zleva Tereza
 Václavíčková, Vít Kainrath, Kryštof Novotný,

Magdaléna Bardová, Sebastian Kaleja, Tereza
Martanová, Sofie Zuzin, Štěpánka Drozdová,
Ella Komárková, Claudie Zajícová a Gabriela
Fořtová. Kulturním programem zpestřily 

vítání děti z Mateřské školy Sluníčko Toníček
Hrych, Adrianka Slávková a Adélka Charypa-
rová.

Informace o plánovaném kácení stromů
Rada města Milevska dne 18. října schválila na
návrh Komise životního prostředí pokácení 
12 stromů, přičemž ve většině se jedná o stromy
v Libušině ulici. Na návrh občanů zde bylo schvá-
leno pokácení tří značně proschlých stromů – hlo-
hu a borovice u domu 892 a javoru u domu čp.
756. Na návrh komise životního prostředí bude
v této lokalitě dále pokáceno šest neperspektiv-

ních stromů, ato v parčíku udomu čp. 753.  Jedná
se o prořídlou douglasku tisolistou s ulomenou
špičkou, borovici vejmutovku napadenou rzí, sta-
rou švestku zahušťující výsadbu okolních per-
spektivních dřevin atři proschlé břízy. Tato lokalita
bude nejpozději v jarních měsících příštího roku
doplněna o novou výsadbu. Dále bude pokácena
lípa s rozsáhlou dutinou v Nádražní ulici, akát ve

svahu nad autobusovým nádražím a jírovec ve
Dmýšticích. Pouze v posledním případě se jedná
o zdravého perspektivního jedince, který však
roste v bezprostřední blízkosti domu, kde kořeny
viditelně narušují obvodové zdi domu aponechá-
ním stromu hrozí na domě reálné škody značného
rozsahu. Hana Hadrbolcová, 

odbor životního prostředí

Přijďte nám sdělit, jak se v Milevsku cítíte
Vážení čtenáři,
ráda bych oslovila Vás, obyvatele Milevska a nej-
bližších okolních obcí atouto formou Vám umožnila
zúčastnit se dotazníkového šetření, které se dotýká
města Milevska a tedy i Vás samotných. 
Podstatou šetření je anonymní vyplnění dotazníku,
který se skládá ze dvou částí. V první části jsou zís-
kávány základní informace orespondentovi arovněž
představy ovztahu respondenta kMilevsku adojmy,
kterými na něj město působí. Druhá část, která tvoří
hlavní náplň šetření, je vyplnění pocitové mapy.
Pocitová mapa představuje nástroj, který umožňuje
vyjádřit názor na území města Milevska. Její pod-
statou je zakreslení pocitů do předpřipravené mapy

asoučástí je rovněž legenda o7 prvcích, které před-
stavují pozitivní anegativní pocity akteré Vy násled-
ně do mapy zakreslíte (1 pocit = 1 barva). Jednoduše
řečeno, do mapy zakreslíte barvami místa, na kte-
rých se cítíte/necítíte dobře, místa, která pro Vás
představují společenský život, volný čas či zaned-
bané prostředí. Výsledná mapa následně vynese na
povrch kladně a negativně vnímaná místa, kterým
by měla být městem věnována pozornost jakožto
místům s určitým potenciálem, či místům, které je
potřeba vylepšit.
Sběr dat bude probíhat v pátek 10. listopadu 2017
v prostorách Turistického informačního centra
Milevska vdobě otevíracích hodin. Na místě pro Vás

budou připraveny dotazníky včetně pocitové mapy
v tištěné formě a barvičky, pomocí kterých se poci-
tová mapa vyplňuje. Nápomocna budu v prostorách
infocentra i já v případě, že byste potřebovali objas-
nit vyplňování dotazníku, chtěli mi sdělit svůj názor
na věc, anebo se jen přišli zeptat, oč se vlastně jed-
ná. Ráda Vám poskytnu veškeré informace a budu
velice ráda, když se přijdete zúčastnit.
V případě, že byste se v tento den nemohli dostavit,
ale rádi byste se šetření zúčastnili, kontaktujte mne,
prosím, na e-mailové adrese hejnok00@pf.jcu.cz
a já Vám dotazník pošlu v elektronické formě.
Využijte proto této jedinečné příležitosti a přijďte
vyjádřit, jak se v Milevsku cítíte. Váš názor je pro
město důležitý! Kateřina Hejnová, 

studentka PF JCUMilevští senioři individuální dopravu využívají
Od loňského roku mohou lidé přihlá-
šeni k trvalému pobytu v Milevsku
a jeho místních částech (Dmýštice, Kli-

sín, Něžovice, Rukáveč a Velká) využívat službu
individuální dopravy seniorů.
Tato služba je určena zdarma seniorům nad 
70 let věku, kteří mají s organizací Sociální služby
Města Milevska uzavřenu Smlouvu oposkytování
pečovatelské služby a předloží kupon vydaný
Městským úřadem Milevsko, nebo klientům pečo-
vatelské služby do 70ti let věku za úhradu 30 Kč
za jednu cestu, kdy bude řidičem vystavena
účtenka nebo bude cesta evidována jako úkon
pečovatelské služby a následně hrazena při
měsíčním vyúčtování pečovatelské služby. 
Dopravu je nutné objednat v pracovních dnech
v době od 7:30 do 10:00 hodin, minimálně jeden
den dopředu před plánovanou cestou, na tele-

fonním čísle 720 052 642 nebo je možné domlu-
vit se s řidičem na další plánované cestě osob-
ně.
Doprava po Milevsku je zajišťována ve vymeze-
ných časech od pondělí do pátku, a to v 7:00,
v 9:30 a v 14:00 hodin. Pro zajištění dopravy do
místních částí města Milevska je možné využít
časy v 6:30, v 9:00 a v 13:30 hodin. Pro dopravu
z místních částí do Milevska je možno individu-
ální dopravu využít v 6:45, v 9:15 a v 13:45
hodin. Přeprava se vztahuje pouze na dopravo-
vání osob, nikoliv na doprovod osob a dobu
čekání automobilu. 
Od 1. dubna 2016 byla tato individuální doprava
využita téměř 400x a zájem o tento způsob
dopravy stoupá především v Milevsku.

Bc. Markéta Jarošová, 
sociální pracovnice SSMM
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Milevský kraj díky dotacím realizoval nové projekty 

Obecně prospěšná společnost Milevský kraj
v tomto roce uspěla ve dvou dotačních progra-
mech vyhlášených Jihočeským krajem. Jedná
se o Dotační program „Podpora cestovního
ruchu“, díky němuž Milevský kraj o. p. s. obdržel

finanční prostředky ve výši 55.000 Kč na projekt
s názvem „TIC Milevsko – využití nových tech-
nologií“. Díky poskytnuté dotaci dostal Turis-
tický a kulturní portál regionu Milevsko –
Milevskem.cz zbrusu novou podobu. Tento
webový portál má oproti původnímu turistic-
kému serveru atraktivnější vzhled, obsahuje
ucelené informace o nabídce cestovního ruchu
v celém regionu Milevsko, která je snadno
dostupná mimo jiné i prostřednictvím mapy
s napojením na server Google, a v neposlední
řadě je přehledně strukturován, a tak je uživa-

telsky přívětivější, jak pro místní občany, tak
také pro návštěvníky regionu Milevsko. Milevský
kraj o. p. s. dále získal v rámci Dotačního pro-
gramu „Podpora kultury“ dotaci na multižánrový
hudební festival Open Air Musicfest Přeštěnice
2017, letos se konal již jeho 17. ročník, a na akci
Milevské kulturní léto 2017, která v sobě zahrnu-
je například letní hudební a filmovou přehlídku
v Milevsku. Jednotlivé příspěvky Jihočeského
kraje na oba výše uvedené projekty činily
30.000 Kč.

Milevský kraj o. p. s.

