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PAMĚTNÍ MEDAILE PRO ROK 2019 BYLY UDĚLENY
V rámci slavnostního večera u příležitosti výročí
vzniku Československé republiky jsou každoročně
od roku 2014 radou města udělovány pamětní
medaile „S velkým díkem města Milevska“.
Medaile se udělují významným osobnostem se
zásluhami o město, a to zejména v oblasti politiky
a veřejné správy, kultury, sportu, hospodářského
rozvoje a podnikání, vědy a školství nebo mezinárodní spolupráce. V letech 2014 až 2018 bylo
postupně uděleno významným osobnostem již
27 medailí.
Rada města na základě předložených návrhů rozhodla udělit pro letošní rok medaile těmto vyznamenaným:
Mgr. Jana Beránková
Narodila se roku
1951 v Ústí nad
Labem. Do Mi levska se přestěhovala v roce
1957 a tady
absolvovala
základní školu
a gymnázium.
V letech 1969 až
1973 studovala
na Pedagogické
fakultě v Českých
Budějovicích. Do
roku 1982 učila
na základní škole v Chyškách, dálkově vystudovala
učitelství pro třetí stupeň a v roce 1982 začala učit
na gymnáziu v Milevsku, kde působila 30 let.
S dětmi však aktivně pracovala i mimo školní
vyučování. Již v Chyškách se věnovala dětem
v oblasti recitace, v níž pokračovala i v Milevsku.
Především však pracuje jako cvičitelka v Sokole.
Této činnosti se začala věnovat už v 70. letech
minulého století a stále v ní pokračuje. Nacvičila
a vymyslela mnoho vystoupení na sokolské akademie i slety a s dalšími ještě počítá.
Od roku 1976, kdy vznikl, je Jana Bránková členkou
Milevského smíšeného sboru, se kterým se pravidelně účastní vystoupení doma i v zahraničí.
K jejím koníčkům patří i turistika. S Klubem českých
turistů se účastní řady pochodů či zájezdů a několikrát uspořádala besedy o svých cestách do zahraničí.

MUDr. Radovan Köhler
Narodil se roku
1945 v Českých
Budějovicích –
těsně před koncem války. Základní školu vychodil v Protivíně.
Po absolvování
gymnázia ve Vodňanech
vystudoval Fakultu
všeobecného lékařství v Plzni
a svoji lékařskou
kariéru začíná ve
svých 23 letech ve Vimperku. V rámci získávání praxe
postupně pracuje na poliklinikách v okresech Český
Krumlov, Strakonice, Tábor a Písek, poté řadu let léčí
československé pracovníky ve světě, počínaje tehdejším Sovětským Svazem, přes Grónsko a severní
i jižní Ameriku. Po roce 1989 působí jako obvodní
lékař, a to nejen v Milevsku. S manželkou Janou vychovali dva syny a těší se ze čtyř vnoučat.
Marie Marchelová
Paní Marie Marchelová se narodila roku 1935.
Pochází z rodiny
drobného zemědělce, v níž vyrůstala se dvěma
staršími sourozenci. Devítiletou
základní školu
vychodila v Chyškách a po absolvování Hospodářské školy v Táboře
v roce 1952
nastoupila na ONV v Milevsku, kde pracovala do 30.
června 1960. V zaměstnání pokračovala na Městském
úřadě v Milevsku, odkud v roce 1975 přechází na Městské kulturní středisko v Milevsku jako vedoucí. Po
jeho zrušení v roce 1989 se vrací na městský úřad.
V roce 1992 odešla do důchodu, ale ještě téhož roku
byla zaměstnána jako důchodce na Technických službách města Milevska na úseku dopravy. V lednu roku

1994 byla pověřena vedením klubu důchodců, které
trvá dodnes. Spolu s manželem, který pracoval v n.
p. ZVVZ Milevsko, vychovali dceru Ivanu, která
pracuje jako družinářka v chyšecké ZŠ.
Karel Procházka
Pan Karel Procházka se narodil
roku 1968 a je
významnou osobností v rozvoji kultury a cestovního
ruchu města Milevska. V profesním životě si zvolil
jako celoživotní
poslání práci ve
zdravotnictví, kde
působí jako řidič
sanitního vozu.
Od r. 2009 se začal
aktivně věnovat veřejnému kulturnímu dění, stává
se předsedou Maškarního sdružení v Milevsku a později také zastupitelem a radním města Milevska. Jeho
největší zásluhou pro Milevsko je zachování Milevských maškar jako jedinečné tradice lidové kultury,
která je zde již od roku 1862. Tento ojedinělý fenomén
dále posunul v roce 2016 k zápisu do České knihy
rekordů pro největší počet masek v průvodu a v roce
2017 až do Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky. Tím město Milevsko
dostal do povědomí mnoha občanů i turistů z celé
České republiky, ale i ze zahraničí. V roce 2017 zrealizoval svou myšlenku o vzniku Muzea milevských
maškar. Díky svému optimismu, neúnavným organizačním schopnostem, obětavému nadšení pro správné nápady a upřímného kamarádství dokázal mnoho
lidí získat pro aktivnější přístup k životu i pro zlepšení
vzájemných mezilidských vztahů.

ZAHÁJENÍ ADVENTU V MILEVSKU
Neděle 1. prosince od 15 hodin na nám. E. Beneše
15:00–17:00 Program pro rodiny s dětmi
17:00 – Rozsvícení vánoční výzdoby města
17:05 – Koncert Mil Roses

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 30. 9. 2019
• Schválila dotační program „Podpora trenérů, rozhodčích a zdravotnických
kurzů 2020“ dle předloženého návrhu. Město Milevsko již několik let podporuje
sportovní aktivity s důrazem na organizované sportování mládeže v rámci
dotačního programu SPORT. Dotační titul ,,Podpora trenérů, rozhodčích a zdravotnických kurzů 2020“ vznikl z důvodu snahy o další zkvalitnění sportovní
přípravy dětí a mládeže ve sportovních klubech, spolcích a organizacích působících ve městě Milevsko a zabývajících se systematickým sportováním dětí
a mládeže do 21 let. Program je tedy zaměřen na poskytování dotací na získání
trenérských licencí opravňujících k trénování mládeže, podporu dalšího vzdělávání rozhodčích a absolvování akreditovaných zdravotnických kurzů. Dotace
města bude poskytována na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem a žadatelem o dotaci, kterým může být pouze fyzická osoba. Pro rok
2020 je v návrhu rozpočtu města Milevska navrženo podpořit tento program
částkou 50 000 Kč.
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky nová kamera pro MKDS na místo
stávající K2 (nám. E. Beneše) a rozhodla v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice
SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MM, uzavřít objednávku s ﬁrmou TranSoft a. s. za cenu 67 450 Kč bez DPH.
• Rozhodla zadat výměnu autobusové čekárny v obci Velká společnosti Služby
Města Milevska spol. s r. o. za nabídkovou cenu 70 310 Kč bez DPH.
• Rozhodla zadat úpravu chodníku v ul. Nádražní před č. p. 1092–1094 ﬁrmě
Jiří Hrůza za nabídnutou cenu 228 500 Kč bez DPH.
• Rozhodla zadat úpravu chodníku v ul. E. Destinové k domu čp. 1031, Službám
Města Milevska spol. s r. o. za nabídnutou cenu 96 000 Kč bez DPH.
• Schválila průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
„Výměna oken na administrativní budově Čistírna odpadních vod Milevsko“
a rozhodla zadat veřejnou zakázku společnosti Window Holding a. s., dle nabídkové ceny 324 114,88 Kč bez DPH.
RADA MĚSTA DNE 14. 10. 2019
• Schválila dotační program „Kultura 2020“ pro podporu a rozvoj kulturních
a kulturně vzdělávacích aktivit. Stejně jako v minulém roce bude možné dotaci
města poskytnout pouze na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem
a žadatelem o dotaci. Pro rok 2020 je v návrhu rozpočtu města Milevska navrženo
podpořit tento program částkou 220 000 Kč.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
a vyhlásila výběrové řízení na akci „Výběr zpracovatele lesních hospodářských
osnov“. Předmětem veřejné zakázky je zpracování lesních hospodářských
osnov, a to na období 10 let, tj. 1. 1. 2021–31. 12. 2030 pro zařizovací obvod
Milevsko. Předběžně se dle současného stavu jedná o cca 3 500 hektarů pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Celá akce je plně podpořena státní dotací.
• Vzala na vědomí informace o projektu „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejné osvětlení Milevsko – Hůrka“ a souhlasila s podáním žádosti
o dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Státního programu na
podporu úspor energie na období 2017–2021 – program EFEKT II. pro rok 2020
s ﬁnanční spoluúčastí města ve výši minimálně 50 % z uznatelných nákladů
na akci.

Michal Horek, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2019 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET

90 LET

Václav Málek
Milada Váchová
Milada Bečvářová

Jaroslava Mužíková

91 LET
Růžena Fíková

85 LET
Zdena Becková
Ivanka Klichová
Jan Kothera
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92 LET
Anna Hudečková

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Na základě podnětu obyvatel domu s pečovatelskou službou v Libušině ulici došlo
k úpravě vyvýšených záhonů na tamní terase. Ještě dojde k obměně mobiliáře
a snad se tam bude našim starším spoluobčanům zase o trochu lépe žít.

V pondělí 23. září uspořádaly Sociální služby Města Milevska akci s názvem Sousedské odpoledne. Velký dík patří všem vystupujícím, hostům, klientům a především
zaměstnancům, kteří toto povedené odpoledne vymysleli a zorganizovali. Bylo
to milé setkání s příjemným lidmi.
Nový dotační program s názvem „Podpora
trenérů, rozhodčích a zdravotnických kurzů
2020“ je na světě. Hlavním účelem dotačního programu je zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže do 21 let ve sportovních
klubech, spolcích a organizacích působících
ve městě Milevsku. Celkový objem vyčleněných ﬁnančních prostředků je 50 000 Kč
a maximální výše dotace na jednotlivce je 3 000 Kč. O prostředky z dotačního programu může žádat pouze fyzická osoba, která je starší 18 let, doloží své působení
v milevském sportovním klubu a v období od 1. ledna do 31. prosince roku 2019
zahájila nebo zahájí studium k získání trenérské licence, vzdělávacího programu
rozhodčích nebo akreditovaného zdravotnického kurzu.
Žádosti se podávají zpětně na předepsaném vzoru žádosti v období od 3. února
do 28. února 2020. O žádosti rozhodne rada města nejpozději do 90 kalendářních
dnů od konce lhůty pro podání žádosti a vyúčtování dotace bude nutné provést
do 31. srpna 2020. Více informací bude zveřejněno na webových stránkách města
nebo je možné se dotázat přímo na odboru regionálního rozvoje.
Přinášíme informaci k akci „Likvidace a využití dešťových odpadních vod v areálu SPOS“. V současné
době došlo ke zbudování nového chodníku u odlehčovací plochy. Dále jsou hotovy odvodňovací žlaby,
které jsou svedeny do soustavy připojené do retenční nádrže a hotovo je výtlačné potrubí, které přečerpá vodu z retenční nádrže do zalévací nádrže
u tribuny letního stadionu. V nejbližších dnech

bude prováděno asfaltování ploch před hotelem Stadion a napojení svodného
potrubí ze střechy sportovní haly. Celá akce by měla být dokončena dříve, než je
smluvní termín 30. listopadu.

