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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
a prázdniny jsou u konce. Než popřeji našim malým
žáčkům a studentům hodně úspěchů ve škole, dovolte
mi, abych uplynulé dva měsíce života v Milevsku zhodnotil a poděkoval všem, kteří svojí pílí a dobrou organizací potlačili problém mnohých měst – totiž, že letní
měsíce jsou považovány za tzv. okurkovou sezónu. Unás
tomu tak jistě nebylo a snad každý, kdo vnímá a chápe
naše možnosti, se mohl dosyta zabavit. Všechno odstartoval přeštěnický festival s vynikající účastí návštěvníků,
pravidelné úterní promítání ﬁlmů a čtvrteční koncerty
mladých kapel, které způsobily, že amﬁteátr kulturního
domu byl několikrát doslova obležen diváky a posluchači. Díky aktivitě spolku Ženy pro Milevsko můžeme
každý druhý pátek navštěvovat farmářské trhy na milevském náměstí. V červenci jste mohli v Bažantnici navštívit Mejdan pro faunu, v srpnu koncertoval na nádvoří
kláštera legendární Hradišťan, jemuž tleskalo přes 700
platících diváků. Po dlouhých letech byl téměř vyprodán
zimní stadion při přátelském hokejovém zápase Plzně
s Č. Budějovicemi. Máme za sebou posvícení s bohatým
kulturním programem, mysliveckými slavnostmi, tradiční výstavou chovatelů i hasičskou soutěží. A prázdniny končí oblíbeným Pohádkovým lesem. Můžeme se
pochlubit až nečekanou návštěvností Milevského muzea
maškar, zaznamenáváme větší pohyb turistů. Zkrátka
– tento způsob léta zdá se mi poněkud vydařeným…
Během letních měsíců pokračovaly investiční akce,
o jejichž postupu vás pravidelně informujeme. Nejviditelnější akcí letošního roku jsou chodníky v Nádražní a Sažinově ulici. Dochází zde k obnově jejich
povrchů a úpravě a osvětlení přechodů pro chodce.
Během realizace máme snahu ponechat vždy jeden
z chodníků v daném úseku v tzv. pochozím stavu.
Někdy je to opravdu náročné, vždyť dochází k souběhu
položení nového vedení veřejného osvětlení, vedení

elektřiny společnosti E.ON i pokládce datových sítí
společností T-Mobile a Nej.cz.
Vážení čtenáři, víme, že velké diskuze občanů vyvolává
přechod pro chodce na křižovatce ulic Nádražní, Blechova a Gagarinova. Zde byl původní přechod v délce
17 m, dnešní norma připouští maximální délku přechodu bez dělícího ostrůvku 7 m. Dochází zde k rozšíření chodníků tak, aby tato norma byla splněna.
V této souvislosti dojde počátkem září k úpravě sklonu
komunikace, tím ke zlepšení průjezdu vozidel. Na šíři
7 metrů budou upraveny veškeré přechody v ulici Nádražní. Celá akce bude dokončena v říjnu.
Další akcí, která omezuje zejména chodce, je rekonstrukce rozvodů vytápění a teplé vody pro ulice
J. A. Komenského, Nádražní a Dukelskou. Rozvody
teplé vody jsou již v provozu, ale může docházet k dílčím odstávkám v jednotlivých domech. Celá soustava
včetně vytápění bude v provozu začátkem září. Zemní
práce a obnova povrchů se protáhne až do měsíce října.
V září začne tolik očekávaná rekonstrukce Dukelské
ul. v úseku od ul. Nádražní ke stavebninám. Dojde
k odfrézování obrusné vrstvy vozovky, opravě podkladních asfaltových vrstev, výměně obrubníků a dešťových vpustí a pokládce nového povrchu. Uzavírky se
budou lišit dle prováděných prací, prosíme tedy, abyste
bedlivě sledovali dopravní značení a informace městského úřadu.
Ve sportovním areálu se buduje retenční nádrž na
dešťové vody z ploch jednotlivých sportovišť a střech
areálu. Voda bude následně využívána k zálivce fotbalového hřiště. Práce v areálu potrvají do konce listopadu a návštěvníci sportovišť musí počítat s jistým
omezením.
Dobrou zprávou je, že v současné době byly ukončeny