Jihočeská hospodářská komora, 
oblastní hospodářská komora Milevsko 

pro Vás na měsíc listopad připravila:

Seminář: „Aktuality a problematika ve mzdovém účetnictví“
Lektor: Jan Svatoň, mzdový účetní s dlouholetou praxí a asistent daňového
poradce
Termín: pátek 24. listopadu 2017 od 9:00 hodin
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO

Seminář: „Celní prohlášení a následná kontrola“
Lektor: Ing., Bc. Jan Šmolík
Termín: středa 29. listopadu 2017 od 9:00 hodin
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO

Marcela Kužníková,
ředitelka Oblastní hospodářské komory Milevsko

Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; 
tel.: 608 572 260; www.jhk.cz

Oslavy výročí kláštera v Milevsku

V sobotu 7. října byla v klášterní bazilice slavená
mše svatá na poděkování za 830 let života pre-
monstrátů v Milevsku a okolí. Hlavním celebran-
tem byl strahovský opat Michael Josef Pojezdný,
který zdůraznil význam tohoto místa a povzbudil
k tomu, aby lide rádi přicházeli do této baziliky
a děkovali Bohu za dědictví, které jim bylo v his-
torii kláštera svěřeno. Mše svaté se zúčastnil
také generální opat premonstrátského řádu
Thomas Handgrätinger, který přijel z Říma

z důvodu opatské volby
v klášteře Teplá. Byla to
pro naši komunitu velká
radost a vyznamenání.
Biskupství českobudě-
jovické bylo zastoupeno
generálním vikářem
Mons. Davidem Henz-
lem, který popřál místní
komunitě Boží požeh-
nání a vyjádřil naději 
na další dobrou spolu-
práci i v budoucnu.
Sekretář sídelního bis-
kupa David Mikluš na
konci bohoslužby všem
udělil novokněžské

požehnání. 
V závěru bohoslužby představený kláštera
P. Mikuláš Selvek poděkoval kněžím i farníkům,
kteří pro klášter žijí a žili a pomohli po pádu
komunismu s jeho rekonstrukcí a celkovou
hmotnou i duchovní obnovou. Komunistický
režim od 50. let po rok 1989 totiž klášter docela
zdevastoval a tyto stopy devastace jsou pořád
patrné. 
Nadále však dochází k renovaci a postupnému

zpřístupňování kláštera i pro širší veřejnost
v podobě prohlídek, koncertů, přednášek
a samozřejmě bohoslužeb, k čemuž je toto místo
určeno na prvním místě. 
Ať Boží požehnání spočívá i díky působení míst-
ních řeholníků na tomto regionu, který je od kon-
ce 12. století duchovně i kulturně bohatý, díky
zakladateli Jarlochovi, který zemřel v pověsti
svatosti a jistě se za tento kraj přimlouvá uBoha. 
Poděkování patří všem, kteří se obětavě zapojili
do důstojné oslavy tohoto výročí. P. Mikuláš

VERNISÁŽ v GALERII M
V pátek 3. listopadu v 17 hodin bude v Galerii M
zahájena nová výstava obrazů milevského malí-
ře Vlastimila Stehlíka, jenž se v 1. polovině
minulého století v Milevsku narodil a zůstal mu
celý svůj život věrný. Expozice pod názvem
Obrazy je po osmi letech jeho čtvrtou samo -
statnou výstavou vmilevské galerii, kterou před
mnoha lety objevil k vytvoření výstavních pro-
stor města a v roce 1978 se zde poprvé prezen-
toval na společné výstavě s Josefem Bolkem.
Galerie M společně s autorem Vás srdečně zvou
na slavnostní zahájení výstavy a těší se na Vaši
návštěvu.
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STŘÍPKY Z MINULOSTI

90 let historie bílého sportu v Milevsku – 3. část (dokončení)

Od 1. ledna 1970 hráli milevští tenisté pod novým
jménem TJ ZVVZ Milevsko. V této sezoně se poprvé
zúčastnilo smíšené družstvo dospělých krajského
přeboru II. třídy. Utkalo se s Jiskrou Třeboň, Jiho-
strojem Velešín, ČZ Strakonice, Spartakem Sobě-
slav a Slavojem Pacov. Za naše družstvo hráli:
Ing.Zdeněk Vávra, PhMr. Lubomír Pecháček, Milan
Šoule, Jan Škoda, Jiří Pýcha, Ludvík Cmunt, bratři
Čeněk a Vladimír Pekárkové, Eliška Kramářová,
Eva Šoulová aBlažena Zelenková. První historické
utkání v soutěži prohráli milevští tenisté sJiskrou
Třeboň 5:6. 
Milevští tenisté dosáhli od roku 1970 řady úspě-
chů. V tomto roce Miloslav Zvonař ve finále kraj-
ského přeboru dorostu porazil Aleše Hejlka z Čes-
kých Budějovic a společně s Františkem Pancem
dosáhli na titul ve čtyřhře.
První mezinárodní tenisové utkání v Milevsku se
uskutečnilo ve dnech 10.–12. srpna 1979 s hráči
klubu BSG Motor Zella-Mehlis z tehdejší NDR. 

V roce 1984 se v kate-
gorii starších žáků
umístil poprvé v histo-
rii klubu Radek Pešička
na celostátním žebříč-
ku. Tenisové Adružstvo
obsadilo 3. místo
v krajském přeboru
smíšených družstev
v roce 1988. Družstvo
hrálo v se stavě: Milo-
slav Zvonař, Ivan
Radosta, Ing.Jan Švej-
da, Josef Hrych, Pavlí-
na Čubová, Hana Kotr-
báčková.
Dalšími úspěšnými
milevskými tenisty,
kteří získali řadu titulů,
byli Hana Kotrbáčková,
Blanka Kotrbáčková,
Žaneta Maťhová, Linda
Jiroušková (TKGM),

Jan Kotrbáček ml., Luboš
Lukeš, Karel Jiroušek
(TKGM). 
Tenisový areál v Ba žantnici
byl rozšířen o další čtyři
dvorce. Nové dvorce byly
předány do užívání v roce
1989. Tím byla kapacita
rozšířena na 8 kurtů, cvič-
nou stěnu pro začátečníky,
šatny, klubovnu, bufet.
Později přibylo příjemné
venkovní posezení. V sou-
sedství parku Bažantnice
tak vznikl krásný tenisový
areál. Bylo tu sportoviště
pro závodní i rekreační
tenis s dostatečnou kapa-

citou k trénování, závodnímu hraní, ale i k pořá-
dání tenisových turnajů. V roce 1994 předala TJ
ZVVZ, jejíž součástí byly itenisové kurty v Bažant-
nici, celý areál do majetku města Milevska. Teni-
sový oddíl se přetransformoval na samostatný
Tenisový klub ZVVZ Milevsko apo výběrovém řízení
převzal tenisový areál od města do nájmu. Město
Milevsko ustavilo v roce 2001 SPOS – Sportovní
občanskou společnost, kterou pověřilo správou
všech sportovišť v majetku města. 
Roku 1994 je registrován u Českého tenisového
svazu Tenisový klub Gymnázia v Milevsku. Od
počátku se zabýval výhradně přípravou mládeže
na tenisové soutěže. Od roku 1995 zajišťoval TKGM
soutěže družstev mladších žáků, starších žáků
adorostu. Sportovní činnost ukončil v roce 2008.
V roce 1995 byl oceněn Jan Kotrbáček st. Medailí
Karla Koželuha za dlouholetou a obětavou práci
pro rozvoj českého tenisu. Na halovém Mistrovství
ČR v roce 2012 v Modřanech ve dvouhře v kategorii
50+ zvítězil Josef Hrych. 
V roce 2013 si zahrála milevská odchovankyně
Žaneta Maťhová na Mistrovství ČR staršího dorostu
vPardubicích, kde byla nejmladší účastnicí. V žen-
ské kategorii v roce 2016 se stala přeborníkem
Jihočeského kraje ve dvouhře atřetí byla ve čtyřhře
na Mistrovství ČR v Ostravě.

Předsedové tenisového klubu v Milevsku.
Karel Vojtěch (od ustavení – 1930), Ing. Irén
Vodňanský (1930–1932), Gustav Vodňanský
(1932–1933), Čeněk Novotný (1933–1946),
Ing. Irén Vodňanský (1946–?), Ladislav Vávra,
František Štěpán, Vladimír Koukl, Jiří Korbel,
PhMr. Lubomír Pecháček (1965–1985), Jaroslav
Bervida (1985–1988), Ing. František Kozibrátka
(1988–1993), MUDr. Lubomír Pecháček ml.
(1993–2005), Ing. Václav Kříž (2006–dosud).

Lukáš Panec, Milevské muzeum
Autor děkuje za spolupráci Mgr. Jiřímu Peštovi
z Okresního archivu v Písku a všem, kteří se podíleli
na úspěšné výstavě k 90. výročí tenisu v Milevsku.

Maria Hofman a Ladislav Vávra (vpravo), úspěšní činovníci tenisového oddílu 
TJ ZVVZ Milevsko, byli v sokolovně u příležitosti 50. výročí milevského tenisu
vyznamenáni Čestným odznakem Československého tenisového svazu za
zásluhy o rozvoj našeho tenisu, 1977 (Milevské muzeum).
Vlevo Čestný odznak Ladislava Vávry. (Archiv Anastázie Vávrové)

Trénink ve sportovní hale. Zleva: Jiří Bumbálek, Jan
Škoda, Stanislav Mužík, Jan Kotrbáček, Miloslav
Zvonař, Hana Palečková, Vlastimil Lankaš (správce
haly), Pavel Beneš, Ludmila Palečková, František
Panec, 1978. (Archiv Jana Škody)

Člen TJ ZVVZ Milevsko Jan
Škoda (vlevo) si jako laj-
nový rozhodčí vítězného
finálového utkání Davis
Cupu ČSSR – ITÁLIE ve
sportovní hale v Praze
mohl sáhnout na „saláto-
vou mísu“ s kolegou Zbyň-
kem Malátem z Pelhřimo-
va, 1980 (Foto: František
Panec)

Milevští tenisté na olympijském stadionu v Mnicho-
vě, 1979. Zleva: František Panec, Jan Škoda, PhMr.
Lubomír Pecháček (předseda oddílu), fotbalový
brankář NSR „Sepp“ Maier, Helena Čejková, Hana
Vyhnánková a Miloslav Zvonař. (Archiv Františka
Pance)

Vítězné družstvo kvalifikace do krajského přeboru,
1972. Horní řada zleva: Miloslav Zvonař, Eliška Kra-
mářová, Eva Šoulová, Jiří Šťastný, Maria Hofman.
Dole zleva: Jan Škoda, Ivan Mošovský, Milan Šoule.
(Archiv Jana Škody)

Na snímku vlevo sběrač míčků, kombinovaný s roz-
kládacím košem na míčky a vpravo prototyp plas-
tového držáku na tenisový míček (1983). Vynálezy
Jana Kotrbáčka. Držák na tenisový míček tehdejší
průmyslové podniky odmítly vyrábět.
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V sobotu 30. září se konal v Latinské škole koncert k 90. výročí vzniku Milevského muzea s názvem Quodlibetica aneb Co komu libo. Barokní lidové písně
z Milevska a okolí hrál a zpíval soubor Ritornello pod uměleckým vedením Michaela Pospíšila. Písně pocházejí ze sbírky člena premonstrátského řádu Jiřího
Evermoda Košetického, který v Milevsku působil v letech 1675–1688 a zapisoval si zdejší lidové písně. Byla to nádherná akce a odměnou hudebníkům byl dlou-
hotrvající potlesk. Koncert navštívilo 48 posluchačů.