PŘEDSTAVUJEME ODBOR INVESTIC A SPRÁVY
MAJETKU

Z důvodu špatného stavu hydroizolace pochozího střešního pláště dlouhodobě docházelo
k vlhnutí zdiva v Mateřské škole Klubíčko. Bylo
tedy nutné celou pochozí terasu celistvě zaizolovat. Izolované schody jsou opatřeny pochozí
protiskluzovou fólií a na zbytek se opětovně
položila stávající betonová dlažba na gumové
terče. Momentálně probíhá oprava vnitřních
zdí sanační omítkou, sanační štukovou omítkou
a paropropustným nátěrem.

Okolí zadního traktu budovy
Spořitelny se pomalu, ale jistě
mění. Došlo k odstranění zdi,
která dělila samotný prostor
od náměstí, byl odstraněn plot
a stará garáž. Nově byla opravena zeď a vybudován chodník.
Dojde k úpravám zeleně, instalaci laviček a zakrytí jednotek
vzduchotechniky. Věříme, že
se z tohoto prostoru stane příjemné místo k posezení v těsné
blízkosti centra.
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Stolní kalendář 2020 již dorazil
do Turistického informačního
centra na náměstí E. Beneše.
V kalendáři najdete jak fotograﬁe různých památek, staveb, přírody, tak i fotograﬁe
z našich největších akcí, které
se konají během roku. Přijďte
včas a udělejte jím někomu
nebo sobě radost, počet kalendářů je omezený.

Sbor dobrovolných hasičů v Milevsku oslaví 6. června 2020 již 150 let od svého
založení, a proto si pro Vás připravil stolní kalendář na rok 2020. V kalendáři
naleznete fotky nejen historické, ale i novodobé. Kalendář bude stát 89,90 Kč
a budeme moc rádi, když si u nás kalendář koupíte a podpoříte tak náš sbor. Pokud
si chcete kalendář zarezervovat, můžete nás kontaktovat na e-mailu:
A.Can@seznam.cz nebo pomocí SMS na tel.: 776 453 196.

Stojící zleva:
Bc. Marcela Suchanová – bytové hospodářství – v oblasti bytového a nebytového
hospodářství řeší provoz, opravy a revize, připravuje nákupy energií pro město
na komoditní burze, řeší vyúčtování energií pro nájemníky a další uživatele městských prostorů.
Kateřina Jarošová, BBus. – investice – administruje výběrová řízení na služby,
dodávky a stavební práce, vede agendu přehledů investičních akcí.
Bc. Diana Trubková – projektový manažer – vyhledává dotační tituly vhodné pro
město, řeší přípravy a realizace projektů připravovaných pro dotace, zpracovává
závěrečné vyúčtování a kontroluje udržitelnost.
Ing. Bc. David Lukeš – vedoucí odboru, řídí a koordinuje činnost odboru, řeší
plánování investic a oprav
Mgr. Gabriela Zemanová – silniční hospodářství a veřejné osvětlení – zástupce
vedoucího v oblasti správy majetku – zajišťuje správu a údržbu komunikací, chodníků, dopravního značení a veřejného osvětlení v majetku města, údržbu a provozní
opravy, řeší provoz linky MHD a koordinaci jejích jízdních řádů s ostatními spoji,
dále řeší zábory veřejného prostranství.
Jaroslava Procházková – projektový manažer – vyhledává dotační tituly vhodné
pro město, řeší přípravy a realizace projektů připravovaných pro dotace, zpracovává
závěrečné vyúčtování a kontroluje udržitelnost.
Filip Stejskal – investiční technik – zajišťuje přípravu a realizaci investic a velkých
oprav na majetku města zejména v oblasti komunikací, chodníků, veřejného
osvětlení, budov města a sportovních zařízeních, s řediteli příspěvkových organizací řeší větší opravy, dále zajišťuje administraci smluv budoucích.
Kateřina Schorníková – pozemky – řeší ucelenou agendu v rámci pozemků, administruje žádosti oprodej, nákup, směnu apronájem, připravuje podklady pro jednání
rady a zastupitelstva, řeší oblast věcných břemen a každoroční inventuru pozemků.
Marcela Heroutová – bytové hospodářství – v oblasti bytového a nebytového
hospodářství administruje postupy majetkových dispozic, nájemní smlouvy, platby
nájemného a záloh za služby, eviduje pohledávky a administrativně řeší jejich
vymáhání.
Markéta Stromková, DiS. – majetek – řeší ucelenou agendu správy majetku movitého a nemovitého, jeho prodej, nákup, evidenci, inventarizaci a pojištění. Dále
řeší provoz a vybavení budov MěÚ.
Bc. Eva Kotrbová – investiční technik – zástupce vedoucího v oblasti investic –
zajišťuje přípravu a realizaci investic a velkých oprav na majetku města zejména
v oblasti vodovodů, kanalizací, teplovodů a zatrubněných vodotečí, komunikuje
s provozovateli těchto sítí, dále řeší podmínky pro zásahy pozemků města při přípravě a realizaci činností jiných majitelů a správců podzemních sítí.
Ing. Michal Kolář (není na fotografii) – smluvní vztahy – administrativně řeší
agendu smluv, jejich tvorbu a konzultace s právní kanceláří, ve spolupráci se
správcem řeší agendu veřejného pohřebiště, nájemní smlouvy z hrobových míst,
poplatky a pohledávky.
Odbor investic a správy majetku vykonává činnosti v rámci samostatné působnosti
města. Odbor vykonává povinnosti vlastníka majetku movitého i nemovitého a je
realizátor investic a oprav na majetku města, pověření pracovníci vystupují ve
správních řízeních jako zástupci majitele nemovitostí.
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ROZHOVOR S ŘEDITELEM MILEVSKÉHO
MUZEA VLADIMÍREM ŠINDELÁŘEM
Jak byste představil Milevské muzeum? Jaké je jeho
poslání?
Milevské muzeum je příspěvkovou organizací města
Milevska. Počátky muzea sahají do roku 1927, kdy zde
byl založen Muzejní spolek. Roku 1937 pak byly
v budově radnice otevřeny první expozice muzea. Roku
1949 došlo k přestěhování muzea na první nádvoří
zdejšího kláštera a od roku 2012 muzeum sídlí na
druhém nádvoří. Fungování Milevského muzea je určeno zřizovací listinou
z 15. října 2002 a dále zákonem č. 122/2000Sb. o ochraně sbírek muzejní
povahy. Hlavním posláním Milevského muzea je zejména:
Zajišťování, shromažďování, evidence a dokumentace hmotných pramenů
získaných terénním sběrem, výzkumem, koupí nebo darem z oblasti historie
a národopisu regionu Milevska. Muzeum také zabezpečuje výzkumnou
činnost, jejíž výsledky předkládá veřejnosti budováním stálých expozic,
pořádáním výstav, přednášek a seminářů. Muzeum též vydává a veřejně šíří
neperiodické publikace ve smyslu zák. 37/95 Sb., které tématicky souvisí
s činností muzea, a dále pořádá kulturně společenské akce spojené se
sdělováním autorských děl veřejnosti ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.
Sbírky Milevského muzea, evidované u Ministerstva kultury ČR, jsou dnes
tvořeny čtyřmi podsbírkami v 53 kategoriích a zahrnují více než 31 000
předmětů. Každoročně přibývají desítky, někdy i stovky nových předmětů,
které je nutno zpracovat v I. a II. stupni muzejní evidence, zajišťovat jejich
restaurování, konzervaci a bezpečné uložení.
Muzeum každoročně připravuje 4 až 5 výstav, za posledních deset let jsme
měli pouze dvě výstavy převzaté, všechny ostatní jsou dílem našich
zaměstnanců. Příprava výstavy může trvat někdy i dost dlouho, například
nynější výstava o dějinách milevského Sokola se připravovala 7 měsíců,
výstava ke 100. výročí milevského fotbalu, plánovaná na rok 2020, se
připravuje už více než rok. Nestačí využívat vlastní sbírky muzea, ale je
nutno propátrat i okolní muzea a také archivy.
Milevské muzeum je patrně jako jediné městské muzeum držitelem
archeologické licence, a tak naše archeoložka zajišťuje jak záchranné
archeologické výzkumy, tak i povinné stavební dohledy.
Muzeum je jedním z největších vydavatelů knih na Milevsku, vydali jsme už
deset titulů, jedenáctý (o letci Janu Jeřábkovi) se právě tiskne, dvanáctou
knihu o starém Milevsku chystáme na rok 2020.
Pracovníci muzea konají každoročně 10 až 15 přednášek na různá historická
témata pro školy, domovy důchodců i jednotlivé obce v okolí.
Pravidelnými akcemi jsou velikonoční a vánoční jarmarky starých řemesel,
které mají u nás už skoro dvacetiletou tradici. Každoročně konáme i Muzejní
noc s bohatým programem, různé koncerty a noční renesanční představení
se šermem a tanci.
Za uplynulých 15 let je hospodaření muzea každoročně v plusu. Snažíme
se o spolufinancování muzea i z jiných zdrojů. Každoročně Milevské muzeum
získává finanční prostředky na restaurování sbírkových předmětů nebo
vybavení muzea z grantových prostředků Jihočeského kraje i Ministerstva
kultury.
Jaká je v Muzeu návštěvnost? Zaznamenáváte nějaké výkyvy?
V současné době je návštěvnost Milevského muzea vcelku ustálená
a dosahuje počtu 4 000 až 4 700 osob ročně. To vcelku odpovídá nynějšímu
postavení Milevska v turistickém trhu. V době, kdy bylo Milevské muzeum
na prvním nádvoří, bývala návštěvnost asi o 2 000 návštěvníků vyšší. Jsme
dnes odsunuti na druhé nádvoří, což se na návštěvnosti musí projevit. Navíc
současní vlastníci kláštera zde provozují své vlastní turistické trasy, což
nutně musí znamenat rozdělení zájmu návštěvníků objektu.
Jaký je zájem o výstavy a muzejní akce?
Všeobecně platí, že zájem je o výstavy hraček a starých panenek. Lidé také
rádi navštěvují výstavy, které jsou nějak spjaté s Milevskem, ať to byla
například výstava o historii milevského tenisu, vzniku zdejšího Sokola nebo
výstava o Janu Jeřábkovi a našich letcích v RAF. V tomto případě navštívilo
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vernisáž Jeřábkovy výstavy, spojenou s průletem dvou stíhaček Gripen,
přes 200 lidí, takže mnozí se do výstavního sálu ani nedostali. Podobné to
bylo také u sokolské výstavy nebo u nedávné výstavy o dějinách milevské
železnice. Milevšťáci jsou patrioti, a pokud se výstava týká milevských dějin,
chodí do muzea opakovaně.
Jaké máte výhledy do budoucna?
V roce 2020 nás čekají dvě zajímavá výročí, jednak 150 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Milevsku, a dále 100. výročí milevské kopané.
Chystáme k tomu dvě zajímavé výstavy, které si lidé v Milevsku jistě nenechají
ujít. Kromě toho připravujeme opět Muzejní noc, koncert staré hudby,
řemeslné jarmarky a některá další historická představení.
Děkujeme za rozhovor