práce na drenážním systému nové části hřbitova. Vyřešili jsme letitý problém s vysokou hladinou spodní
vody na pohřebišti. Součástí systému jsou idvě retenční nádrže, kde bude možné podzemní vodu využít
k zálivce. Část porušených chodníčků byla provizorně
opatřena asfaltovým recyklátem ado rozpočtu příštího
roku bude navrhována částka na jejich kompletní
obnovu.
Počátkem srpna započala rekonstrukce školního hřiště
u 1. ZŠ. Zde bude vybudován nový atletický ovál, dvě
víceúčelová hřiště, obnoven trávník fotbalového hřiště
a opraveno zázemí vnějších sportovišť. Celá akce je
podpořena dotačními prostředky a bude dokončena
v listopadu.
Na závěr bych rád popřál všem dětem, které jdou
poprvé do školky nebo do 1. třídy základní školy, ať
úspěšně přemohou strach a trému. Těm zkušenějším
žákům a studentům, ať se jim ve škole daří. A Vám,
vážení spoluobčané, přeji hezký zbytek léta.
Ivan Radosta

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 11. září
ve velkém sále domu kultury.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

RADA MĚSTA DNE 29. 7. 2019
• Souhlasila, aby společnost BACKER COMPUTER, s. r. o. provedla uložení příloží
optického kabelu v pozemcích města Milevska, v rámci stavby společnosti
T-mobile Czech Republic a. s. pod názvem: „Optická síť FTTx INSCZ_32036_Milevsko“ a schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, mezi městem Milevskem a společností BACKER COMPUTER, s. r. o.
• Vzala na vědomí informace o projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
Sportovní haly v Milevsku“ a souhlasila s podáním žádostí o dotaci na projekt
„Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“ do výzvy
č. 121 Operačního programu životní prostředí, Speciﬁcký cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Současně souhlasila s ﬁnanční spoluúčastí města na zateplení sportovní
haly ve výši minimálně 60% a na vzduchotechniku ve výši minimálně 30%.

Vážení občané,
v současné době Milevsko zpracovává strategické dokumenty týkající se oblastí
sportu, kultury a cestovního ruchu. Chtěli bychom Vás v této souvislosti vyzvat
k vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je určen dospělým osobám a středoškolákům, kteří navštěvují školy v jiném městě. Žáci a studenti milevských škol
vyplňují jiný dotazník v rámci výuky ve školách. Součástí je zjišťování míry sportování, oblíbenosti jednotlivých sportů, kulturního vyžití v Milevsku či Vaší spokojenosti s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity. Zároveň máte možnost vyjádřit se k současnému stavu podpory a rozvoje sportu, kultury či cestovního
ruchu. Výsledky šetření budou mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory
sportu, rozvoj infrastruktury či realizaci programů a akcí pro veřejnost.
Dotazník můžete vyplňovat od 1. do 20. září a naleznete jej na adrese:
lokalsport.cz/milevsko.
Děkujeme za spolupráci
Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.

RADA MĚSTA DNE 19. 8. 2019
• Schválila příkazní smlouvu o zajištění služeb pro zpracování participativního
rozpočtu s Agora CE, o. p. s. v celkové hodnotě 63 142 Kč. Do služeb je zahrnuta
příprava pravidel, konzultace se zastupiteli, příprava webových stránek a vedení
veřejného setkání s občany. Rada města dále doporučila zastupitelstvu na říjnovém zasedání schválit návrh pravidel a postupu tvorby participativního rozpočtu.
• Schválila podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ministerstva
vnitra na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah mimo územní
obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce.
• Vzala na vědomí informace o možnosti čerpání dotačních prostředků na výstavbu
akumulační nádrže v areálu MŠ Kytička Milevsko a souhlasila se zahájením přípravných prací pro podání žádosti o dotaci příspěvkovou organizací města
Mateřská škola Kytička Milevsko.
• Schválila uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7721119880 s pojišťovnou
Kooperativa, a. s., který zahrnuje pojištění nově pořízené elektrické rolby
Olympia IceBear a sochy s tématikou Milevských maškar. Celkové navýšení
pojistného je 11 009 Kč.
• Vzala na vědomí informace o hodnocení nabídek projektu „Pořízení informačního kiosku pro turisty s integrovanou elektronickou úřední deskou“ dle Protokolu o vyhodnocení nabídek v předloženém znění, souhlasila s postupem
hodnocení nabídek a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na dodávku ﬁrmě Inpublic
technology s. r. o. za nabídkovou cenu 521 277 Kč. Na tuto akci byla získána
dotační podpora Jihočeského kraje ve výši 305 000 Kč.
• Souhlasila, aby investor stavby „Obchodní centrum MY BOX, ul. Blanická v Milevsku“ EYEMAXX Jablonec nad Nisou s. r. o. daroval městu Milevsku prodloužení
kanalizačního řadu, okružní křižovatku, vč. veřejného osvětlení a část pozemků
parc. č. 925/11 a 925/1 v k. ú. Milevsko a doporučila Zastupitelstvu města
Milevska schválit předložený návrh smlouvy budoucí darovací mezi městem
Milevskem a EYEMAXX Jablonec nad Nisou s. r. o.
• Schválila dodatek k dohodě o provozování farmářských trhů uzavíranou mezi
městem Milevskem a spolkem Ženy pro Milevsko, z. s., týkající se změny termínu
konání z pátku sudého na pátek lichý.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Zábradlí v lokalitě nad
veřejnými záchody je
opraveno. Věříme, že
nebude terčem vandalismu, jak je v tomto místě
zvykem.