Téměř čtyřicítka návštěvníků si ve čtvrtek 5. října nenechala ujít vernisáž
výstavy sklářského výtvarného ateliéru Waga, jenž se řadí mezi přední dílny
v oblasti uměleckého řemesla. Expozice pod názvem Solidified Light představila
uměleckou tvorbu Roberta a Martiny Kaufmanových z obce Málkov v Českém
krasu, kteří v milevské Galerii M zrealizovali již tři výstavy. 

V pátek 20. a sobotu 21. října se v milevském domě kultury konal již devátý
ročník Milevských pivních slavností. Dvoudenní maraton přehlídky českých
minipivovarů přilákal 1053 návštěvníků. V soutěži o Milevskou pivní 
korunku rozhodla porota takto: kategorie výčepní pivo: Pivovar Lipan Dra -
žíč – světlá 10°; kategorie ležák: Biskupický pivovar Gajdoš – světlá 12° Gajdoš;
kategorie speciál: Pivovar Kozlíček Horní Dubenky – Javořický speciál 13°.

 Dne 17. října navštívil bývalý několikanásobný
účast ník milevského tenisového turnaje, folkový pís-
ničkář Miroslav Paleček Milevské muzeum, kde si
prohlédl výstavu Svět bílého sportu a zapsal se
do návštěvní knihy. Výstava potrvá do neděle 12. lis-
topadu.

 Týden knihoven, který proběhl v prvním říjno-
vém týdnu, byl v milevské knihovně ve znamení
besed, přednášek, ukázkových lekcí nových vzdě-
lávacích aktivit a vyvrcholil slavnostním otevřením
Bookroomu, zmodernizovaného prostoru v býva-
lém hudebním oddělení, který bude sloužit na pořá-
dání pořadů na podporu čtenářství starších dětí.

Nasvícení vánoční výzdoby 
města Milevska se koná

v neděli 3. 12. od 17:00 hodin
na nám. E. Beneše.
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ

PO STRNIŠTI BOS
čtvrtek 2. 11. 15:00
ČR – Drama, komedie – Film vznikl podle stej-
nojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka
a tematicky zapadá do tetralogie filmů Kolja,
Obecná škola a Vratné lahve.
ČESKÉ ZNĚNÍ 111 min.
vstupné: 50 Kč

JIGSAW
čtvrtek 2., pátek 3. 11. 20:00
USA – Horor, thriller – Zohavená těla se začnou
objevovat na různých místech ve městě. V prů-
běhu vyšetřování všechny důkazy jednoznačně
ukazují na jednoho muže: Johna Kramera.
TITULKY 91 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

PŘÍŠERÁKOVI
pátek 3. a sobota 4. 11. 17:30
neděle 5. 11. 15:00
Německo, VB – Animovaný, rodinný – Rodina
monster se vydává po stopách čarodějnice s jedi-
ným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí
a vrátila jim lidskou podobu.
DABING 96 min.
vstupné: 120 Kč 

SNĚHULÁK
sobota 4. 11. 20:00
USA – Thriller - Elitní detektiv s elitní slabostí pro
alkohol pátrá po sériovém vrahovi, jehož modus
operandi představují vraždy v čase, kdy napadne
první sníh.
TITULKY 120 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

MILADA
neděle 5. 11. 20:00
ČR – Životopisný, drama – Na plátna kin se vůbec
poprvé dostane dramatický osud Milady Horá-
kové, který ve své době otřásl světem.
ČESKÉ ZNĚNÍ 133 min.
vstupné: 120 Kč

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
čtvrtek 9., pátek 10. 11. 20:00
USA – Krimi, drama, mysteriózní – Režisér Ken-
neth Branagh přivádí na plátna kin hvězdnou
posádku legendárního vlaku. 
TITULKY 110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

ČÁRA
sobota 11., neděle 12. 11. 20:00
Slovensko, Ukrajina – Drama, thriller – Režisér
Peter Bebjak ukazuje podsvětí a život na samotné
východní hranici Evropské unie, kde platí často
vlastní zákony.
SLOVENSKÉ ZNĚNÍ 115 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
čtvrtek 16. 11. 15:00
ČR, SR – Drama – Druhá kapitola rodinné kroniky
Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných
událostí v letech 1947–1953.
ČESKÉ ZNĚNÍ 116 min.
vstupné: 50 Kč 

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK 
čtvrtek 16. až sobota 18. 11. 20:00
ČR – Drama – Třetí film Zahradnictví s názvem
Nápadník se odehrává na samém konci let pade-
sátých. Je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké.
Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, pozna-
menanými válkou a komunistickým převratem.
ČESKÉ ZNĚNÍ 113 min. 
vstupné: 120 Kč 

MAXINOŽKA
pátek 17. a sobota 18. 11. 17:30
neděle 19. 11. 15:00
Francie, Belgie – Animovaný – Náctiletý outsider
Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby
odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka,
jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární
Lesní muž. 
DABING 91 min.
vstupné:110 Kč

HORA MEZI NÁMI
neděle 19. 11. 20:00
USA – Drama – Co kdyby váš život závisel na
cizím člověku? Strhující příběh o lásce a vůli pře-
žít se natáčel uprostřed zimy v kanadských
horách v nadmořské výšce přes 3000 metrů,
teplota klesala až na 38 stupňů pod nulou.
TITULKY 109 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

LIGA SPRAVEDLNOSTI
čtvrtek 23. až sobota 25. 11. 20:00
USA – Akční, dobrodružný, thriller, fantasy, sci-
fi – Fanoušci budou konečně svědky setkání
super-hrdinů z Ligy spravedlnosti na velkém plát-
ně.
3D DABING
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
neděle 26. 11. 20:00
ČR – Životopisné drama – Režisérka Marta Nová-
ková přivádí na plátna kin populární zpěvačku
Anetu Langerovou v její první filmové roli.
ČESKÉ ZNĚNÍ 107 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

PADDINGTON 2
čtvrtek 30. 11. až sobota 2. 12. 17:30
neděle 3. 12. 15:00
Francie, VB – Komedie, animovaný, rodinný –
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil
s rodinou Brownových a je oblíbeným členem
místní komunity.
DABING 95 min. 
vstupné: 110 Kč

HRÁČI SE SMRTÍ
čtvrtek 30. 11. 20:00
USA – Mysteriózní, thriller – Skupina studentů
medicíny se snaží získat odpověď na otázku, zda
existuje život po smrti. Opakovaně se dostávají
do stavu klinické smrti, avšak stále nebezpečnější
experimenty si na každém z nich vybírají svou
daň.
TITULKY 110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

METALLICA: QUEBEC MAGNETIC
pátek 1. 12. 20:00
USA – Koncert – JEDEN VEČER STO KIN V ČR –
Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním,
precizně zpracovaným záznamem legendární
show. Takhle hraje kapela na svém vrcholu…
TITULKY 135 min.
vstupné: 180 Kč 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 1. 11. 17:00
velký sál 

TANEČNÍ HODINY 2017
pátek 3. 11. 17:30 a 20:00
7. lekce, skupina B – 17:30 hodin a skupina A –
20:00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: 30 Kč, účastníci kurzu vstup na průkazky

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – 
ENIGMATICKÉ VARIACE
sobota 4. 11. 19:00
Hraje: Forbína Jistebnice – Abel Znorko – Jan
Šobra, Erik Larsen – Marek Vostřák
Slavný spisovatel a nositel Nobelovy ceny Abel
Znorko, vyhlášený svou arogancí, žije už léta sám
na vzdáleném ostrově v Norském moři. Znorko
nepřijímá návštěvy a razantně odmítá všechna
interview. Když jej ale osloví novinář jednoho
regionálního deníku, překvapivě souhlasí. 
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč

KURZ – PLETENÍ DÁRKOVÝCH OBALŮ 
NA LAHVINKY A HRNEČKY
pondělí 6. 11. 17:30
Skvělý dárek k Mikuláši, svátku nebo narozeni-
nám. Přineste s sebou 1 klubíčko vlny o síle
4–4,5 mm a 4 ponožkové nebo 2 klasické jehlice
o síle 4–4,5 mm. 
výuková učebna
vstupné: 80 Kč