MĚSTO MILEVSKO V BURČÁKOVÉ UNII

Zástupci města Milevska přijali pozvání partnerského města Hustopeče na tamní
Slavnosti burčáku, které se každoročně v Hustopečích konají. Při této příležitosti
bylo město Milevsko přijato do takzvané Burčákové unie. Jedná se o záležitost
recesního charakteru, ale i přesto je nám ctí, že můžeme být členy unie, která
s našim přijetím čítá na 70 členů.

ÚZEMNÍ PLÁN MILEVSKO
Vážení občané,
projektanti zpracovali návrh nového územního plánu Milevsko, který by Vám rádi
představili v domě kultury v Milevsku ve středu 20. listopadu od 16 hodin. S tímto
dokumentem se můžete již nyní seznámit na webových stránkách města Milevska
nebo na Městském úřadě Milevsko, odboru regionálního rozvoje.
V rámci výše uvedeného setkání občanů a projektantů Vám bude návrh představen.
Odborný výklad povede Ing. arch. Jiří Brůha, který bude společně s dalšími projektanty odpovídat na Vaše dotazy.
Přítomna bude i pořizovatelka územního plánu Ing. Hana Pejřilová, vedoucí
odboru regionálního rozvoje, která Vám vysvětlí, v jaké fázi projednávání územní
plán je, kdy a jakým způsobem je možné podávat připomínky k návrhu územního
plánu. Dále Vám nastíní další kroky v procesu projednávání tohoto důležitého
dokumentu. Těšíme se na setkání s Vámi.
Ing. Hana Pejřilová, vedoucí odboru regionálního rozvoje

REALIZOVANÉ PROJEKTY
ZA PODPORY JIHOČESKÉHO KRAJE

Pořízení podlahového mycího stroje do sportovní haly
V roce 2017 se za podpory dotace z Jihočeského kraje rekonstruovala podlaha ve
sportovním areálu v Milevsku. Na úklid nové podlahy bylo doporučeno pořídit
mycí stroj, jelikož stírání košťaty nezajišťovalo tak precizní čistotu, kterou by
dokázal odvést nový stroj. Čistota podlahy navíc úzce souvisí se stabilitou a podkluzováním uživatelů sportovní haly. Vznikl tedy projekt „Pořízení podlahového
mycího stroje do sportovní haly“, jehož cílem bylo zkvalitnění podmínek pro používání lité gumové podlahy ve sportovní hale a zajištění větší bezpečnosti sportovců. Celkové náklady na pořízení stroje činily 72 000 Kč. Z Jihočeského kraje,
v rámci dotačního programu Podpora sportu, I. Výzva pro rok 2019, byla městu
přiznána dotace ve výši 57 596,72 Kč, díky níž byl nový podlahový mycí stroj
pořízen, a tím bylo cíle dosaženo.
Výměna oken a dveří zázemí letního stadionu
Další projekt, který byl realizován za podpory Jihočeského kraje v rámci
dotačního programu Podpora sportu I. Výzva pro rok 2019, nesl název „Výměna
oken a dveří zázemí letního stadionu“. Okna a kovové dveře ze 70. let 20. století,
jež se nacházely na tribuně letního stadionu, vykazovaly značnou hnilobu a energetickou nedostatečnost. Oprava byla tedy nevyhnutelná. Cílem projektu bylo
nejen snížení spotřeby energie budovy a dosažení toho, aby budova odpovídala
aktuálním technickým, bezpečnostním a hygienickým předpisům, ale současně
i lepšího komfortu pro sportovce a diváky. Celkové výdaje na tuto akci činily
458 000 Kč. Městu byla poskytnuta dotace ve výši 366 039 Kč, díky které mohla
být realizace této akce uskutečněna, a tím došlo k naplnění cíle.
Oprava CAS 25 LIAZ
V letošním roce byl uskutečněn také projekt „Oprava CAS 25 LIAZ a nákup věcného
vybavení“, který byl podpořen dotací ve výši 65 000 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje – Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje 1. výzva pro rok 2019. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení akceschopnosti azkvalitnění činnosti členů jednotky SDH, dovybavení jednotky nezbytnými
věcnými prostředky aoprava zkorodované karoserie požárního vozidla CAS 25 LIAZ.
Celkové výdaje projektu činily 143 249 Kč. Díky realizaci projektu byl cíl splněn.
Diana Trubková, odbor investic a správy majetku

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 17. října proběhlo vítání nových občánků města Milevska, které v obřadní
síni radnice přivítala Mgr. Marie Jarošová. Jsou to zleva Tomáš Němec, Denisa
Kozáková, Anna Ťoupalová, Štěpán Barda, Justýna Němcová, Soﬁe Smrčinová,
Jiří Hájíček, Nela Hájíčková, Jan Klíma, Melissa Peciválová, Alice Peterková, Vít
Smrt a Adéla Mošanská.

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o problému, na který nás upozornil Hasičský záchranný sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České republice vyplynulo, že v českých
domácnostech dochází každý rok k více než tisícovce požárů, při nichž umírají
desítky lidí a stovky jsou zraněny. Jen v loňském roce došlo k 1700 požárům
rodinných domů, zemřelo při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraněno a škody způsobené požáry přesáhly 286 milionů korun. Jednotky požární ochrany vyjížděly
k požárům domácností každý den. Hasiči proto připravili informační kampaň,
v níž ve spolupráci se všemi starosty a starostkami obcí na území České republiky cílí na jednotlivé domácnosti.
Smyslem této informační kampaně je prostřednictvím obcí a starostů preventivně působit na spoluobčany ve snaze snížit počet obětí a výši škody na
majetku při požárech. Pomoci k tomu má právě Bezpečnostní desatero požární
ochrany.
Každý si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nese pouze on sám, nikoli stát nebo hasiči.
Vznik tohoto letáku vyplynul od příslušníka Ministerstva vnitra – generálního
ředitelství HZS ČR, vedoucího oddělení zjišťování příčin vzniku požárů plk.
Mgr. Radka Kislingera.
MV – generální ředitelství HZS ČR
kpt. Mgr. Jana Kemrová
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – 100 LET OD OTEVŘENÍ NOVÉ SYNAGOGY V MILEVSKU – 2. ČÁST (dokončení)
Vlastní realizací stavby byla pověřena známá táborská stavitelská firma František
J. Ješ a Jaroslav Krejčí. Náklady na novou synagogu jsou vyčísleny na bezmála
28 500 rakouských korun. Tato stavba je
spojena novoempírovou formou s kubistickými detaily. Výzdoba
hlavního průčelí tympanonu je ve tvaru
krystalického jehlancového
kubismu.
Interiér je plochostropý, na třech stranách
s vnějším dvouramenným schodištěm, které
vede na ženskou
emporu
(galerii).
Novoempírový aron
ha-kodeš (svatostánek) je pískovcový.
Podle návrhu bylo
základové zdivo postaveno až pod podlahu
z kamene na maltu
vápenou, zbývající
část objektu byla

Stavitel a podnikatel staveb František J. Ješ (1. 5. 1863, Milevsko – 2. 7. 1947, Tábor).
Fotograﬁe pro tablo Občanské záložny, 1922.
(Muzeum fotograﬁe Šechtl a Voseček v Táboře)

Synagoga, hebrejsky bejt kneset „dům shromáždění“, 1993.
(Foto: František Panec)
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vystavena z pálených cihel na maltu. Omítka předního průčelí terasovitá,
ostatní omítky jsou obyčejné hladké, na podlahu v přízemí měly být podle
návrhu použity cementové dlaždice nebo kamenicové „na dobře upěchovaném
zemním násypu do malty položené a cementem zalité“, na ženskou galerii byla
položena prkenná podlaha. Stropy nad lodí i galeriemi jsou trámové, podbité
a podrákosované, nad lodí kazetové, krytina je tašková (dnes eternit). Nad
schodištěm je strop betonový.
Vypuknutí první světové války však tyto plány posunulo, a tak se slavnostní
otevření nové synagogy se uskutečnilo ve čtvrtek 11. září 1919 za přítomnosti
významného představenstva celé náboženské obce, rabína Martina Friedmanna,
Bedřicha Šnábla (od roku 1920 milevského rabína), benešovského rabína Ot.
Kranze, starosty pohřebního bratrstva Emanuela Oppenheimera, a bezmála
stovky dalších přihlížejících.
Synagoga původnímu účelu sloužila do 2. světové války. Za okupace byla využita
jako sklad zkonfiskovaného židovského majetku, jako sklad zůstala i v poválečných letech, od roku 1950 fungovala jako Husův sbor Církve československé
husitské (roku 1950 církvi byla pronajata, 1956 prodána).
V roce 1995 byla na novou synagogu umístěna pamětní deska, připomínající
genocidu Židů během 2. světové války, kde je v hebrejštině a češtině nápis:
„Tato budova byla před 2. světovou válkou synagogou Židovské obce v Milevsku.
V letech 1939–1945 byli téměř všichni její členové, ženy, muži i děti, povražděni
nacisty. Tuto desku věnuje město Milevsko památce židovských spoluobčanů.“
Druhá deska z roku 1997 nese jména devadesáti židovských občanů, kteří zahynuli důsledkem rasové genocidy v letech 1942–1944.
Tato stavba je v jižních Čechách příkladem ojedinělého kubistického stylu
u budov tohoto druhu. Synagoga v Milevsku je svým stylovým pojetím unikátem
mezi synagogami na našem území.
Lukáš Panec, Milevské muzeum