Nově instalované veřejné
osvětlení u garáží na
Dehetníku.

Práce v areálu Spos na
akci Likvidace a využití
dešťových odpadních
vod byly zahájeny. Prosíme občany, aby místem
kolem staré tribuny
neprocházeli, nevstupovali na místo staveniště
a upozornili i své děti,
aby se v žádném případě
nepřibližovaly ani nevstupovaly za zábrany do

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

MEDAILE STAROSTY MĚSTA
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ
U příležitosti vzniku samostatného československého státu budou
starostou města uděleny pamětní medaile. Návrhy na udělení mohou
občané podat písemně prostřednictvím sekretariátu starosty města nebo
elektronickou poštou nejpozději do pátku 4. října dle podmínek, které
jsou k dispozici na webových a facebookových stránkách města
nebo v sekretariátu starosty města. Informace o přijatých návrzích je
neveřejná.
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prostoru skate parku. Děkujeme za pochopení.
Maškarní socha jako
lavička dorazila do Milevska.

Původní odpadkový koš vydržel Na
vinicích několik dnů. Zřejmě se někomu hodil na zahradu jako květináč.
Nový koš je opět na svém místě. Tentokrát jsme jej přibetonovali, tak
uvidíme, jestli to odradí případné
nenechavce.

V úterý 23. července proběhlo velké
terénní šetření Milevského potoka
za účasti Inspekce životního prostředí, Policie ČR, Povodí Vltavy, Čevak
a města Milevska. Nadále se prošetřují všechny možnosti, které způsobily kontaminaci vody v rybníku
Tovaryš. Ať ukáží výsledky šetření na
kohokoliv, je třeba si jednoznačně
přiznat, že stav Milevského potoka je havarijní a bude bezpodmínečně nutné
započít kroky, které povedou k nápravě. Kroky to budou do jisté míry nepopulární
a samozřejmě také značně ﬁnančně náročné.
Po 6000 kilometrech ujetých napříč
Evropou zavítali přátelé ze švýcarského města Münchenbuchsee ve
čtvrtek 25. července do Milevska.

Ve čtvrtek 25. července se uskutečnila koordinační schůzka k chystanému materiálu do říjnového zastupitelstva, ohledně participativního
rozpočtu. Pokud bude v říjnu odsouhlaseno, tak již příští rok budou moci
občané hlasovat o realizaci svých
návrhů.
Do Milevska dorazila nová rolba.
Doufáme, že bude dobře sloužit všem
našim hokejovým generacím i daleko
do budoucnosti.

Rekonstrukce ulice Dukelská se blíží.
Počátkem září nastoupí realizační
ﬁrma, která započne frézování
povrchu. Souběžně s rekonstrukcí
povrchu vozovky začne rekonstrukce
chodníků. Náklad na tuto akci je 5,2
milionu za vozovku a 1,2 milionu za
chodníky. Očekávaná doba realizace
je zhruba 2 měsíce. O dopravních omezeních budeme informovat průběžně. Děkujeme za pochopení.
Začala rekonstrukce školního hřiště
u 1. ZŠ. Bude zde vybudován nový
atletický ovál, dvě víceúčelová hřiště, obnoven trávník fotbalového
hřiště a opraveno zázemí vnějších
sportovišť. Celková cena rekonstrukce je 8,2 milionu korun a je podpořena dotací ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4,9 milionu korun. Předpokládané
ukončení prací je v listopadu.
Michal Horek, místostarosta města