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ 
ČLENŮ SENIOR KLUBU ZVVZ
úterý 7. 11. 09:30
Dopoledne beseda v DK, potom návštěva firmy,
odpoledne hudební program v sále DK Milevsko.
velký sál

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz
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KČT – TURISTICKÁ BESEDA
úterý 7. 11. 18:00
Vietnam, Kambodža, Hong Kong. Vypráví a pro-
mítá Mgr. Iva Nejedlá.
loutkový sál 

BŘIŠNÍ TANCE
úterý 7. 11. 19:00-20:00
Změna konání lekcí. Nyní každé úterý od 19:00
hodin.
hudební sál

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 9. 11. 14:00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

IRISDIAGNOSTIKA – PREVENCE 
PŘED ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY
čtvrtek 9. 11. 17:00
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – 
SETKÁNÍ SE STYLISTKOU
čtvrtek 9. 11. 18:00
Setkání se stylistkou a vizážistkou Danou Bera-
novou přinese odpovědi na otázky jak se správně
oblékat, jaká má být skladba vašeho šatníku tak,
aby se dala jednoduše kombinovat, jaké šperky
a doplňky mohou podtrhnout vaši osobnost,
výběr vhodného účesu, barevné typologie a mno-
ho dalšího. Dana Beranová má dlouholeté zku-
šenosti pro renomované časopisy, kde vytváří
módní fashion, proměny čtenářek, focení celebrit
aj.
výuková učebna
vstupné: 60 Kč

TANEČNÍ HODINY 2017
pátek 10. 11. 17:30 a 20:00
8. lekce, skupina A – 17:30 hodin a skupina B –
20:00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: 30 Kč, 
účastníci kurzu vstup na průkazky

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
sobota 11. 11. 17:00
7. ročník lampionového průvodu k svátku sva-
tého Martina. Sraz v 17.00 hodin v amfiteátru
domu kultury, odkud bude následovat malá pro-
cházka s nasvěcenými lampiony. Více na plaká-
tech.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

MANDARÍNKOVÁ IZBA
pondělí 13. 11. 19:00
Francouzská komedie Roberta Thomase v režii
Ĺubomíra Vajdičky.
Hrají: Maroš Kramár, Pavol Topoĺský, Zuzana
Tlučková a Bibiana Ondrejková
Komedie plná francouzského šarmu nabízí pět
krátkých příběhů, které jsou jako vystřižené ze
života. Všechny se odehrávají v malém pařížském
hotelu a v záhadném pokoji, zvaném mandarin-
kový pokoj, který má svůj vlastní příběh. Čtyři
herci se převtělují do několika postav a osudů
v dějích, kde nechybí humor nebo detektivní
závěr.
velký sál
vstupné: 280 a 260 Kč

Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, DK
Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino

PŘEDNÁŠKA – REHABILITACE
úterý 14. 11. 09:00
Senior klub ZVVZ připravuje ve spolupráci
s domem kultury přednášku na téma rehabilita-
ce – její význam, aplikace a některá doporučení.
Přednášku zajišťuje Rehabilitační oddělení
Nemocnice Tábor.
loutkový sál
vstupné: 20 Kč, 
členové SK ZVVZ vstup na průkazku

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA VNITRA
úterý 14. 11. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny, každé
druhé úterý v měsíci, tel. na pobočku v Písku
382 272 736 Ladislava Stejskalová (po, st, čt),
www.zpmvcr.cz.
učebna 2

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 15. 11. 18:00-20:00
loutkový sál

TANEČNÍ HODINY 2017
pátek 17. 11. 17:30 a 20:00
9. lekce, skupina B – 17:30 hodin a skupina A –
20:00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: 30 Kč,
účastníci kurzu vstup na průkazky

TOULKY ZA POZNÁNÍM – 
KAVKAZ – ELBRUS
středa 22. 11. 18:00
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK
Milevsko. Vypráví a promítá cestovatel Pavel
Kašpar.
Kavkaz – Elbrus – aneb hory, šašliky, vodka a rus-
ký lid. Navštívíme nejvyšší pohoří Ruské federace,
ochutnáme dobroty kavkazské kuchyně, uvidíme
typickou flóru a vystoupáme na nejvyšší vrchol
Kavkazu, Ruska a možná i celé Evropy – Elbrus
(5642 m). 
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

KURZ – ANDĚLSKÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ
čtvrtek 23. 11. 18:00
Přijďte si pod vedením lektorky Laďky Bečkové
vyrobit neotřelý adventní kalendář nejen pro děti,
potěší i dospělé! Lze ho použít i jen jako dekoraci. 
výuková učebna
vstupné: 190 Kč

TANEČNÍ HODINY 2017
pátek 24. 11. 17:30 a 20:00
10. lekce, skupina A – 17:30 hodin a skupina B
– 20:00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: 30 Kč, 
účastníci kurzu vstup na průkazky

MIG 21
sobota 25. 11. 20:00
Mig 21 je česká popová hudební skupina, jejímiž
členy jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel Hrdlička
(trubka, klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák
(kytara) a Adam Stivín (baskytara). 
velký sál
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 320 Kč

Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské
kino

POHÁDKA – KUBA A TŘI ČERTI
neděle 26. 11. 15:00
Pohádka pro nejmenší děti vypráví o velké lásce
Aničky a Kuby, kterou se snaží překazit závistivý
Francek. Aby získal Aničku pro sebe, zaprodá
duši čertu a nechá odnést Kubu přímo do ohni-
vého pekla. I v této pohádce dobro zvítězí a zlo
je spravedlivě potrestáno.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč, 
na místě 60 Kč
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, DK
Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino

KČT – SETKÁNÍ NA ZÁVĚR 
TURISTICKÉ SEZONY
úterý 28. 11. 17:00
Tradiční setkání členů odboru a účastníků akcí,
včetně promítání obrázků z cest. 
malý sál 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 29. 11. 18:00-20:00
loutkový sál

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – 
PRODUKTY POWER MATRIX
čtvrtek 30. 11. 18:00
Vrátit stav mládí a zdraví na tak dlouho, jak je to
jen možné, s použitím vlastních tělesných zdrojů
– to je opravdu jedinečná šance pro každého,
a to vše díky novým objevům vědců a společnosti
Imperium. Pořádá DK Milevsko ve spolupráci
s Duševní pohodou Tábor.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

PŘIPRAVUJEME:
EVA PILAROVÁ – VÁNOČNÍ KONCERT
S MILEVSKÝM DĚTSKÝM SBOREM
neděle 17. 12. 19:00
Královna swingu a legendární česká zpěvačka
Eva Pilarová, která působí na scéně už od počátku
60. let, vystoupí v milevském domě kultury na
vánočním koncertu. 
velký sál
vstupné: 340 a 320 Kč
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, DK
Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
úterý 30. 1. 19:00
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem
Zdeňka Izera.
velký sál
vstupné: předprodej 240 Kč, na místě 280 Kč
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, DK
Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino

VERNISÁŽ VÝSTAVY – OBRAZY
pátek 3. 11. 17:00
Vystavuje milevský malíř Vlastimil Stehlík.

GALERIE M

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz
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VÝSTAVA – OBRAZY
od úterý 7. do středy 29. 11.
Vystavuje milevský malíř Vlastimil Stehlík. 
vstupné: 10 Kč

KŘEST KNÍŽKY
K BABIČCE S DĚDOU KROKY MĚ VEDOU
středa 8. 11. 17:00
Nová knížka dětské poezie z milevského kraje
od milevského rodáka Petra Šulisty.

POETICKÝ VEČER
středa 8. 11. 18:00
Setkání s poezií v Galerii M. Poezii o lásce před-
nesou pan Jaromír Černík a členové Dramatic-
kého kroužku při 1. ZŠ v Milevsku, který vede
paní Soňa Schorníková. 
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY - VAŠEK KOUBEK TRIO
čtvrtek 16. 11. 19:30
Zakladatel hudebních sklepů nesmí v milevských
hudebních sklepech chybět.
vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 230 Kč

KŘEST A AUTOGRAMIÁDA KNIHY 
DVANÁCT POHÁDEK OD ZDEŇKA KLÁSKA
pátek 17. 11. 15:00
Autor a ilustrátorka Dominika Koutníková zvou
na křest knížky. Kmotrem bude písničkách Miro-
slav Paleček, který zazpívá nejen své největší
hity, ale zazní i několik „Ježkáren“ v jeho osobité
interpretaci.

VÝSTAVA – SVĚT BÍLÉHO SPORTU
do neděle 12. 11.