Synagoga po rekonstrukci v roce 2010, kdy byla provedena oprava fasády, 2019.
(Foto: Vladimír Šindelář)

KULTURA A SPORT – LISTOPAD 2019
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

JOKER
pátek 1. 11.
20:00
USA – Thriller, drama, krimi – Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho
pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do
konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí
spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů.
Všemi opuštěný Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění v ikonu
zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem
Joker.
DABING
122 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
sobota 2. 11., neděle 3. 11.
17:30
ČR, SR – Komedie – Komedie Jiřího Vejdělka. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů
a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast
a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění
příbuzných. Film vznikl podle stejnojmenné knihy
Evžena Bočka.
ČESKÉ ZNĚNÍ
110 min.
vstupné: 130 Kč

ABSTINENT
sobota 2. 11.
20:00
ČR – Drama – Jak rychle se lze dostat na dno lahve
i života? Jak těžké je se od něj odrazit? V hlavní
roli Josef Trojan a alkohol.
ČESKÉ ZNĚNÍ
78 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

HRA
neděle 3. 11.
20:00
ČR, Argentina, Jižní Korea – Film o lásce, o potížích
při dělání divadla na malém městě.
ČESKÉ ZNĚNÍ
93 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

BIO SENIOR – PŘES PRSTY
čtvrtek 7. 11.
15:00
ČR – Komedie – Nová komedie Petra Kolečka o lásce
pod volejbalovou sítí, a hlavně o tom, že člověk
sice udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde
od života nová šance.
ČESKÉ ZNĚNÍ
101 min.
vstupné: 50 Kč

TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
čtvrtek 7. 11., pátek 8. 11.
20:00
USA – Akční, Sci-fi – Linda Hamilton jako Sarah
Connorová a Arnold Schwarzenegger jako Terminátor T-800 se vracejí ve svých ikonických rolích.
Pod filmem, který přímo navazuje na první dva
díly, jsou podepsáni James Cameron a Tim Miller,
který režíroval skvělého Deadpoola.
TITULKY
128 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ADDAMSOVA RODINA

LE MANŚ 66

pátek 8. 11., sobota 9. 11., neděle 10. 11.
17:30
VB, USA, Kanada – Animovaný, rodinný – Připravte
si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická
rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže
na Halloween.
DABING
90 min.
vstupné: 120 Kč

čtvrtek 21. 11., pátek 22. 11.
20:00
USA – Akční, drama, životopisný – Strhující legendární příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll
Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto Ford GT40,
aby s ním mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans ve Francii roku 1966.
TITULKY
153 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

BITVA U MIDWAY
sobota 9. 11., neděle 10. 11.
20:00
USA, Čína – Akční, drama, historický – Velkorysá
podívaná s hvězdným obsazením, plná atraktivních
bitevních scén a pyrotechnických kouzel, doplněná
řadou vedlejších motivů, zejména příběhem lásky
Američana a japonské dívky, začíná 18. dubna 1942
v Hirošimě, kde mladý japonský námořní důstojník
informuje admirála Isoroku Yamamota, velitele
císařského japonského válečného námořnictva,
že Tokio bylo bombardováno.
TITULKY
138 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
čtvrtek 14. 11., pátek 15. 11.
20:00
USA – Horor, thriller – Film navazuje na děj filmu
Osvícení (Stanley Kubrick) popisující hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v hotelu Overlook. Hlavní role v pokračování mystického
thrilleru ztvárnili Ewan McGregor a Rebecca Ferguson.
TITULKY
152 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
pátek 15. 11., sobota 16. 11., neděle 17. 11. 17:30
ČR – Komedie – Romantická zimní komedie s Annou
Polívkovou, Martinem Dejdarem, Markem Němcem,
Bolkem Polívkou, Janou Preissovou a Janou Krausovou.
ČESKÉ ZNĚNÍ
105 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

AMNESTIE
sobota 16. 11., neděle 17. 11.
20:00
ČR, SR – Drama, thriller – Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna největší vzpouru ve vězeňské
historii Československa a spolu s ní i příběh, který
odráží obrovské a rychlé změny po revoluci v roce
1989. Film jde do kin jako příspěvek k výročí Sametové revoluce, na události a dramatickou dobu se
ale dívá jinak, než by mohli diváci očekávat.
ČESKÉ ZNĚNÍ
127 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

BIO SENIOR – JIŘÍ SUCHÝ
– LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
čtvrtek 21. 11.
15:00
ČR, SR – Dokument – Muž mnoha řemesel, herec,
spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař,
grafik, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc
ředitel divadla. A to určitě není ještě všechno.
Především legenda české kultury, která ovlivnila
několik generací. To je Jiří Suchý, o jehož životní
cestě, mnohdy nelehké, natočila dokumentární
film Olga Sommerová.
ČESKÉ ZNĚNÍ
102 min.
vstupné: 50 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II.
pátek 22. 11., sobota 23. 11., neděle 24. 11. 17:30
USA – Animovaný – Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí,
že zničí její ledové království. Společně s Annou,
Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu.
DABING
120 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

VLASTNÍCI
sobota 23. 11., neděle 24. 11.
20:00
ČR, SR – Komedie, drama – Komedie pro ty, kdo to
nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí.
ČESKÉ ZNĚNÍ
96 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

NA NOŽE
čtvrtek 28. 11.
20:00
USA – Kriminální, mysteriózní, drama – V napínavém detektivním příběhu, v duchu nejlepší tradice
Agathy Christie, rozehrají herecký koncert Chris
„Captain America“ Evans, Jamie Lee Curtis, Michael
Shannon a Don Johnson.
TITULKY
130 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
pátek 29. 11.
20:00
Dánsko, Norsko – Fantasy, dobrodružný – Výpravná
fantasy založená na severských bájích a mýtech
o Valhalle, kam za doprovodu valkýr přicházejí padlí
bojovníci. Odin, Thor, Loki a další bohové z Valhally
se musí postavit svému osudu a odvrátit Ragnarok,
zánik svůj i celého světa. Ze zajetí se totiž osvobodil
obrovský vlk Fenrir a bohům hrozí ta úplně poslední
bitva s odvěkým nepřítelem, s divokými obry.
DABING
105 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
sobota 30. 11., neděle 1. 12.
20:00
ČR – Komedie – Romantická zimní komedie s hvězdným obsazením.
ČESKÉ ZNĚNÍ
105 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
neděle 1. 12.
10:00
USA – Animovaný, rodinný – Kovboj Woody vždycky
dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo
starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček
Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká
„Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.
DABING
100 min.
vstupné: 60 Kč
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Předprodej na www.milevskem.cz nebo v obvyklých
předprodejních místech.
velký sál
vstupné: 440 Kč, na místě 490 Kč

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

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

TANEČNÍ HODINY 2019
pátek 1. 11.
19:00-22:00
7. lekce. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

POHÁDKA – JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA
neděle 3. 11.
15:00
V malém zámku malého království není vůbec veselo. Pana krále trápí pakostnice a princezna se nudí.
Zato králův chráněnec Alfons dělá všechno možné,
aby se králi zalíbil. A pak se proti královskému
zámku objeví zčistajasna drak a chce princeznu...
Hraje divadelní soubor Tábor.
velký sál
vstupné: 70 Kč

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ
ČLENŮ SENIOR KLUBU ZVVZ
úterý 5. 11.
09:00
Dopoledne beseda v DK se zástupci společnosti
ZVVZ GROUP, poté návštěva ZVVZ, odpoledne
hudební program k poslechu i tanci. Dopolední
program včetně oběda je jen pro členy, na odpoledním programu budou vítáni i partneři členů
Senior klubu. Více na www.skzvvz.cz.
velký sál

KČT – PYRENEJE
úterý 5. 11.
Vypráví a promítá Ing. Petr Beneš.
loutkový sál

18:00

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – ENNEAGRAM
čtvrtek 7. 11.
18:00
V každém z nás je ukryt diamant, znáte vy ten svůj?
Enneagram je jedinečný psychologický systém
9 různých typů osobností ukrytých v nás samotných. Nalezení svého „diamantu“ - svého typu
osobnosti může znamenat ten pravý AHA –
moment, kdy pochopíme sami sebe a také své blízké, motivy našeho praktického jednání i emočního
prožívání, a získáme také návod, co s tím, aby se
nám spolu lépe a lehčeji žilo. Večerem nás provede
Mgr. Jana Mašková.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

TANEČNÍ HODINY 2019
pátek 8. 11.
19:00-22:00
8. lekce. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

JELEN TOUR 2019
sobota 9. 11.
19:30
Po mimořádném úspěchu podzimního turné
s Míšou Tučnou, dcerou countryové legendy, se
Jelen rozhodl pro pokračování. Na podzim vyráží
do menších klubů, kde si fanoušci budou moci ještě
intenzivněji vychutnat pověstnou jelení energii.
V září navíc kapela vydala speciální album, které
nese název Jelen: Dostavník Michala Tučného.
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neděle 10. 11.
17:00
Již 9. ročník lampionového průvodu k svátku svatého Martina. Sraz v 17 hodin v amfiteátru domu
kultury, odkud bude následovat malá procházka
s nasvěcenými lampiony.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

RELAXAČNÍ MALBA PRO DOSPĚLÉ
pondělí 11. 11.
Pouze pro předem přihlášené.
učebna 4

17:30-19:30

velký sál
vstupné: dobrovolné

POHÁDKA
– JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA, ŽE JE
pondělí 18. 11.
09:15
Veselá pohádka o vose Marcelce, která nemá křidélka, ale svému osudu se nepoddává a naplno se
raduje ze života. S komářími bratry Jarunem
a Marunem a dalšími kamarády podniká nebývalá
dobrodružství, při kterých se tají dech...
Pohádka je určená mateřským školám v Milevsku
a okolí, veřejnost vstup možný po telefonické
domluvě na tel. čísle 383 809 201.
velký sál
vstupné: 45 Kč

PŘEDNÁŠKA – SOCIÁLNÍ SÍTĚ

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ

úterý 12. 11.
09:00
Pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci s DK Milevsko.
Co jsou to sociální sítě, Skype, Twiter, Faceboook,
Instagram a k čemu jsou výhodné QR kódy? Jak se
dají kódy využít v mobilu, při placení jízdenek,
vstupenek a využívání slevových výhod? Přednáší
Jan Pleskač.
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

čtvrtek 21. 11.
17:00-20:00
Pokračování oblíbeného semináře s Mgr. Janou
Maškovou. Prohlubování znalostí o analýze rukopisu a praktická práce s vybranými rukopisy.
výuková učebna
vstupné: 450 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 12. 11.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 13. 11.
loutkový sál

18:00-20:00

TOULKY ZA POZNÁNÍM – ETIOPIE
čtvrtek 14. 11.
Přednáší Pavel Kašpar.
malý sál
vstupné: 30 Kč

18:00

TANEČNÍ HODINY 2019
pátek 15. 11.
19:00-22:00
9. lekce. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

FOLKLORNÍ SETKÁNÍ
sobota 16. 11.
13:00-16:00
Lidové tradice z jižních Čech, Vysočiny a Rakouska.
Pořádá Jihočeské folklorní sdružení – JFoS v rámci
přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ.
Program: 13:00–13:30 Dětský folklorní soubor
Dubínek; 13:30–14:00 Folklorní soubor
Volkstanzgruppe Waidhofen an der Thaya;
14:00–14:15 Představení lidových krojů;
14:15–16:00 Na folklorní notičku.
V rámci doprovodného programu uvidíte prezentaci modrotiskových výrobků z Muzea
Gutau a nabídku prezentačních materiálů Jihočeského folklorního sdružení (drátování, práce
se sklem, zdobení perníků, kreativní tvorba
z papíru).