ROZHOVOR S ŘEDITELEM DK
VÍTEM KRATOCHVÍLEM
Letos v červnu to bylo 10 let co jste nastoupil jako
ředitel do Domu kultury v Milevsku. Co považujete
za největší úspěch? Co se naopak nepovedlo?
Co se podařilo by spíše měli hodnotit návštěvníci
kulturních akcí. Z mého pohledu považuji za úspěch
několik nových projektů – jen namátkou Milevské
kulturní léto, Milevské pivní slavnosti, Milevsko sobě,
zavést tradici v předvánočních akcích, zpestřit kulturní
nabídku zajímavými koncerty, stabilizovat Hudební sklepy… Tak trochu na
rozpacích jsem s Milevskými maškarami – podle mého s velmi úspěšnou
a oblíbenou akcí. Těsně před mým nástupem v roce 2009 jsem se zúčastnil
jednání kulturní komise, kde členové nebyli spokojení s kvalitou a úrovní
tehdejšího průvodu (80 cizích masek, celá akce byla na objednávku
realizována pořadatelskou agenturou…). To tedy byl pro dům kultury, který
se historicky do organizace masopustu moc aktivně nezapojoval, prioritní
úkol. Za přispění tehdejšího starosty města pana Herouta se vytvořil nový
organizační tým v čele s Karlem Procházkou a organizační zálohou domu
kultury. Nyní po společném 10. ročníku tak trochu cítím z ohlasů místních,
že jsou na ně maškary vlastně až moc velké a v Milevsku je „přemaškarováno“.
Dnes je poměrně komplikované přijít s myšlenkou nové kulturní akce, která
by návštěvníky zaujala. O to důležitější je využít historie a tradice, o kterou
se každé město opřít nemůže. Myslím si, že bychom měli být rádi, že tu
maškary jsou a o jejich tradici pečovat. Dům kultury nepořádá pouze kulturní
akce – provozujeme Galerii M na náměstí, Milevské kino a v kulturním domě
navštěvuje námi pořádané vzdělávací, pohybové a další kurzy na stovky
návštěvníků týdně. V uplynulých 10ti letech jsme změnili pohled na
propagaci akcí – kromě klasických forem propagace jako jsou plakáty aktivně
využíváme elektronické komunikační kanály, zavedli jsme elektronický
prodej vstupenek apod. Za mého působení se podařilo převést do naší
správy a opravit zanedbanou budovu kina a interiéry v domě kultury. To
nejdůležitější nás ale stále čeká – oprava kinosálu včetně sedaček
a rekonstrukce sálu kulturního domu a tady mě právě mrzí, že už se nám
to nepovedlo dříve.
O činnosti domu kultury je třeba si uvědomit, že jsou to aktivity celého
týmu zaměstnanců, který se od mého nástupu značně personálně obměnil.
I touto cestou bych rád všem zaměstnancům poděkoval za jejich nasazení,
neboť kulturní akce se konají především v době, kdy všichni ostatní jsou
doma a chtějí se bavit.
Můžete nám prozradit, na co se mohou návštěvníci letos ještě těšit?
Myslím si, že nabídka je připravena poměrně pestrá – od koncertů kapel
Jelen, Alkehol, Walda Gang, Václava Neckáře přes atraktivní divadelní
divadelní představení a besedy. Konkrétní nabídku naleznou návštěvníci
jako obvykle na webu milevskem.cz, našem facebookovém prof ilu
a v Milevském zpravodaji.
Máte přehled, kolik lidí za rok navštíví vámi pořádané akce?
Přehled o návštěvnosti námi pořádaných akcí máme samozřejmě v evidenci
podle prodaných vstupenek do posledního návštěvníka. U akcí, které
nepořádáme a prostory pronajímáme můžeme návštěvnost tedy pouze
odhadovat. Ročně dveřmi kulturního domu, Galerie M a Milevského kina
projde na 120 tis. návštěvníků.
Na příští rok je plánována velká rekonstrukce DK. Můžete nám nastínit,
čeho se bude týkat?
Na rekonstrukci kulturního domu máme zpracovanou projektovou
dokumentaci a majitel objektu město Milevsko nyní pracuje na získání
dotace na energetické úspory v objektu. Rekonstrukce je plánována poměrně
rozsáhlá a její popis je nad rámec tohoto rozhovoru. K tomuto tématu se
rád vrátím v některém z budoucích vydání Milevského zpravodaje.
Děkujeme za rozhovor
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REKONSTRUKCE UBYTOVÁNÍ
VE SPORTHOTELU