ADVENTNÍ KONCERT 
pátek 1. 12. 17:00
Účinkují: Patrik a Hynek Hradecký, Vokalistky
z Chyšek
vstupné: dobrovolné

FESTIVAL PODZIMNÍCH CHUTÍ A VŮNÍ
pátek 3. 11. 15:00-16:00
Pozvánka nejen pro rodiče, prarodiče a jejich
potomky, kteří společně rádi připravují dobroty
z dýní, řepy, šípků, bezinek, jeřabin, rakytníku…
Vzorky, které můžete nabídnout k ochutnání,
budou vítány, ale nejsou podmínkou.  Recepty
zasílejte s předstihem na: detske@knihmil.cz, po
ochutnávce budou připraveny k rozebrání.
vestibul knihovny

VERNISÁŽ VÝSTAVY „...ZA LIDMI“ 
FOTOKLUBU CVAKYCVAK Z MILEVSKA
pondělí 6. 11. 17:30
Jako hudební hosté se představí žáci ZUŠ Milev-
sko. Výstava potrvá do konce roku.
vestibul knihovny

SOBOTNÍ DESKOVKY
sobota 11. 11. 09:00-10:30
Nabízíme možnost aktivně strávit sychravé pod-
zimní dopoledne. Lektorka Vendula Vrzalová při-
pravila pro malé i větší děti (od 6 do 10 let)
hlavolamy, nové deskové hry a další aktivity roz-
víjející logické myšlení. Bez nutnosti přihlašování
předem.
Bookroom
vstupné: zdarma

RODOPISNÝ KURZ
sobota 18. 11. 09:00-17:00
Zajímá vás vaše rodinná historie a kořeny?
 Přij ďte se naučit, jak si sestavit svůj vlastní rodok-
men či rodovou kroniku. Přednáší Bc. Tereza
Dvořáková ze společnosti GeneTe. Více informací
a přihlášky na stránkách www.genete.cz.
studovna 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY KNIHOVNY
Pořádáme Virtuální univerzitu 3. věku, kurzy
Trénování paměti, Anglické čtení pro děti, Kni-
hohrátky s jógou či Knižní klubík s lektorkou na
podporu čtenářství. Více informací o všech našich
aktivitách dostanete na všech odděleních naší
knihovny, na webu www.knihmil.cz a na našem
Facebooku.

ZIMNÍ STADION: 
Veřejné bruslení a hokejová utkání dle rozpisu
na stránkách www.spos-milevsko.cz.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ:
05. 11. 10:00 FC dorost - TJ Hradiště
05. 11. 14:00 FC muži B - J. Hradec
11. 11. 09:30 FC dorost - SK Čtyři Dvory
11. 11. 13:30 FC muži B - Sokol Bernartice
12. 11. 13:30 FC muži A - Želeč

SPORTOVNÍ HALA:
04. 11. 08:00 Florbal ml. žákyně
04. 11. 14:30 Florbal TJ Písek
05. 11. 08:00 Florbal ml. žáci
11. 11. 08:30 Handball
18. 11. 08:00 Turnaj TUKANI
19. 11. 08:00 Florbal přípravka
25. 11. 08:00 Florbal muži

SAUNA:
Středa – muži: 16:00-21:00
Čtvrtek – ženy: 15:00-21:00
Pátek – muži: 15:00-21:00

BIO SENIOR – PO STRNIŠTI BOS
čtvrtek 2. 11. 15:00
Film čerpá ze vzpomínek na dětství, 
které prožil Zdeněk Svěrák za války 
na venkově. 

DIVADLO – KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ
sobota 4. 11. odjezd v 11:15

Zájezd na divadelní představení do Divadla na
Vinohradech v Praze.

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ 
úterý 7. 11. 09:30
Beseda v DK, návštěva firmy, odpoledne hudební
program. Členové zdarma.
velký sál DK 

POETICKÝ VEČER 
středa 8. 11. 18:00
Setkání s poezií v Galerii M. Poezii o lásce před-
nesou pan Jaromír Černík a členové Dramatic-
kého kroužku při 1. ZŠ v Milevsku, který vede
paní Soňa Schorníková. Členové sleva 50 %.
Galerie M

REHABILITACE 
úterý 14. 11. 09:00
Význam rehabilitace, aplikace a některá dopo-
ručení. Přednášku zajišťuje Rehabilitační oddě-
lení Nemocnice Tábor.
loutkový sál DK
Členové zdarma.

BIO SENIOR – DESERTÉR
čtvrtek 16. 11. 15:00
Druhá kapitola rodinné kroniky 
Zahradnictví se odehrává v letech 
1947–1953. 

VIETNAM, KAMBODŽA, HONG KONG
úterý 7. 11. 18:00
Turistická beseda - vypráví a promítá Mgr. Iva
Nejedlá. 
loutkový sál DK

SETKÁNÍ NA ZÁVĚR TURISTICKÉ SEZONY
úterý 28. 11. 17:00
Tradiční setkání členů odboru a účastníků našich
akcí včetně promítání obrázků z cest.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
sobota 3. 11. 18:00
Slouží strahovský opat Michael Josef Pojezdný.
bazilika

VEČER OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KLÁŠTERA
V RÁMCI 830. VÝROČÍ KLÁŠTERA
pátek 24. 11.
Program: 18:00–19:45 možnost individuální pro-
hlídky kláštera, ve 20:00 koncert Milevského smí-
šeného sboru – Missa brevis od Zděnka Lukáše.

GRAFICKÁ DÍLNA – LINORYT
sobota 11. 11. 09:00–13:00 
Pro děti od 8 let.

MILEVSKÉ MUZEUM

KLÁŠTERNÍ  557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

SPOS MILEVSKO

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

SENIOR KLUB ZVVZ

www.zvvz.cz/seniorklub

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

MILEVSKÝ KLÁŠTER

KLÁŠTERNÍ  556 | TEL.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

DDM MILEVSKO

NA TRŽIŠTI  560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko
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PŘEDVÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA –
OZDOBY NA STROMEČEK
sobota 25. 11. 09:00-12:00 

TRADIČNÍ VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
sobota 2. 12. 09:00–12:00 
S sebou korpusy, chvojí a přízdoby.

TRADIČNÍ ZVONKOVÝ PRŮVOD 
OD DDM MILEVSKO
neděle 3. 12.
Sraz před DDM v 16:40, s sebou zvonečky a dob-
rou náladu.

RODIČOVSKÁ PORADNA 
pravidelně po – pá 08:00–16:00 
Bezplatná poradna pro rodiny, které nově či dlou-
hodobě hledají podporu a pomoc v problémových
situacích. 

PORADNA RESTART 
pravidelně út a čt 08:00-16:00 
Bezplatná poradna pro ženy, které se vracejí na
trh práce. 

SEMINÁŘ PRO RODIČE –
VÝVOJ DÍTĚTE DO 1 ROKU 
pondělí 6. 11. 16:00-18:00 
Lektor: Mgr. Jaroslava Haluzová
vstup: zdarma 

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ 
středa 8. 11. 09:00-11:30 
Lektor: MUDr. Vladimír Dvořák
vstup: zdarma 

PRÁVNÍK V PORADNĚ 
čtvrtek 9. a 30. 11. 09:00–16:00 
Bezplatné individuální konzultace s Mgr. Janem
Röhrichem, nutno objednat předem. 

PSYCHOLOG V PORADNĚ 
středa 29. 11. 08:00–16:00 
Bezplatné individuální konzultace s PhDr. Vlastou
Hořánkovou, nutno objednat předem. 

VOLÁNÍ NA SV. MARTINA
úterý 7. 11. 17:00
Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče, v duchu
křesťanské legendy se dozvíme, kdo to byl sv.
Martin. Následuje průvod s lampiony směrem
na Vinice. Společné zpívání písniček o sv. Mar-
tinovi. Volání a čekání na příjezd sv. Martina.
Malá sladká odměna pro všechny. Vezměte
s sebou lampiony nebo baterku.
1. nádvoří kláštera

TURNAJ: DOBBLE
úterý 7. 11.  14:00

CENTRUM MILÍSEK

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162
www.fchm.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

VYHRAZENO PRO ŠKOLY

2. ZŠ MILEVSKO

HUDEBNÍ ODPOLEDNE
středa 15. 11. 15:00

BESEDA: JAK SE SPRÁVNĚ UČIT
pátek 24. 11. 14:00 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: 1. ZIMNÍ DEN
středa 29. 11. 14:00 

KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ - JAK NA TO?
úterý 7. 11. 10:00

RECEPTOVÁ PŘEDVÁNOČNÍ SMĚNÁRNA
úterý 14. 11. 10:00

5 JAZYKŮ LÁSKY
úterý 21. 11. 10:30
Přednáška Mgr. Jaromíra Baslera.

VÁNOCE KOLEM SVĚTA
úterý 28. 11. 10:00

SaS ROZÁRKA

KONCERT PRO SENIORY
středa 8. 11. 14:00
Se souborem LEGO. 
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

ŽÁKOVSKÝ KONCERT 
čtvrtek 9. 11. 17:00
Se souborem LEGO. 
sál ZUŠ

KONCERT PRO SENIORY
středa 29. 11. 14:00
Klub důchodců, Libušina ul.