TANEČNÍ HODINY 2019
pátek 22. 11.
19:00-22:00
10. lekce. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

CAVEMAN
neděle 24. 11.
19:00
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou
pohlaví. Předprodej na www.milevskem.cz nebo
v obvyklých předprodejních místech.
velký sál
vstupné: 390 Kč

PŘEDNÁŠKA – VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY
úterý 26. 11.
09:00
Pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci s DK Milevsko.
Na co jsou výživové doplňky vhodné a jak je správně
užívat? Přednáší PharmDr. Lenka Třeštíková.
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

KČT – SETKÁNÍ TURISTŮ NA ZÁVĚR SEZONY
úterý 26. 11.
17:00
Tradiční setkání členů odborů a účastníků turistických akcí, včetně promítání obrázků z cest.
malý sál

KURZ – ADVENTNÍ KORÁLKOVÁNÍ
středa 27. 11.
17:30
Dalším kurzem pod vedením lektorky Hany Rejpalové bude korálkování. Přijďte si vytvořit krásného
anděla nebo vánoční cesmínu. Kurz je vhodný i pro
děti od 10 let nebo rodiče s dětmi.
výuková učebna
vstupné: 130 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
– ZPÍVAJÍCÍ ŘEKA
OD SMETIPRACHU PO ZVÍKOV

v obvyklých předprodejních místech.
prostory DK
vstupné: 220 Kč

PROVOZ SAUNY:
Středa: muži
Čtvrtek: ženy
Pátek: muži

GALERIE M

16:00-21:00
15:00-21:00
15:00-21:00

čtvrtek 28. 11.
18:00
Vyprávění Jaroslavy Pixové, autorky několika knih
s regionální tématikou, tentokrát o tom, jak vypadala Otava před jejím zatopením Orlickou přehradou se všemi mlýny, přívozy, hostinci a samotami…
vše doplněno spoustou fotografií. Tehdejší rušný
život u řeky a jedinečnou atmosféru dokresluje
i vypravování lidí, kteří na tato místa i časy velmi
rádi vzpomínají. Na besedě bude možnost zakoupit
autorčiny knihy.
výuková učebna
vstupné: 30 Kč

pátek 1. 11.
18:00
Prodejní výstava obrazů bechyňského malíře a básníka Jaromíra Matouška. Výstava potrvá do 28.
listopadu.

TANEČNÍ HODINY 2019 – VĚNEČEK

POETICKÝ VEČER

ĎÁBLŮV SLUHA

pátek 29. 11.
19:00
Hraje: RM Band
prostory DK
vstupné: velký sál 160 Kč, ostatní prostory 130 Kč,
účastníci kurzu vstup na průkazky

středa 6. 11.
18:00
V pořadí již 6. večer plný poezie, hezké básně přednesou žáci 1. Základní školy T. G. Masaryka Milevsko, Jaromír Černík a Petr Šulista.

středa 6. 11.
odjezd 16:45
Jihočeské divadlo v Č. B. – historická detektivka
– pro členy Divadelního klubu. Odjezd od sokolovny, zastávka u paneláku.

PŘIPRAVUJEME:

KŘEST KNIHY ZDEŇKA KLÁSKA

POETICKÝ VEČER

sobota 16. 11.
15:00
Křest nové knížky Zdeňka Kláska s názvem Jihočeské pohádky, kterou ilustrovala Bc. Dominika
Kutnohorská Koutníková. Vystoupí Milevský dětský
sbor pod vedením sbormistryně Gabriely Molové,
nebude chybět ani malé pohoštění.

středa 6. 11.
18:00
Tradiční setkání s poezií v Galerii M. Členové klubu
sleva 50%.
Galerie M

HUDEBNÍ SKLEPY – JAN SPÁLENÝ & ASPM & HOST

čtvrtek 7. 11.
Milevské kino

ZAHÁJENÍ ADVENTU V MILEVSKU!
neděle 1. 12.
15:00
15:00-17:00 Program pro rodiny s dětmi plný soutěží a muziky a tancováním; 17:00 Rozsvícení
vánoční výzdoby; 17:05 koncert sboru Mil Roses.
Doprovodný program: Jarmark starých řemesel
v Milevském muzeu, Adventní dílnička v Muzeu
milevských maškar, Zvonkový průvod od DDM
Milevsko
náměstí E. Beneše
vstupné: zdarma

VÁNOČNÍ TRHY V DK MILEVSKO
neděle 8. 12.
08:30-13:00
Tradiční akce domu kultury. Zájemci z řad prodejců
se o volná místa uvnitř domu kultury mohou hlásit
na tel. 383 809 201 nebo na e-mailu:
korytova@milevskem.cz.
prostory DK
vstupné: 10 Kč, děti do 12 let zdarma

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY – VÁNOČNÍ KONCERT
neděle 15. 12.
19:00
Vánoční koncert opravdové legendy české pop
music. Václava Neckáře netřeba představovat ať
už jako herce filmů jako jsou např. Ostře sledované
vlaky nebo v Šíleně smutná princezna, nebo jako
zpěváka takových hitů jako Stín katedrál, Lékořice
nebo Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Václav společně se svou kapelou Bacily vedenou bratrem
Janem pravidelně vyprodává divadla po celé republice. Srdečným přáním pana Neckáře je rozdávat
radost z místa, které je mu nejbližší – z divadelních
prken a pódií. Koncert se uskuteční ve spolupráci
s Milevským dětským sborem. Předprodej na
www.milevskem.cz nebo v obvyklých předprodejních místech.
velký sál
vstupné: 450 Kč

ROCKOVÁ NOC
sobota 28. 12.
19:30
Rockový nářez v závěru roku. Hlavním lídrem večera
bude kapela Turbo, dále se představí oblíbená
kapela Náhodný výběr a milevská rocková skupina
Fantom. Předprodej na www.milevskem.cz nebo

SENIOR KLUB ZVVZ

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz

www.skzvvz.cz

VERNISÁŽ
– VÝSTAVA KRAJINY A SEM TAM TVÁŘE

čtvrtek 21. 11.
vstupné: předprodej 250, na místě 290 Kč

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ

19:30

KONCERT – PRVOCI A ŽÁCI ZUŠ

HUDEBNÍ SKLEPY – JAROSLAV HUTKA & HOST
19:30

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

ZIMNÍ STADION:
Dle rozpisu na webových stránkách.

LETNÍ STADION:
03. 11.
03. 11.
09. 11.
10. 11.
10. 11.

10:00
14:00
10:00
10:30
14:00

FC dorost - Šumavan Vimperk
FC muži B - Boston Kluky
FC dorost - Meteor Tábor
FC žáci - Čtyři Dvory
FC muži A - Sokol S. Ústí

SPORTOVNÍ HALA:
02. 11.
03. 11.
03. 11.
09. 11.
16. 11.
17. 11.
21. 11.
23. 11.
23. 11.
24. 11.
30. 11.

08:00
08:00
13:00
08:00
18:00
11:30
08:00
09:00
17:00
10:00
08:00

Florbal ml. žáci
Florbal přípravky
Florbal junior
Handball turnaj mini 6+1
Florbal junior
Florbal
FC ZVVZ turnaj pro školy
TUKANI nohejbalový turnaj
Florbal junior
Handball ženy
Hadball turnaj mini 4+1

BIO SENIOR – PŘES PRSTY
15:00

SOCIÁLNÍ SITĚ A QR KÓDY

úterý 26. 11.
17:30
Koncert hudební skupiny Prvoci a žáků ZUŠ ze třídy
Jaromíra Kašpara.
vstupné: dobrovolné
čtvrtek 28. 11.
vstupné: předprodej 200, na místě 250 Kč

úterý 5. 11.
09:30
Beseda v domě kultury, návštěva ZVVZ, odpoledne
hudební program. Od 8 hodin placení příspěvků.
velký sál DK

úterý 12. 11.
09:00
Co jsou sociální sítě Skype, Twitter, Facebook,
Instagram a k čemu jsou výhodné QR kódy? Jejich
využití v mobilu, při placení jízdenek, vstupenek
a využívání slevových výhod nám vysvětlí Jan Pleskač.
loutkový sál DK
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

BIO SENIOR – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
čtvrtek 21. 11.
Milevské kino

15:00

VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY
úterý 26. 11.
09:00
Na co jsou vhodné pro nás a jejich správné užívání
nám vysvětlí PharmDr. Lenka Třeštíková.
loutkový sál DK
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.cz

PYRENEJE
úterý 5. 11.
18:00
Turistická beseda – vypráví a promítá Ing. Petr
Beneš.
loutkový sál DK

SETKÁNÍ NA ZÁVĚR TURISTICKÉ SEZÓNY
úterý 26. 11.
17:00
Tradiční setkání členů odboru a účastníků našich
akcí, včetně promítání obrázků z cest.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha
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MILEVSKÝ KLÁŠTER
U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz

porodu. Přednáší Ing. Dagmar Hellerová, přihlášky
na jogahormonalni@email.cz nebo na tel.:
724 624 534.
cena: 390 Kč

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

PSYCHOLOG V PORADNĚ
BOHOSLUŽBA – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
pátek 1. 11.
Od 15:30 Květov, 17:00 Sepekov, 18:30 Milevsko
bazilika

BOHOSLUŽBA
– VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
sobota 2. 11.
Od 8:00 Milevsko bazilika, 09:30 Květov, 11:00
Sepekov. Po všech bohoslužbách tohoto dne bude
na hřbitovech modlitba za zemřelé.