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A PŘECHODŮ
V ULICI NÁDRAŽNÍ A SAŽINOVA

Začátkem března tohoto roku byla zahájena rekonstrukce ubytovacího podlaží
Sporthotelu. V první etapě byly opraveny koupelny včetně stoupacího potrubí,
konkrétně se jednalo o 11 koupelen. V druhé etapě byly rekonstruovány společné prostory tohoto podlaží, tedy hala a chodba. Rekonstrukci provedly pro
město Milevsko Služby Města Milevska a vyšla na bezmála 2,5 mil. Kč.

Od června provádí ﬁrma SWIETELSKY stavební s. r. o. stavební práce na rekonstrukci chodníků v ulici Sažinova. Tyto
práce jsou součástí projektu s názvem
„Stavební úpravy chodníku a přechodů
v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko“, na který byly poskytnuty ﬁnanční prostředky
ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Programu ke zvýšení bezpečnosti
nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019. Projekt řeší chodníky
v trase od Tyršova náměstí v Nádražní ulici a pokračuje do Sažinovy ulice, kde
úpravy končí vybudováním nového parkoviště. Cílem tohoto projektu je rekonstrukce chodníku v délce 1,2 km dále rekonstrukce 3 autobusových zastávek,
6 přechodů pro chodce, 14 míst pro přecházení a vybudování nového přechodu
pro chodce před Městským úřadem v ulici Sažinova. Součástí přechodů je i jejich
nové nasvětlení. Na realizaci akce s celkovými náklady 11 382 634 Kč je poskytnuta
dotace ve výši 8 690 169 Kč.
Jaroslava Procházková, odbor investic a správy majetku

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

Po dokončení prací byly nově vybaveny i pokoje. Byly osazeny nová svítidla
a zásuvky s vypínači, byla provedena nová výmalba, položeny nové koberce,
pořízen nový nábytek včetně nového vybavení jako židle, lampičky, ale také
ručníky, prostěradla a další. To bylo provedeno v 16 pokojích, takže už je
nutné nově dovybavit pouze dva dvoupokojové apartmány a klubovnu s kuchyňkou. Toto vybavení pořizoval provozovatel objektu společnost SPOS Milevsko
a vyšlo na částku zhruba 1,3 mil. Kč.

80 LET

90 LET

97 LET

Marie Samcová
Anna Plzáková
Marta Běhounková

Václav Procházka
Jindřich Hladík

Vlasta Kopecká

91 LET
85 LET
Libuše Městková
Hana Vojtová
Miloslava Brčková
Ludmila Vodňanská

Libuše Šifaldová

102 LET
Věra Schorníková

93 LET
Ladislav Kopecký

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ SPOLKU ŽENY PRO MILEVSKO, Z. S.
Spolek Ženy pro Milevsko, z. s. Vás srdečně zve
na svou veřejnou schůzi, která se koná
16. září od 16 hodin v Městské knihovně v Milevsku.
Přijďte diskutovat, navrhovat nová témata k řešení nebo
si jen poslechnout, jakým aktivitám se spolek věnuje.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ženy pro Milevsko, z. s.

Práce se povedly dokončit dle předpokládaného harmonogramu a v hotelu
byli dne 10. srpna přivítáni první hosté, kteří zde absolvovali týdenní soustředění.
Na příští rok 2020 jsou naplánované další práce pokračující v rekonstrukci
objektu Sporthotelu, a to konkrétně vybudování recepce s rekonstrukcí schodišťového prostoru a provedení společných toalet u klubovny a také toalet
na patře u restaurace. O realizaci tohoto pokračování rekonstrukce budou
rozhodovat zastupitelé při schvalování rozpočtu na příští rok.
Pavel Stejskal
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Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček navštívil v pátek
2. srpna ZVVZ Milevsko, kde se setkal s vedením podniku a prohlídl si část výrobního
areálu. Hlavními tématy rozhovorů byla podpora ZVVZ jako významného výrobce
a dodavatele vzduchotechnických zařízení do připravovaných projektů, zejména v energetice. Za město se jednání zúčastnil radní pro investice Martin Kupec.