ŽÁKOVSKÝ KONCERT 
čtvrtek 30. 11. 17:00
sál ZUŠ

ZUŠ MILEVSKO

LIBUŠINA  1217 | TEL.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

Evropský den jazyků

Dne 29. září se realizoval na 2. základní škole
při příležitosti Evropského dne jazyků projek-
tový den. Prostřednictvím jednoduchých slov
a frází se žáci seznamovali s jazyky jednotlivých
zemí. Prezentovali svoje znalosti o evropských
státech, připravovali tradiční pokrmy a tvořili

koláže. Výsledkem projektu tak byla nejen krás-
ná výzdoba tříd a školy, ale zejména získání
nových znalostí o evropských státech a uvědo-
mění si nutnosti dalšího jazykového vzdělává-
ní.

Mgr. Markéta Kotalíková

Nová učebna
Na naší škole vznikla z bývalé
šatny družiny nová učebna.
Volnou plochu koberce
budou žáci využívat pro stav-
by ze stavebnic, cvičení jógy,
pohybové aktivity a čtení.
Jako první ji vyzkoušeli žáci
pátých tříd, kteří si zde
v rámci hodiny hudební
výchovy zatančili mazurku
a country tance. V další hodi-
ně si každý našel své místo
na čtení z knihy Heidi, děv-
čátko z hor. 

Mgr. Dana Kotrbová
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GYMNÁZIUM MILEVSKO
Tak to jsme my, 1.A z milevského gymplu. Začá-
tek školního roku jsme začali adaptačním kur-
zem na Monínci, kde jsme si vyzkoušeli slaňování
a navštívili lanové centrum. Cílem kurzu však
bylo skamarádit se s našimi spolužáky, což se
nám povedlo. Společně jsme zažili mnoho zába-
vy. Doufáme, že zbytek studia na gymnáziu bude
probíhat ve stejně příjemné atmosféře a budeme
mít spoustu nezapomenutelných zážitků.

Studenti 1.A, Gymnázium Milevsko

1. ZŠ MILEVSKO

Návštěva Alšovy jihočeské galerie 
Dne 10. října navštívili žáci sedmých tříd 1. ZŠ
T. G. Masaryka Milevsko Alšovu jihočeskou galerii
v Hluboké nad Vltavou, kde je čekala prohlídka
uměleckých sbírek ve stálé expozici „Meziprůz-
kumy /Sbírka Ajg 1300 – 2017“. Pro žáky zde byl
připravený doprovodný edukační program zamě-
řený na symboliku barev, který vyžadoval aktivní
spolupráci ve skupinách, do kterých se děti roz-
dělily na základě vlastního barevného vzezření
vdůmyslné úvodní hře. Všech úkolů se žáci zhos-
tili se zaujetím a úspěšně. Mgr. Jiří Lukš

Žáci na florbalovém
turnaji

V úterý 3. října se v milevské sportovní hale
konal již 2. ročník florbalového turnaje žáků 
1. stupně základních škol milevského regionu.
Do turnaje nastoupilo celkem 12 týmů (5 týmů
z 1. ZŠ, 3 týmy z 2. ZŠ, 2 týmy z Kovářova, 1 tým
z Chyšek a Bernartic), které byly rozděleny do
dvou skupin. Naši školu reprezentovaly 2 týmy
žáků 4. tříd (Borci a Piráti) a 3 týmy žáků 5. tříd
(Drsňáci, Rafani a Tygři). Tyto týmy se v turnaji
neztratily a potvrdily, že florbal patří na naší
škole k atraktivním sportům, které baví. Na 
1. místě skončil tým Tygrů, 2. místo patří Pirá-
tům, 6. místo obsadil tým Drsňáků, 8. místo
Rafani a 9. místo Borci. Za vydařený turnaj patří
dík všem organizátorům (FBC Došwich a 1. ZŠ
Milevsko). PaedDr. Martin Hrych

MŠ KYTIČKA

Projekt MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

Státní veterinární správa (SVS)
připravila pro děti v mateřských
školách vzdělávací projekt
s názvem Máme rádi zvířata, jehož

primárním cílem je formovat u dětí kladný vztah
ke zvířatům a předat jim zábavnou a hravou for-
mou základní informace o zvířatech nejen hos-

podářských, ale také volně žijících i chovaných
v domácnosti.
Účast v projektu, finančně podpořeného Minis-
terstvem zemědělství, je pro MŠ zcela zdarma.
Mezi přihlášenými byla vybrána i Mateřská škola
Kytička a ve čtvrtek 19. října nás navštívila
MVDr. Olga Janouchová ze SVS Písek. Zhruba
hodinové povídání a prezentace byla krásným
a příjemným zpestřením a děti si kromě dárků
odnesly i mnoho užitečných poznatků. Je důle-
žité si uvědomit, že vlastnictví zvířete je také
morálním závazkem a nese s sebou určité povin-
nosti. Zvířata jsou živá stvoření a je třeba se
k nim podle toho chovat!

Marcela Brčková

MŠ PASTELKA

Zoubky

Již šestým rokem pořádá dentální hygienistka
Jitka Mužíková ze stomatologické ordinace
MUDr. Lubomíra Pecháčka v Mateřské škole
Pastelka program zaměřený na zubní hygienu
a prevenci. Děti se tak v průběhu celého škol-
ního roku učí starat o své zoubky. Poznávají,
co jim prospívá a naopak škodí a vyzkouší si,
jak probíhá zubní prohlídka u lékaře. První
setkání se uskutečnilo 10. října a děti se již
těší na další.

kolektiv MŠ Pastelka
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Školní rok teprve nedávno začal a my se již při-
pravujeme na ten budoucí. 
Jednou z priorit českého školství je podpora
technického vzdělávání. Žáci vybraných oborů
mohou pobírat motivační stipendia, firmy při-
cházejí se zajímavými nabídkami praxí, případně
i budoucího zaměstnání. Starší generace odbor-
níků postupně odchází na zasloužený odpočinek
a společnosti, družstva i firmy hledají jejich
nástupce se zájmem oobor, opráci av neposlední
řadě i s patřičnými dovednostmi a znalostmi. 
Jako škola se snažíme na tyto požadavky rea-

govat a své žáky chceme co nejlépe na jejich
profesní dráhu připravit. Pochopili jsme, že bez
spolupráce se zaměstnavateli to nejde. Dlou-
hodobě spolupracujeme s firmou ZVVZ, která je
odborným garantem výuky odborného výcviku
oboru strojní mechanik. Spoluprací s okolními
zemědělskými družstvy postupně zkvalitňujeme
výuku odborného výcviku oborů opravář země-
dělských strojů a opravářské práce. Začínali
jsme s firmou STAKO MF s. r. o. ve Veselíčku,
která sídlí v těsné blízkosti našich dílen a která
umož nila našim žákům seznámit se s moderními

traktory značky Massey Ferguson. A při jarních
dnech otevřených dveří se každoročně mění
společné venkovní prostory v jednu velkou učeb-
nu plnou moderních zemědělských strojů.
Nově jsme navázali spolupráci se Zemědělskými
družstvy Krásná Hora a Branice tematickými
exkurzemi, předváděcími akcemi a zajímavými
přednáškami. V současné době mohou naši nej-
lepší žáci vykonávat část odborného výcviku
v některém z partnerských družstev.
V minulých dnech se odborný výcvik opravářů
zemědělských strojů přesunul také do terénu,
na pole Zemědělského družstva Branice. Žáci
si vyzkoušeli podzimní orbu. Pod vedením roz-
hodčího v orbě pana Karla Šáchy staršího a uči-
telů OV Miroslava Jedličky a Pavla Petráně celý
den trénovali s traktory a pluhy. Uvědomili si,
jak je při práci nutná přesnost a zodpovědnost
za dobrý výsledek. 
Doufáme, že další zkvalitnění odborného výcvi-
ku přinese i nový kolový traktor, který bude
zakoupený z prostředků IROP pro výuku auto-
školy. Mgr. Dagmar Švárová, SOŠ a SOU Milevsko

Připravujeme budoucí odborníky

Orba Branice. Exkurze v ZD Krásná Hora.

Strom splněných přání
Co si tak lidé přejí? Zdraví, štěstí, lás-
ku přejeme jiným i sobě, nový byt či
auto sobě a třeba lepší vládu a mír
všem. To jsme my, dospělí, s velkým

přehledem, zkušenostmi a entuziazmem. Přání
dětí bývají mnohem prostší a stejně tak mnohdy
vzdálená, ne-li přímo nesplnitelná. Každoročně
to vidím a bezmocně se hroutím, když čtu v přá-
ních dětí z dětského domova vedle očekávaných
hraček, oblečení a kosmetiky: „Konečně chci
být s mámou,“; „Ať můžu být s rodinou“ a podob-
ně. Takové sny splnit není v silách jakéhokoli
dárce. Ty malé touhy materiálního charakteru
ale splnit dokážeme. Občané Milevska a okolí
to už předvedli mnohokrát, když prostřednic-
tvím spolku CML pomohli vyplnit vánoční přání