HUBERTSKÁ MŠE SVATÁ
neděle 3. 11.
18:00
Mši svatou bude sloužit strahovský opat Daniel
Peter Janáček, O. Praem.
bazilika

BESEDA S MGR. ANTONÍNEM RANDOU
čtvrtek 21. 11.
17:00
Beseda s bývalým šéfredaktorem Katolického týdeníku a nynějším předsedou Cesty 121, která se
stará o staré a nemocné kněze. Představí činnost
Cesty 121 a popovídá o činnosti ve prospěch kněží
v důchodu.
Latinská škola

VEČER OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KLÁŠTERA
pátek 22. 11.
18:00
Od 18:00 bude možnost navštívit Lesní správu na
druhém nádvoří, otevřeny také budou prostory
expozice a Latinské školy. V 19 hodin začne v bazilice koncert gregoriánského chorálu – zazpívá
schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida
Ebena. V obchůdku bude možnost teplého nápoje.
vstupné: zdarma

EXERCICIE VŠEDNÍHO DNE V MILEVSKU
úterý 26. 11. až pátek 29. 11.
Program: úterý v 16:30 růženec, 17:00 Mše svatá
ve městě, 18:00 v Latinské škole setkání s MUDr.
Marií Svatošovou, zakladatelkou Hospicového
hnutí v ČR; středa v 16:30 Adorace, v 17:00 Mše
svatá v kostele sv. Bartoloměje s P. Martinem Sedloněm z Klokot. Po mši svaté zamyšlení na téma
„Bůh odpouští vám, odpouštějte také vy“;
čtvrtek – 7:30 růženec, 8:00 mše svatá s udílením
svátosti nemocných, po mši svaté krátké zamyšlení na téma: „Bůh uzdravuje“ s P. Cyrilem Havlem,
Petrínem z Písku; pátek – 7:30 růženec, 08:00 mše
svatá v bazilice a na závěr adorace a Te Deum na
ukončení exercicii.

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

WORKSHOP – DIASTÁZA A PÁNEVNÍ DNO
sobota 2. 11.
09:00-13:00
Máte diastázu či se chcete dozvědět více o pánvi,
centru ženské síly? Navštivte workshop Dagmar
Hellerové, který je vhodný nejen pro maminky po
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čtvrtek 7. 11.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem.

VÍKENDOVÝ KURZ HORMONÁLNÍ JÓGY
sobota 9. a neděle 10. 11.
Ing. Dagmar Hellerová. Hormonální jóga –
přirozenou cestou pomáhá řešit problémy spojené
s hormonální nerovnováhou. Přihlášky na jogahormonalni@email.cz nebo na tel.: 724 624 534.
cena: 2000 Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO PAMĚŤ NÁRODA
pátek 1. až čtvrtek 14. 11.
V knihovně můžete přispět na nahrávání vzpomínek veteránů a dalších hrdinů do archivu Paměť
národa. Každý, kdo přispěje, získá vlčí mák.
dospělé oddělení

SETKÁVÁNÍ LENKY ŽÁKOVÉ
čtvrtek 7. 11.
17:30
Beseda na téma duchovní příčiny nemocí a jak
porozumět signálům našeho těla.
studovna

BESEDA – MÁME DOMA SENIORA

ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ

úterý 12. 11.
09:00-11:00
Práce se seniory, kde hledat případnou pomoc,
poslední vůle a dědické právo. Tato a další témata
proberete na besedě s konzultantkou rodičovské
poradny Bc. Andreou Kadlecovou.

čtvrtek 7. 11.
17:30-19:30
Relaxace, čas jen pro sebe, prostor bez nátlaku,
nalezení nových cest, rozvíjení fantazie.
Více informací a přihlášení na e-mailu: kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna knihovny

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 20. 11.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich. Nutno objednat se předem.

WORKSHOP NA TÉMA: „TIME PLÁN RODINY“
úterý 26. 11.
09:00-11:00
Vhodné rozvržení času na povinnosti i zábavu, jak
nepřetížit maminky ani babičky či potřeby rodiny
v současné době. Workshopem vás provede
Bc. Andrea Kadlecová.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

15:30

KRESLENÍ HORKÝM VOSKEM
středa 6. 11.

PEČENÍ SVATOMARTINSKÝCH ROHLÍČKŮ
pondělí 11. 11.

SVĚTOVÝ DEN POZDRAVŮ
čtvrtek 21. 11.

PREVENTIVNÍ TÉMA – OSOBNÍ HYGIENA
úterý 26. 11.

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

TEL.:

www.zus-milevsko.cz

383 809 253

14:00

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 21. 11.
sál ZUŠ

středa 27. 11.
19:30
Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí
se sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus
vyfotí #nomakeup selfie, za kterou dostane 200
lajků, než dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky,
která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek
účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára
ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno
začíná! Tohle bude v LiStOVáNí ryzí dámská jízda!
Účinkují: Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje
Bára Jánová) a autorka knihy Markéta Lukášková.
Prodej knih po představení.
Milevské kino
vstupné: 100 Kč, předprodej v knihovně 90 Kč

ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY OD 11 DO 15 LET

KONCERT PRO SENIORY
středa 20. 11.
Klub důchodců, Libušina ul.

BRAIN&BREAKFAST – INSPIRATIVNÍ SNÍDANĚ
čtvrtek 14. 11.
08:30-10:00
Mobilní obrazovky, chytlavé hry, virtuální realita.
Proč nás to baví? Je hraní her dobré nebo špatné?
Kam to celé vede? O tom budou na listopadové
snídani diskutovat Božena Řežábová a Ján Ilavský.
Brain&Breakfast jsou snídaně, které si daly za cíl
propojovat a inspirovat.
studovna

LISTOVÁNÍ – LOSOS V KALUŽI

DĚTSKÁ BIBLICKÁ HODINA
každý čtvrtek

VÝSTAVA FOTOKLUBU CVAKYCVAK
pondělí 11. 11.
17:30
Tradiční výstava milevských fotografů. Výstava
potrvá do soboty 30. listopadu.
vestibul knihovny

17:00

čtvrtek 28. 11.
15:00-18:00
Pro všechny holky, které mají chuť tvořit a objevovat. Arte tvoření nabízí cestu k osobnímu rozvoji,
tvoříme bez kritiky a nátlaku na výsledek, povídáme
a hledáme vlastní nové cesty. Nutná rezervace
předem na kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna knihovny
cena: 50 Kč/setkání

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY
A VOŇAVÉ KÁVY

MUZEUM MILEVSKÝCH MAŠKAR

čtvrtek 28. 11.
17:00
Setkání milovníků knih a kultury, sdílení tipů
a zážitků. Otevřeno všem.
studovna

NÁM. E. BENEŠE 6| TEL.: 383 809 016

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
listopadové čtvrtky
15:30-17:00
Podzimní kurz trénování paměti pro předem přihlášené.
pobočka knihovny

KNIHOHRÁTKY S JÓGOU
každé listopadové úterý
14:30 a 16:00
Pro děti od 3 do 6 let. Vede Hanka Kozáková. Přihlášení na mailu: kozakova@knihmil.cz.
pobočka knihovny

ADVENTNÍ DÍLNIČKA
neděle 1. 12.
13:00-16:30
Zdobení perníčků, výroba vánočních svícnů, malování na obličej a další… Přijďte sbírat razítka na
tvořivých stanovištích, vyhrát můžete vstupenky
do Milevského kina.

Uzávěrka prosincového čísla
Milevského zpravodaje
bude v úterý 19. listopadu
ve 12 hodin.

MŠ KYTIČKA
DO LESA ZA ODPOČINKEM, ZÁBAVOU
A POZNÁNÍM

Podzim přivítaly děti ze dvou tříd Mateřské školy Kytička výletem do Petrovic.
Oslovili jsme starostu Petrovic Petra Štěpánka, který byl tak laskav a zaslal nám
mapku lesní stezky. Ta byla cílem našeho podzimního výletu. Vstupní branou do
lesa bylo zastavení „U tří bříz“ s ptačí pozorovatelnou a edukační tabulí s nejznámějšími ptáky našich lesů. „U čtyř lip“ jsme se pomocí edukační tabule poučili
o určování světových stran a stáří stromu z jeho pařezu, o místní geologii apod.
Na zastávce „Vlčí loh“ děti obdivovaly keltskou dřevěnou polozemnici – stavení
zakopané částečně pod terén.
Dětské hřiště s velkou prolézací sestavou, se skluzavkou a dvěma závěsnými houpačkami, s prvky na ručkování a na udržení rovnováhy, bylo pro děti tou pravou
zábavou. A odpočinek? Odpočívadel pod střechou je na stezce víc. Stejně tak
laviček, ze kterých je krásný výhled. A kromě toho v „kraji kamenů“ není
o kameny, na kterých je možné si odpočinout, nouze. Čtrnáct zastavení, a hlavně
různorodost krajiny skýtá dostatek příležitostí zapojit fantazii, hrát si, objevovat,
obdivovat, dovádět i odpočívat.
Výlet byl pro děti zdarma díky příspěvku zřizovatele na EVVO. Děkuji Ing. Marii
Vratislavské za ochotu a spolupráci při zajištění dopravy.
Marcela Brčková

2. ZŠ MILEVSKO
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

V pátek 27. září se všichni od prvňáků
po deváťáky zapojili do projektu
Evropský den jazyků. Ve třídách byly
slyšet různé evropské jazyky. Ti
nejmenší se zaměřili na češtinu,
seznámili se s českou hymnou, na
interaktivní tabuli sestavovali českou
vlajku. Žáci druhých tříd zhlédli prezentaci o Slovensku a nakreslili slovenskou vlajku. Třeťáci si rozšířili svou
anglickou slovní zásobu, naučili se písničku a seznámili se s některými zvyky a tradicemi Velké Británie. Němčina zazněla ve čtvrtých třídách. Děti vyhledávaly
informace o Německu a učily se jednoduchá slova. Žáci pátého ročníku porovnávali

Sobota 9. 11.
v DK Milevsko

ruskou azbuku s českou abecedou a nyní se dokáží už i rusky představit. Ve skupinách
vyhledávali zajímavosti o Rusku a následně prezentovali získané informace.
Žáci druhého stupně měli za úkol seznámit se s pro nás poněkud vzdálenějšími
jazyky. Šesťáci se seznámili s maďarštinou a italštinou. Francouzské a chorvatské
fráze zvládali žáci sedmých tříd. V osmé třídě se děti seznámily se základními frázemi
dánštiny a švédštiny a vyhledávaly informace pro vědomostní kvíz. Deváťáci si
osvojili některá řecká a španělská slova. Součástí projektu byla příprava pokrmu
typického pro Řecko a Španělsko. Tohoto úkolu se žáci zhostili na výbornou. Churros,
tortily, řecké koblihy i různé druhy řeckých salátů všem chutnaly. Všichni se podíleli
na tvorbě plakátů o evropských zemích a jejich jazycích, které vystavili ve třídách.
Mgr. Markéta Kotalíková