První srpnový týden si skupina dětí z Milevska zpestřila prázdniny na týdenním táboře
na Monínci. Kromě klasických táborových her a vodních radovánek na děti čekaly
i zážitkové aktivity, které místní areál nabízí. Nechyběla tedy jízda korytem v člunech,
lanový park nebo jízda na maxiskluzavce.

Budova milevského učiliště nezahálela ani o prázdninách – během druhého srpnového týdne se proměnila ve Školu čar a kouzel Bradavice a hostila malé harrypotterovské
kouzelníky v rámci již tradičního příměstského tábora.

V neděli 4. srpna se na 1. nádvoří milevského kláštera uskutečnil koncert skupiny Hradišťan & Jiřího Pavlici. Zájem o letní koncert byl opravdu veliký, což potvrzuje účast
téměř 750 návštěvníků. Skvělou atmosféru dotvořilo také krásné letní počasí.

V letošním roce zaznamenalo velký úspěch milevské letní kino. Každé úterý se v amfiteátru Domu kultury Milevsko setkalo několik stovek lidí, kteří s nadšením očekávali
film. V letošním roce byla velmi pestrá nabídka, diváci se mohli těšit na hity jako jsou
například Bohemian Rhapsody, Ženy v běhu, Teroristka nebo Po čem muži touží. Ani
na nejmladší diváky se nezapomnělo, pro ně byla přichystaná například pohádka Čertí
brko.
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – LETEM SOKOLSKÝM SVĚTEM
V říjnu uplyne 130 let od založení tělocvičné jednoty Sokol Milevsko. Toto
významné výročí připomene řada akcí. Jednou z nich bude i výstava v Milevském
muzeu. Nyní si připomeneme několik významných okamžiků, které se pojí
s milevským Sokolem.
Přestože nejstarší sokolská jednota byla založena v Praze již 16. února 1862,
do Milevska přinesl sokolské myšlenky tesařský mistr František Ješ až o 25 let
později. První písemná zmínka o snaze založit jednotu pochází z 15. září 1889,
dne 6. října téhož roku byla tělocvičná jednota Sokol Milevsko skutečně založena. Již v následujícím roce dokázala jednota uspořádat řadu akcí. A to kromě
pravidelného cvičení. Do toho všeho se nejdřív zapojili pouze muži a dorostenci,
později se přidalo i žactvo. Ženský odbor byl založen až 30. listopadu 1902.
Měl 28 členek a vlastní výbor, zvolený 18. ledna 1903.
Sokolové od počátku neměli vlastní prostory pro cvičení, a tak museli prostory
vhodné pro cvičení často střídat. Již v roce 1893 založily tehdejší milevské
spolky (sokolové, zpěváci a ochotníci) „Družstvo pro postavení spolkového
domu v Milevsku“. První světová válka však jejich stavební plány překazila
a pracně nastřádaný finanční obnos byl znehodnocen. Více než 50 členů
jednoty, včetně tehdejšího náčelníka br. Karla Nedvěda, muselo narukovat do
války. Od roku 1919 přenechali členové „Družstva“ všechnu starost o postavení
spolkového domu sokolům. Ti se nejprve pustili do stavby sokolského domku.
Základní kámen položili 16. listopadu 1923, jeho stavba byla dokončena v červenci 1924. V zimě pak začali členové jednoty cvičit poprvé „ve svém“, i když
ve velmi skromných prostorách.
Hlavní snahou členů jednoty však byla stavba sokolovny. V soutěži zvítězil
návrh milevského stavitele br. Františka Stupky, jemuž byla celá stavba i zadána.
Práce na budově sokolovny byly zahájeny 13. srpna 1924, základní kámen položen 18. srpna 1924 a do roka byla předána k užívání. Dvoudenní slavnosti u příležitosti otevření sokolovny ve dnech 15. a 16. srpna 1925 svědčí o významu
nové budovy pro sportovní, kulturní i společenský život Milevska a jeho širokého
okolí. Sokolovna byla vybavena tělocvičným nářadím, zařízením pro biograf
i divadelními a loutkářskými dekoracemi.
Sokolové byli velice aktivní. Pořádali veřejná cvičení, vycházky a výlety, přednášky, bály i šibřinky a také další kulturní akce. Nechyběli na žádném všesokolském sletu a dokonce v Milevsku několik župních sletů sami uspořádali.
Řada cvičenců se zúčastnila i X. sletu v roce 1938, který se konal v době fašistické
hrozby.
Dne 13. dubna 1941 došlo k zastavení činnosti tělocvičné jednoty Sokol Milevsko
a k zabavení jejího majetku. Pouze kino mohlo hrát dále. Oficiálně přestal
Sokol existovat a přešel svým působením do ilegality. V roce 1941 vznikla odbojová organizace Jindra, v každé župě pak pracovala pobočka této organizace.
Milevsko v té době patřilo k župě Jana Žižky a tamější odnož odbojové organizace
nesla název Daňa. Do odbojové činnosti byli zapojeni i dva bratři z Milevska:
náčelník Jaroslav Blecha a jednatel František Roubík. Jejich úkolem byla podpora obětí nacismu, jejich rodin, skrývání a podporování parašutistů, úschova
a opatřování zbraní, stejně tak i příprava k odboji na rozkaz z Londýna. Odboj
pracoval jeden rok. Dne 14. října 1942 byli v Praze zatčeni vedoucí odboje