dětí z dětského domova Zvíkovské Podhradí
a Domu pro matku a dítě ve Veselíčku. V loňském
roce se mezi dárce připojili ing. Radosta,
ing. Burda, Sup Michal, Vlasta Nechanická, Mile-
na Brčáková, Dagmar Němcová, Karel Procház-
ka, František Jedlička, žáci IV.B 1.ZŠ Milevsko,
Milena Ondrušková, Věra Kolaříková, Martin
Kovanda, lékárna Dr. Max, LTAS doprava, Krau-
sovi, Přibylovi, Kortanovi, Duškovi, Procházkovi,
Kolínovi,  paní Ilona Rašková, Bočanová, Hadáč-
ková, Krausová, Pechová, Hrnčáková, Kašpa-
rová, Čiháková, Víšková, Novotná, Pillerová,
Kolářová, Nechanická,  Lavičková, Soňa Budí-
nová, Kolaříková, Barešová, Fořtová, Smrtová,
Šípková a pánové Kothera, Sup, Pavlík. Kromě
toho jsme v peněžní sbírce spočítali neuvěři-

telných 11.586 Kč. Přímo na účet jsme získali
20.955,55 Kč. Všechny dárky jsme šťastným
dětem předali a peníze použili na vánoční cukro-
ví a pamlsky pro ně a zbylo i na sportovní potřeby
a společné dárky. 
Kdo nám bude chtít pomoci i letos, najde přání
dětí tradičně na vánočním stromku ve vestibulu
radnice při slavnostním rozsvěcování stromu
na náměstí v neděli 3. prosince.
Už v předstihu bude možné si vybrat příjemce
dárku na stránkách CML www.cmlmilevsko.cz
nebo poslat finanční dar na účet CML 
107-5897850247/0100. Děkujeme předem všem
dobrým lidem, kteří nám pomohou ta obyčejná
dětská přání splnit. Případné dotazy na tel.
775 369 012. Josef Kortan

Forbína Jistebnice přiveze Enigmatické variace
Dům kultury Milevsko připravuje na sobotu 4. lis-
topadu od 19 hodin ve velkém sále divadelní před-
stavení Enigmatické variace, které sehrají členové
souboru Forbína Jistebnice Jan Šobra a Marek
Vostřák.
Slavný spisovatel a nositel Nobelovy ceny Abel
Znorko, vyhlášený svou arogancí, žije už léta sám
na vzdáleném ostrově v Norském moři. Znorko

nepřijímá návštěvy a razantně odmítá všechna
interview. Když jej ale osloví novinář jednoho
regionálního deníku, překvapivě souhlasí. Čeká
ho rozhovor ojeho zatím poslední, nejuznávanější
knize „Zapřená láska“ – románu složeném z váš-
nivých milostných dopisů, který věnoval H. M.
Koho skrývají tyto iniciály? Co dalšího spisovatel
tají? A o čem všem ví novinář? Enigma – záhadu,

zastřenější než se zdálo, budou postupně – s jíz-
livostí iodzbrojujícím citem – oba muži odkrývat.
Vstupenky na představení zakoupíte na
www.milevskem.cznebo v obvyklých předprodej-
ních místech: DK Milevsko, Infocentrum Milevsko
a Milevské kino. Vstupné je 50 korun, členové SK
ZVVZ Milevsko zaplatí po předložení průkazky 25Kč.

Jonášův betlém 2017 – jistota politické situaci navzdory
Je několik jistot v životě lidském. Na jaře je zvěř
neobyčejně čilá, v létě neukázněná mládež zahá-
lí na koupalištích, na podzim Karel dostane sla-
víka a v zimním měsíci prosinci Jonáš naděluje
dárky a porci víceméně kvalitní hudby. 
V milevském domě kultury tak letos opět 25. pro-
since proběhne hlavní událost Vánoc, Jonášův

betlém 2017, na kterém se vybírají peníze na
dárky pro děti, které by jim Ježíšek nedokázal
obstarat. Letos k tomu zahraje silná sestava.
Miliardář, mediální ikona, guru české scény
a vynálezce nahrávání alb na playback Kapitán
Demo, který přiveze představit svou novou des-
ku Bez klobouku Boss. Debutové album Vlasy

představí folkař jednadvacátého století Pokáč.
Z domácích interpretů budou ke slyšení mladí,
neklidní a skapunkoví GangstaSKA. Hostiteli
budou, jak je dobrým zvykem, omšelí a plešatící
Ticho de Pre Cupé Band. Další program Jonáš
ještě dojednává. Těšíme se na večírek.

Za pořadatele Michal Kupec
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vázela naše kolegyně Lucie Vachová. Dále jsme
měli připravené letáky s informacemi o našich
projektech, fotografie  a také malé občerstvení -
koláče - dar Pekařství Chyšky. V19 hodin vystoupil
na podium známý zpěvák Michal Hrůza a jeho
kapela Hrůzy. Podium nám zdarma zapůjčil (+ sto
kusů laviček)  pan Martin Komárek, tento jeho
vstřícný postoj nám zvýšil čistý výnos. Koncert
byl pěkný, ještě umocněný nádherným teplým
počasím, takže se nikomu ani nechtělo domů adal-
ší den nás čekal volný den, svátek sv. Václava,
křesťana, krále, politika. Koncert navštívilo více
než 300 diváků a výnos z koncertu (vstupné =
57.860 Kč) bude použit na dofinancování služeb
sociální prevence, které
naše charita poskytuje.
Samozřejmě s uspořádá-
ním akce jsou spojeny ná -
klady (vylepení plakátů,
úhrada koncertu, ozvu-
čení, občerstvení…).
Koncert byl podpořen
z grantu na kulturu ve
výši šest tisíc Kč (město
Milevsko). 
Na závěr si vzal slovo
P.Mikuláš, který vsilném
příběhu přítomným při-

Okolo svátku sv. Vincence z Pauly, zakladatele
charitního díla, se slaví Den charity. Máme tak
možnost široké veřejnosti sdělit a ukázat něco ze
zákulisí naší práce. Nejinak tomu bylo i ve Farní
charitě vMilevsku. Už vpondělí 25. září děti vNíz-
koprahovém zařízení pro děti a mládež sv. Fran-
tiška zAsissi si užily mnoho her apěkné odpoledne
bylo zakončeno opékáním buřtů. Ve středu 27.
září se konala vklášterní bazilice Navštívení Panny
Marie v Milevsku děkovná mše sv. za charitu, její
zaměstnance a uživatele služeb, za dárce a pod-
porovatele charitního díla. Mši sv. sloužil milý
host táborský vikář P.Michal Pulec. Spolu se supe-
riorem kláštera P. Mikulášem Selvekem se pak
zúčastnili spolu sostatními hosty dalšího progra-
mu. Zpěvem a hrou na kytaru mši svatou dopro-

Centrum Arkáda - pobočka Milevsko
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:

• 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
• informace o programu Pět P.

www.arkadacentrum.cz
Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

Mgr. Miroslava Pravdová
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

Den Elektromobility v Milevsku

Od 16. 10. 2017 můžete v Milevsku spatřit
elektromobil VW e-up, který městu zapůjčila
společnost E.ON na jeden měsíc. Ve středu 
1. 11. 2017 se v Milevsku od 14:00 do 16:00

hodin na náměstí E. Beneše uskuteční den elektromobility, kde
si občané a přátelé milevského regionu budou moci vyzkoušet různá
„elektrovozítka“. Společnost E.ON nám pro Vás zapůjčí elektrickou
koloběžku, elektrokolo, segway a také elektromobily VW e-up! a hlav-

ně fenomén mezi elektromo-
bily - Teslu, ve kterých se
samozřejmě budete moci
svézt. Přijďte si užít elek-
troodpoledne s námi! Bude-
me se na Vás těšit.

Za projektový tým Vít Král, 
hlavní koordinátor projektu 

Den Charity s Hrůzou 
pomněl význam adůležitost modlitby, zvláště pak
růžence. Byla to krásná duchovní tečka za celým
večerem. Michal Hrůza setrval dlouho v přátel-
ském rozhovoru, prohlédl si baziliku a slíbil, že
do Milevska rád zavítá znovu.

Na fotografii je P. M. Pulec, P. Mikuláš Selvek
a Michal Hrůza.

Vernisáž výstavy fotoklubu CvakyCvak

Pondělí 6. 11. od 17:30 hodin • Vestibul městské knihovny
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Jak dobře znáš své
město a okolí?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správ-
nou odpověď pošlou do 19. listopadu na tele-
fonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na
pohádku Kuba a tři čerti, která bude sehraná
v neděli 26. listopadu od 15:00 hodin v DK
Milevsko. K odpovědi nezapomeňte připojit
své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Rozhledna
Kupa u Jestřebic
Výherci: Stanislava Kozáková, Přeštěnice,
 Ivana Kotrbová, Milevsko, Petra Königs-
marková, Milevsko