ZUŠ MILEVSKO
ŽÁKYNĚ VÝTVARNÉHO OBORU USPĚLY
V MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

V pátek 4. a v sobotu 5. října proběhla vyhlášení dvou mezinárodních graﬁckých soutěží
v ex libris, kterých se žáci ZUŠ Milevsko úspěšně zúčastnili.
Do slovenského Hlohovce bylo pozváno na
60 laureátů z 1503 soutěžících z více než 15
zemí světa v soutěži Ex libris Hlohovec. Na
slavnostním vyhlášení získala Nikola Blažková
čestné uznání. Třídenní slavnostní i pracovní
setkání se mladým výtvarníkům vydařilo.
V Českém Krumlově se u příležitosti sjezdu
Spolku sběratelů a přátel ex libris konala mezinárodní dětská a studentská soutěž.
V té získaly druhá místa Kateřina Kozojedová a Hana Farová. Ceny jim předali
zástupci Jihočeského kraje, Českého Krumlova, DDM a spolku sběratelů.
Úspěšné výtvarnice připravili na soutěž učitelé výtvarného oboru ZUŠ Pavel Pich,
Jana Pichová a Lenka Lešňovská. Oceněným žákyním i jejich učitelům srdečně
blahopřejeme.
Mgr. Vladislav Horek
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GYMNÁZIUM MILEVSKO
SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY GYMNAZISTŮ

KORÁLKOVÁNÍ V DOMĚ KULTURY
Na závěr listopadu jsme pro vás připravili další z oblíbených kurzů pod vedením zkušené lektorky Hany
Rejpalové. Tentokrát se už naladíme na adventní
období výrobou krásných andělů nebo vánoční cesmíny z korálků. Zveme ke společnému tvoření jak
dospělé, tak i děti od cca 10 let nebo rodiče s dětmi.
Pokud rádi tvoříte, zapište si do kalendáře datum
27. listopadu, začínat budeme v 17:30 hodin ve výukové učebně v 1. patře DK Milevsko. Vstupné je 130 Kč.
mk

ADVENTNÍ DÍLNIČKA V MUZEU MAŠKAR

Září patří na milevském gymnáziu nejen projektovým dnům, ale také sportovním
soutěžím. Ve středu 25. září se vydalo družstvo dívek i chlapců na okresní kolo
Středoškolského atletického poháru do Písku. S konkurencí studentů z píseckého
gymnázia a zdravotnické školy si Milevšťáci poradili a jak dívky, tak chlapci v okresním kole zvítězili. Ve středu 2. října jela obě družstva poměřit síly s nejlepšími
družstvy jednotlivých okresů Jihočeského kraje. Krajskému kolu v Táboře počasí
příliš nepřálo, přesto si řada milevských atletů vytvořila osobní rekordy a zajistila
si výborná umístění. Dívky si přivezly pohár a medaile za třetí místo, chlapci
dosáhli historického úspěchu, když je bodový součet po všech disciplínách vyhoupl
na vynikající 2. místo. Ve čtvrtek 26. září si navíc gymnazisté zaběhali v Bažantnici
při soutěži v orientačním běhu, jejíž 4. ročník proběhl s rekordní účastí 94 závodníků.
Mgr. Jana Plavcová

POVÍDÁNÍ O ENNEAGRAMU
V každém z nás je ukryt diamant, znáte vy
ten svůj? Enneagram je jedinečný psychologický systém 9 různých typů osobností
ukrytých v nás samotných. Nalezení svého
„diamantu“ - svého typu osobnosti může
znamenat ten pravý AHA – moment, kdy
pochopíme sami sebe a také své blízké,
motivy našeho praktického jednání i emočního prožívání, a získáme také návod, co
s tím, aby se nám spolu lépe a lehčeji žilo.
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více, je připraven další z diskusně vzdělávacích večerů, na kterém nám téma enneagramu
přiblíží Mgr. Jana Mašková. Uskuteční se ve čtvrtek 7. listopadu od 18 hodin ve
výukové učebně v 1. patře DK Milevsko. Vstupné bude 50 Kč.
mk

ZPÍVAJÍCÍ ŘEKA
Na čtvrtek 28. listopadu pro vás DK
Milevsko připravuje diskusně vzdělávací večer s Jaroslavou Pixovou
o její nové knize s názvem Zpívající
řeka od Smetiprachu po Zvíkov,
pojednávající o části staré Otavy před
jejím zatopením Orlickou přehradou.
Autorka Jaroslava Pixová se velmi
podrobně zabývá všemi osadami,
samotami, mlýny, penziony a přívozy, které zde stávaly. Zabíhá i do Štědronína,
Plazů a Zvíkovského Podhradí, které sice voda nepohltila, ale staly se velmi důležitými a vyhledávanými letovisky. Tehdejší rušný život u řeky a jedinečnou atmosféru
dokresluje i vypravování lidí, kteří na tato místa i časy velmi rádi vzpomínají.
Večer bude doplněn promítáním krásných fotograﬁí, začínat budeme v 18 hodin
ve výukové učebně a vstupné je 30 Kč. Po skončení besedy bude možnost si zakoupit
autorčiny knihy.
mk
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První adventní neděli má pro Vás Muzeum maškar velké překvapení a tím je Adventní
dílnička! Přijďte si k nám zkrátit čekání na první rozsvícení vánočního stromu na
náměstí a užít si tak první vánoční atmosféru!
Můžete se těšit na spoustu zábavy – zdobení perníčků, výrobu vánočních svícnů,
malování na obličej a další. Jednotlivá tvořivá stanoviště navíc skrývají další překvapení a tím je soutěž o volné vstupenky do Milevského kina. Pravidla jsou jednoduchá. Při příchodu na dílničku obdržíte kartičku na razítka a na každém stanovišti tedy můžete jedno razítko získat. Vyplněnou kartičku na posledním
stanovišti odevzdáte a tím se automaticky dostáváte do slosování. Těšit se můžete
i na tradiční vánoční občerstvení. Přejeme Vám hodně štěstí v soutěži a budeme
se na Vás moc těšit!
Nikola Sýkorová

DRAKIÁDA V DOMOVĚ PRO SENIORY
K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků, a tak i v Domově pro seniory v pondělí 14.
října draci létali. Počasí bylo krásně slunečné,
škoda jen, že ne moc větrné. I přesto ale draci
vzlétli, a byla to parádní podívaná.
Markéta Dušková

LISTOPADOVÁ PODPORA ČTENÁŘSTVÍ
Knihovna v Milevsku je unikátní tím, že má své vlastní lektorky na podporu čtenářství dětí a mládeže. Ty nabízejí školkám a školám zdarma lekce nejen o knížkách
a autorech, ale také lekce na míru výuky učitelů či zpracování preventivních témat.
A zájem je veliký i mimo město Milevsko.
V listopadu do knihovny přijedou školy z Petrovic, Chyšek či Kovářova. Program je již
připraven pro mateřskou školku z Bernartic. Bude se vyhlašovat nejlepší čtenář druhých
tříd milevských základních škol. Okruh témat, o kterých se bude s dětmi diskutovat,
je poměrně široký – kyberšikana azávislosti pro starší děti, pověsti, básničky akoncem
listopadu již také téma čertů a Mikuláše pro ty menší. A zlatým hřebem bude jistě
setkání třeťáků z 2. ZŠ v Milevsku s populární autorkou dětských knížek, hudebnicí
a půvabnou princeznou z pohádky Jak se budí princezny Markou Míkovou.
Petra Bláhová

V sobotu 28. září se velký sál domu kultury zaplnil návštěvníky, kteří se přišli podívat
na oblíbenou Travesti show, tentokrát s názvem Sny ve Vegas. O zábavu a skvělé herecké
výkony nebyla rozhodně nouze, neustálý smích linoucí se celým domem kultury byl
toho jasným důkazem.

Rockový nářez, který Milevsko ještě nezažilo. Tak to je přesný popis koncertu hudebních
skupin Alkehol a Walda Gang, který se uskutečnil v sobotu 12. října v Domě kultury
Milevsko. Oblíbené kapely si přišlo poslechnout více jak 800 návštěvníků.

Ve středu 16. října se v Milevském kině uskutečnila zajímá přednáška s názvem Severní
Korea očima Milana Bureše. Dopoledne ji navštívilo více jak 120 žáků Gymnázia
Milevsko, večer byla přednáška určena veřejnosti. Poutavé a až mrazivé vyprávění
vzbudilo velký zájem.

Ve středu 16. a čtvrtek 17. října se v domě kultury uskutečnila Mezinárodní konference
chytrých měst a obcí s podtitulem Promýšlíme své město, svou obec, kterou pořádala
organizační složka Živé Milevsko. Kromě účastníků z České republiky a Slovenska přijeli
také hosté z Rakouska a Holandska. Na programu bylo mnoho zajímavých témat,
mimo jiné stihli účastníci i exkurzi na kolech po Milevsku a okolí.

Říjen byl v milevské knihovně plný zajímavých akcí. Během Týdne knihoven si malí i velcí návštěvníci mohli vyzkoušet práci knihovníka, zahrát si dobrodružný Gamebook,
prohlédnout nádhernou výstavu fotografií z Brazílie, zúčastnit se anglického čtení, zacvičit si jógu mezi knížkami... Nebo si jen půjčit knížku, dát dobrou kávu a strávit
v knihovně příjemný čas.