Sokolovna při slavnostním otevření (sbírka Milevského muzea).
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a 27. října 1942 bylo pozatýkáno 30 příslušníků odboje ze župy Jana Žižky
včetně bratří Blechy a Roubíka. Stejně tak byl zatčen i br. Ervín Hofman, který
měl být do odboje též zapojen. Díky urputnému mlčení bří Blechy a Roubíka
byl po šesti týdnech propuštěn. Roubík s Blechou byli obviněni z velezrady.
Z vězení v Táboře byli převezeni na Pankrác a do Pečkova paláce, odtud pak do
Drážďan, Lipska a Berlína, kde proběhl soud. Dne 27. srpna 1943 byl František
Roubík odsouzen k šesti a Jaroslav Blecha ke třem letům vězení. Poté se jejich
cesty rozešly. František Roubík prošel řadou nacistických věznic a nakonec se
ocitl v Dachau, kde se dočkal 28. dubna 1945 osvobození americkou armádou
a o měsíc později se již vrátil zpět do Milevska. Jaroslav Blecha tolik štěstí
neměl, zůstal ve Straubingu, kde onemocněl zápalem plic a následně tuberkulosou. Jeho spoluvězeň doktor Šatava z Tábora se pro něj vrátil sanitním
vozem táborské nemocnice, po svém příjezdu nalezl však již Jaroslava Blechu
mrtvého. Převezl tedy do vlasti alespoň jeho ostatky.
Přes velké ztráty na majetku i na životech členů zahájila milevská jednota svou
činnost již 13. července 1945. Členové jednoty pilně cvičili a nacvičili i skladby
pro XI. všesokolský slet. Jako přípravu na slet uspořádala jednota v roce 1948
v Milevsku slet celé župy Jana Žižky z Trocnova. Přípravy i samotný slet však
byly poznamenány Únorovým pučem - nastupující komunistický režim se snažil
Sokol zničit.
V Milevsku došlo ke „sjednocení“ tělovýchovy již 31. března 1948 – vlastní
sokolská jednota tímto krokem zanikla. Oficiální názvy nástupných sportovních
organizací se zpočátku měnily, přesto se stále chodilo cvičit do sokolovny a do
sokola. Snad proto byl po listopadové revoluci 1989 přechod odboru ZRTV při
TJ ZVVZ Milevsko k Československé obci sokolské poměrně snadný. Činnost
tělocvičné jednoty Sokol Milevsko byla obnovena 1. ledna 1991. Jednota je
stále velmi aktivní a nabízí nejrůznější tělocvičné aktivity všem generacím
obyvatel města.
Více o historii i současnosti T. J. Sokol Milevsko nabídne výstava v Milevském
muzeu, jejíž vernisáž se uskuteční 22. září 2019 v 15 hodin. Na výstavu Vás
tímto srdečně zveme.
Mgr. Kamila Pokorná, Milevské muzeum
Ing. Zuzana Sekalová, T. J. Sokol Milevsko

Fotograﬁe Františka Roubíka, dlouholetého člena sokola a účastníka sokolského odboje (sbírka T. J. Sokol
Milevsko, upravila K. Pokorná).

Fotograﬁe Jaroslava Blechy, náčelníka
v letech 1936-1939 a účastník sokolského odboje (J. Kroh: Milevská tělovýchova a sport, 2004).