Společnost dm drogerie markt, s. r. o. nás, tj.
Farní charitu Milevsko, oslovila na doporučení
pana Karla Procházky s projektem: Iniciativa
Společně. V rámci tohoto projektu Farní charita
Milevsko od dm drogerie dostane 40.000 Kč, ze
kterých už v tuto chvíli proběhlo materiální
plnění: jedná se hlavně o dětské pleny a hygie-
nickou pomoc v hodnotě 5.243,31 Kč. Dále
z těchto prostředků na zahradě nízkoprahu
vyroste hmyzí domeček, který poskytne úkryt
hmyzu z blízkého okolí, bude sloužit k výuce
a vztahu dětí k přírodě. Nízkoprah Fanouš, jako
registrovaná služba sociální prevence, působí
na území Milevska již od roku 2014. Cílem služby
je zlepšování kvality života cílové skupiny dětí
a mládeže, kteří jsou ve věku od 6 do 26 let.
Mezi nejčastěji řešená témata patří alkohol,
kouření, návykové látky, šikana ale i kyberšika-
na, kterou jsou v dnešní době děti ohroženy kaž-
dou minutu, kterou stráví na zařízení
s přístupem k internetu, tj. na sociálních sítích.
Mládeži poskytujeme bezpečný prostor, nabí-
zíme vzdělávací a aktivizační činnosti, výchovné
programy, pomoc při řešení konfliktů, doučo-
vání, práci s listinami apod. Jako prostředek
k navázání kontaktu a důvěry nabízíme i volno-
časové aktivity, např. vybavenou hudebnu.
Dále v rámci projektu budou nakoupeny kon-
tejnery na třídění odpadu, díky kterým v dětech
budeme probouzet zdravý zájem o třídění odpa-
du a péči každého jednotlivce o naši planetu.
Pro starší uživatele našich služeb proběhl kon-
cert milevské kapely GangstaSKA v pátek 13. říj-
na v Music art pub Kamenáči. Přišli zástupci
z dm drogerie, i pan Karel Procházka. Pro mladší
klienty uspořádáme ještě hudební odpoledne
v nízkoprahu ve středu 15. listopadu v 15 hodin,
mezi nás mohou přijít i děti, které do nízkoprahu
běžně nechodí. Bude to hodně zajímavé, při-
jďte!
Symbolické předání šeku na 40.000 Kč proběhlo
v pondělí 16. října před nízkoprahem Fanouš –
viz foto. Alena Růžičková, ředitelka FCHM

Dar pro FCH Milevsko
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Sletová štafeta 2017

Pozornosti obyvatel Milevska zcela unikla další
z významných akcí České obce sokolské, Sletová
štafeta. Ta proběhla o předposledním zářijovém
víkendu přes území celého Jihočeského kraje -
adokonce v sobotu 23. září v našem městě, v naší
sokolovně, ipřenocovala. V těchto dnech se však
nejen v Milevsku konalo velké množství dalších
sportovních, kulturních ispolečenských akcí, tak-
že všichni aktivní lidé už „někde byli“.
Sletová štafeta, při které kurýři ze sokolských
jednot přinášejí štafetové kolíky se zavěšenými
župními stuhami asletová poselství jednotlivých
žup do Tyršova domu v Praze, se konala po obno-
vení Sokola již po třetí. Apo každé se do ní zapojili
milevští Sokolové. V letošním roce kromě pozván-
ky k nácviku na XVI. všesokolský slet, který se
v těchto dnech rozbíhá, štafeta připomněla iblížící
se oslavy velmi významného výročí – sta let od
vzniku Československé republiky.
Župní štafetový kolík překonal letos na území
Sokolské župy Jihočeské celkem 235 km v dopro-
vodu 49 kurýrů z 10 tělocvičných jednot - Olešnice,
Ledenice, Lišov, Boršov nad Vltavou, České Budě-
jovice, Čtyři Dvory, Hluboká nad Vltavou, Strun-
kovice nad Blanicí, Písek a Milevsko,
a doprovodného vozidla. Start štafety byl již tra-
dičně v pátek v rodišti Jana Žižky z Trocnova, pod
jeho památníkem. Skupinky cyklistů si jej pak

postupně předávaly, a přivěšovaly stuhy dalších
jednot, až jej pošmournou podzimní krajinou
dopravily do českobudějovické sokolovny. Zde byl
připraven sportovně-kulturní program sukázkami
cvičení, tréninků ihistorického šermu. Jako bonus
se představilo loutkové Divadélko táta a máma.
Další župní přípojky z jednot Boršov nad Vltavou,
Kamenný Újezd, Křemže a Lišov zde přidaly na
kolík další stuhy. 
V sobotu ráno vyrazili cyklisté sice ještě do mlhy,
ale již ve Strunkovicích nad Blanicí, přes velice
nepříznivou předpověď meteorologů, vítalo
všechny sluníčko. A provázelo účastníky po celé
trase krásnou podzimní přírodou. Určitě také díky
letnímu počasí se umonumentální Žižkovy mohy-
ly, památníku vítězné bitvy uSudoměře, sešlo na
padesát sokolů ze župních přípojek z Katovic,
Strakonic aVolyně akurýrů ze Strunkovic aPísku.
Ze Sudoměře putovala štafeta přes Otavu do Kuče-
ře, kde od píseckých cyklistů přebírali kolík milevští
běžci Václav Novák aPetr Barda. Přes sv. Jan, Kvě-
tov a Osek nesli sletové poselství k Milevsku.
U hájovny U Kamenného kříže se k nim přidala
trojice děvčat: náčelnice jednoty Lenka Řezbová
a atletky Pavla Molíková a Soňa Kofroňová. Před
milevskou sokolovnou pětici běžců přivítali sta-
rosta jednoty Petr Švára, jednatelka Jana Nová-
ková a sokolnice Zuzana Heráková. Všichni pak
čekali na župní přípojku z Tábora, která přivezla
poselství ještě ze Soběslavi. Po přivěšení posled-
ních dvou stuh byl štafetový kolík zatěžkán celkem
17 užšími stuhami všech zúčastněných jednot
a širokou vyšívanou stuhou župní, která v neděli
putovala dále do Tyršova domu.
V neděli ráno nebylo po slunném sobotním počasí
ani vidu, ani slechu. V mlžném oparu ukrajovala
trojice cyklistů Václav Novák, Petr Švára a Václav
Molík další kilometry trasy sletové štafety. Jejich

cesta vedla kolem Zbelítova, přes Velkou, lesem
k hájovně Olšičky a dále lesními cestami do Kos-
telce nad Vltavou. Přes Žďákovský most přejeli
naši kurýři na druhý vltavský břeh a pokračovali
přes Staré Sedlo a Orlík až do Letů. Zde předávali
štafetový kolík se všemi stuhami dvojici píseckých
cyklistů, kteří dokončili trasu na území Jihočeské
župy apředávali štafetu v Příbrami sokolům Sokol-
ské župy Jungmannovy. Štafetový kolík se všemi
17 stuhami jednot se pak s doprovodným vozidlem
vrátil do sídla župy v Českých Budějovicích, kde
vyčká do 9. června 2018, kdy bude vystaven na
atletickém stadionu při II. sletu Sokolské župy
Jihočeské.

Přidáme ještě několik čísel: sletová štafeta (včetně
všech župních přípojek) urazila na území Jihočes-
kého kraje 400 km. Po hlavní trase se se župním
štafetovým kolíkem pohybovalo 49 kurýrů (na kole,
vlakem nebo v běhu) adalších 139 členů jednot se
pohybovalo některým z přesunových prostředků
(pěšky, na kole, na koloběžce, na in-line bruslích,
na koni, vlakem nebo autem) po trasách župních
přípojek jako doprovod stuhy vlastní tělocvičné
jednoty. Další členové ičinovníci jednot doprovázeli
kurýry v roli diváků nebo připravovali program
v budějovické sokolovně. To znamená, že oúspěch
jihočeského úseku štafety se zasloužilo na 250
osob. A důležité je, že milevští sokolové byli opět
při tom, že ioni přidali svoje kilometry na společné
trase. A ještě poslední čísla: do Sletové štafety
2017, která měla na území ČR čtyři větve (východní,
západní, severní a jižní), se zapojili členové 430
tělocvičných jednot ze všech 42 sokolských žup.
Společně urazili po cestách téměř 5 200 km…
Reportáž z celé trasy po území Jihočeského 
kraje najdete na zupajihoceska.cz/sokolské sle-
ty/župní slet 2018/sletová štafeta.

Zuzana Sekalová

Setkání kurýrů a župních přípojek u Sudoměře

Milevští běžci 

Milevští cyklisté před startem do Letů

Dům kultury zve na setkání se stylistkou
Na listopadový diskusně vzdělávací večer se nám
podařilo domluvit přednášku se stylistkou avizá-
žistkou Danou Beranovou, která má dlouholeté
zkušenosti z práce pro renomované časopisy, kde
vytváří módní fashion, proměny čtenářek afocení
celebrit. Dále pracuje i v oblasti reklamy a filmu. 
Ana co se můžete na přednášce těšit? Dozvíte se,

jak se správně obléci a jaké doplňky vybrat pro
různé příležitosti, jaký střih oblečení zvolit pro
váš typ postavy s cílem optimalizace proporčních
odchylek, jaká by měla být skladba šatníku tak,
aby se dala jednoduše kombinovat, za pomoci
oblečení aktuálně zapůjčeného z obchodů si uká-
žeme, jak rychle sestavit zajímavý outfit a jak se

dají kombinovat různé části oblečení. Probereme
ibarevnou typologii avhodné účesy. Nebude chy-
bět ani ukázka nejnovějších módních trendů
a různých typů vázání šátků a šál.
Diskusně vzdělávací večer je naplánovaný na
čtvrtek 9. listopadu od 18 hodin do výukové učeb-
ny v 1. patře DK Milevsko. Vstupné je 60 Kč.
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