listopad 2019 | Milevský zpravodaj | 13

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S MILEVSKÝMI MAŠKARAMI
Milevské maškary pořádají i letos tradiční mikulášskou obchůzku s nadílkou. Náš Mikuláš navštíví ty děti, jejichž rodiče si nadílku objednají. Nadílka je možná
pouze ve městě Milevsku – do místních částí nestihneme bohužel zajet. Návštěva Mikuláše se uskuteční ve čtvrtek 5. 12. 2019 v době mezi 16. a 21. hodinou.
Mikuláš s andělem, čerty a smrtkou předá dětem malý dárek – sladkost od Maškarního sdružení a samozřejmě dárky, které mu před návštěvou předají rodiče
dětí. Návštěvu Mikuláše si můžete objednat v milevském infocentru (Nám. E. Beneše 6). Objednavatel oznámí adresu, věk a počet dětí a telefonický kontakt
na dospělého člena rodiny. Přitom uhradí v hotovosti poplatek ve výši 200 Kč (režijní náklady Maškarního sdružení). Předchozí rezervace (osobně, e-mailem
nebo telefonicky) bez zaplacení poplatku není možná. Bohužel není možné rezervovat si návštěvu na určitý čas – Mikulášova družina se musí přesouvat po
městě s co nejkratšími přechody mezi rodinami. Po
ukončení rezervací vypracuje Maškarní sdružení
harmonogram návštěv Mikuláše v rodinách. Odpovědný člen Maškarního sdružení poté kontaktuje
objednavatele a sdělí mu čas návštěvy. Zároveň
365 DNÍ NA RADNICI: ANO PRO MÜSTO PRACUJE
spolu dohodnou další podrobnosti (průběh návštěSnad každý rozumný ýlovċk ví, že za rok není možné stihnout ýi zmċnit zdaleka vše, co si na ýtyěleté
vy, předání dárků od rodiny apod.). Odpovědný
období pěedsevzal. Pěesto se pokusím shrnout, co se nám v Milevsku podaěilo a co ne.
člen Maškarního sdružení bude kontaktní osobou
pro objednavatele od přihlášení až do provedení
CO SE PODAĚILO?
návštěvy. Kontaktní osoba za Maškarní sdružení:
Projekt na nová parkovací místa v Komenského ulici
Naše priorita, iniciovali jsme zpracování projektové dokumentace s cílem získat
Karel Procházka, tel.: 608 638 757. Množství
dotaci na realizaci pro rok 2020.
návštěv je z pochopitelných důvodů omezeno – po
Chodníky a pěechody v ulici Sažinova a Nádražní
naplnění kapacity budeme nuceni případné další
Naše aktivní podpora pěi získání dotace ve výši 9 mil. Ký, nyní realizováno.
Projekt výstavby infrastruktury Prģmyslové zóny
zájemce odmítnout.
Jednání s MPO üR s cílem získání dotace ve výši 7,5 mil. Ký - ýekáme na nový
Milevské maškary
dotaýní program.
Projekt na zateplení a VZT sportovní haly na Stadionu
Naše aktivní podpora pěi vyjednávání podané dotace ve výši 4,5 mil. Ký.
Stabilizace Služeb mċsta Milevska, spol. s r.o.
Podíleli jsme se spolu s pěedsedou DR a s dalšími odpovċdnými osobami na
personální stabilizaci spoleýnosti a budeme u výbċru nového jednatele.

JUDr. Martin Kupec, Ph.D.
radní mċsta pro majetek,
investice a mezinárodní
spolupráci (ANO2011)
www.milevsko.anobudelip.cz
Facebook Martin Kupec

CO SE NEPODAĚILO?
Žádost o dotaci na rekonstrukci Dukelské ulice
Nepodaěilo se nám získat dotaci z MMR üR.
Rekonstrukce autobusového nádraží
Není zahájeno, snažíme se pěesvċdýit koaliýní partnery o nutnosti realizace.
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou do čtvrtka 7. listopadu na telefonní
číslo 775 733 552 nebo na e-mail
zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na
koncert kapely Jelen, který se uskuteční v milevském domě kultury v sobotu 9. listopadu od 19:30
hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé
jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: posezení
v lomu na Vinicích
Výherci: Pavel Dvořák z Krásné Hory nad Vltavou,
Tereza Křížová a Vladimír Bláha z Milevska

MÁME RÁDI PŘÍRODU

PRO-LES MILEVSKO

realizovat i projekt Zdravý
týden s českou kuchyní. Pro
Miroslav Hanzlík
klientky jsme vypracovali
L. Janáčka 1377 (naproti prodejně Koberce KK)
zdravý jídelníček s recepty
a postupy, koupili jsme
BROUŠENÍ NÁSTROJŮ na profesionální brusce
kuchařky, podle nichž jsme
• nůžky a nože • nože do hoblovky
s dětmi dělali např. poma• pily kotoučové • nože do strojků na maso
zánky a různé pečivo. Při
Telefon: 604 200 730, 382 521 971
našich setkáváních maminPo–Pá:
8.00–11.30, 12.30–16.30, So: 8.00–11.00
kám byly předány i balíčky
se zdravými potravinami. Klientkám vykouzlily úsměv ve tvářích. Některé z receptů jsou pro ně zcela nové,
jiné jen zajímavě upravené. Těší se na jejich přípravu, s kterou jim pomáháme.
Projekt má za cíl, aby rodiče (i děti) měli představu, jak má vypadat nutričně vyvážený jídelníček a také například jak má vypadat zdravá svačina dítěte. To vše
v rámci ﬁnančních možností rodiny.
Bc. Tereza Němcová, sociální pracovnice SaS/ Alena Růžičková, FCHM

MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ

V rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi (Klub
Fanouš), které je součástí Farní charity Milevsko, chodíme s dětmi, pokud je hezké
počasí, na procházky po okolí. Občas si do Klubu přineseme různé přírodniny, ze
kterých jsme tentokrát vytvořili krásné květiny. Díky dotačnímu programu města
Milevska – Práce s mládeží a ochrana přírody, jsme mohli rozšířit naši sbírku
knížek o přírodě o krásné ilustrované tituly, které se dětem velmi líbí, protože se
mohou dozvědět o ﬂoře i fauně něco nového hravou formou. Kromě knih jsme
také zakoupili výukové karty, které jsou vhodné na kvízy a zajímavosti. Z tohoto
programu jsme s dětmi také vytvořili podzimní výzdobu oken (vřesy).
Magdaléna Čunátová, pracovnice v soc. službách, Farní charita Milevsko

NADAČNÍ FOND TESCO POMÁHÁ

Sociální služby Města Milevska a Mateřská škola Kytička se pod záštitou Mezi námi
o. p. s. zapojily do mezigeneračního setkávání. Staly se tak již 100. skupinou,
která podporuje setkávání dětí a seniorů. Ti se v úterý 1. října poprvé společně
sešli u jednoho stolu. Děti z této školky navštívily seniorky z Domova pro seniory
a z Domu s pečovatelskou službou. Nejednalo se o jednorázovou akci, budou se
scházet pravidelně každý měsíc. Společně si budou třeba podívat, tvořit, zpívat
nebo cvičit. Cílem je, aby děti a senioři společně pracovali na tom, že jsou tým,
naučili se spolu aktivně spolupracovat a vzájemně si obohatili své životy. Na
prvním setkání se seznámili a vytvořili společně symbolickou kytičku se svými
jmény, o kterých si pak povídali.
Markéta Dušková, Sociální služby Města Milevska

PODĚKOVÁNÍ ZA ZVELEBENÍ VYHLÍDKY
NA HADROVĚ

Jedna ze sociálních služeb Farní charity Milevsko je Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi Rozárka (SaS). Služba sídlí na adrese Hůrecká cesta 227. V čem
a kdy vám může tato služba pomoci? Otevírací doba: pondělí a středa 10:00–16:00,
úterý a čtvrtek 10:00–12:00, pátek 8:00–16:00. Telefon: 730 811 950, 731 604 444.
Sociální pracovnice vám mohou pomoci ambulantně, po dohodě i v terénu, tj.
u vás doma. Služba je určena pro rodiny s dětmi do 18 let, které řeší nelehkou
sociální či jinou situaci.
Co nabízíme? Podpora při vedení domácnosti, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při plánování rodinného rozpočtu, dluhové poradenství, podpora
rodičů při péči a výchově dětí, podpora v organizování vhodného trávení volného
času, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností dítěte, nácvik sociálních kompetencí a podpora při jednání na úřadech, školách atd., informování o možnosti využití dostupných služeb, zprostředkování kontaktu s navazujícími zařízeními, doprovody (asistence při doprovodu
rodiče a dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity atd.).
Díky daru Nadačního fondu Tesco v hodnotě 10 000 Kč jsme mohli v rámci služby

Touto cestou bychom
chtěli poděkovat Jaroslavovi a Davidovi Lopateckým za dosazení a opravu
kříže, který byl poničen
a odcizen vandaly na
vyhlídce Hadrov mezi
Lašovicemi a Jalovčím.
Velký dík z Lašovek.

Na změnu není nikdy pozdě!!
Je Vám 50+ a hledáte nové zaměstnání či rekvaliﬁkaci?
Nejste kamarád s počítačem a chcete to změnit?
Chcete pomoci s oddlužením od odborníků?
Rádi vám zdarma a s přátelským přístupem pomůžeme.
Napište nám SMS na tel: 778 508 002. Ozveme se zpět.

SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE

POSVĚCENÍ NOVÉHO AUTA

V pondělí 23. září se uskutečnilo na zahradě Domu s pečovatelskou službou
v ulici 5. května Sousedské odpoledne. Akce se konala pod záštitou Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR. Setkali se na něm obyvatelé obou Domů
s pečovatelskou službou, klienti Domova pro seniory, jejich rodiny, členky
Klubu seniorů, zaměstnanci organizace, představitelé města Milevska a pracovníci sociálního odboru Městského úřadu v Milevsku. Šlo o první takovouto
společnou akci. Program byl velmi pestrý. Na úvod vystoupil pan starosta Ivan
Radosta s dcerou Ninou Fialovou s hudebním programem. Následovalo taneční
vystoupení skupiny EFK, ukázka canisterapie pod vedením paní Diany Kakosové
a psího přítele, ukázka bojového sportu Muaythai gladiators gym pod vedením
pana Filipa Mola. Závěr patřil hudební skupině Talisman. Stoly se prohýbaly
pod různými dobrotami, které často vlastnoručně přichystali pozvaní návštěvníci i zaměstnanci. Počasí se i přes dopolední déšť vydařilo a akce měla velký
úspěch. Lidé měli možnost se sejít, pohovořit a něco dobrého ochutnat. Děkujeme všem účinkujícím, všem hostům, kteří byli zároveň i hostiteli a zaměstnancům, kteří pomáhali s organizací tohoto odpoledne. Velký dík také patří
panu Martinu Křížovi za zapůjčení stanů, stolů a lavic. Budeme se těšit zase
někdy příště.
Markéta Dušková,
Sociální služby Města Milevska

Ve čtvrtek 17. října pan Mikuláš Selvek posvětil auto Peugeot Partner, které Farní
charita Milevsko pořídila z daru od dárce, který nechce být jmenován (250 000 Kč)
a z Tříkrálové sbírky (30 000 Kč). Auto slouží pečovatelské službě, zejména k rozvozu obědů a jezdí s ním Pavla Vostřáková. Jenom obědů rozváží Farní charita
Milevsko denně okolo 90, k tomu také poskytuje další služby, které naši uživatelé
potřebují. Například se jedná o pomoc s hygienou, s úklidem, nákupy apod.
Na fotograﬁi je vedoucí služby Jaroslava Šiková, pracovnice v sociálních
službách Marie Keřková a Pavla Vostřáková, P. Mikuláš Selvek a ředitelka Alena
Růžičková.
Alena Růžičková
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