KULTURA A SPORT – ZÁŘÍ 2019
dne se ale bude muset vydat za plot svého bezpečného domova a zažije dobrodružství, které si ani
ve snu nedokázal představit.
DABING
87 min.
vstupné: 120 Kč

MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

TO: KAPITOLA 2
čtvrtek 5. 9., pátek 6. 9., sobota 7. 9.

20:00

USA – Horor, thriller – V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do města Derry vrací
zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to všechno začalo.
TITULKY
168 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

PŘES PRSTY
neděle 8. 9.

20:00

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.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ZLATOKOPKY
čtvrtek 12. 9., pátek 13. 9.

20:00

USA – Komedie, drama, krimi – Ve filmu Zlatokopky
vede Ramona (Jennifer Lopez) tým protřelých
striptérek, které se rozhodnou svým klientům z Wall
Street ukázat, zač je toho loket.
TITULKY
107 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

PLAYMOBIL VE FILMU
pátek 13. 9., sobota 14. 9., neděle 15. 9. 17:30
USA – Animovaný, dobrodružný, komedie – Po
Transformers nebo Legu si svůj celovečerní film
vydupaly i figurky Playmobil. Do kin tak může
vtrhnout velkolepé animované dobrodružství
„Playmobil ve filmu“ plné zábavy a fantazie.
DABING
99 min.
vstupné: 120 Kč

NABARVENÉ PTÁČE
sobota 14. 9., neděle 15. 9.

20:00

ČR, SR, Ukrajina – Drama – Nadčasové poselství
o putování a útrapách malého židovského chlapce
za druhé světové války. Nabarvené ptáče je třetím
celovečerním filmem, pod kterým je Václav Marhoul podepsán jako scenárista, režisér a producent.
TITULKY
168 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

RAMBO: POSLEDNÍ KREV
čtvrtek 19. 9., pátek 20. 9.

20:00

USA – Akční, thriller – Ještě jednou, naposled
a osudově přichází do kin John Rambo v podání
Sylvestra Stalloneho. Pátým dílem „Rambo:
Poslední krev“ uzavře svůj téměř čtyřicet let dlouhý
příběh legendární postavy akčního filmu.
TITULKY
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PSÍ KUSY
pátek 20. 9., sobota 21. 9., neděle 22. 9. 17:30
Kanada – Animovaný, rodinný, komedie – Lumpík
je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic
neví o skutečném světě plném nástrah. Užívá si
nejlepší pochoutky a drbání každý den. Jednoho

AD ASTRA
sobota 21. 9., neděle 22. 9.

20:00

USA – Sci-fi – Astronaut (Brad Pitt) putuje k vnějším okrajům sluneční soustavy, aby našel svého
otce a odhalil tajemství. Cílem je najít svého pohřešovaného otce a odhalit záhadné jevy, které ohrožují život na naší planetě.
TITULKY
115 min.
vstupné: 130 Kč

NÁRODNÍ TŘÍDA
čtvrtek 26. 9., pátek 27. 9., sobota 28. 9. 20:00
ČR – Drama – Místy humorný příběh osamělého
rváče, který má svou pravdu a rád poučuje své okolí
o životě, rezonuje v současné společnosti čím dál
víc. A nejen v České republice.
ČESKÉ ZNĚNÍ
91 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

PRINC KRASOŇ
pátek 27. 9., sobota 28. 9., neděle 29. 9. 17:30
Kanada – Animovaný – Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka? Všechny
jsou zamilované do Prince Krasoně. Ještě když byl
malý chlapec, zlomyslně ho zaklela zlá královna.
Od té doby se do něj každé děvče v království beznadějně zamiluje.
DABING
90 min.
vstupné: 110 Kč

ROMÁN PRO POKROČILÉ
neděle 29. 9.

20:00

ČR – Komedie, romantický – Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou
od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich
morálku a sebevědomí? To vše se dozvíte v této
romanticky korektní komedii s Markem Vašutem
v hlavní roli.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

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

NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK
neděle 1. až pátek 6. 9.
15:00-16:00
Nabíráme úplné začátečníky i pokročilé od 4 let.
Také otevíráme kurz break dance, parkour a tanec
pro ženy.
taneční sál

FITNESS HODINY S JANOU MIKLAVČIČOVOU
– ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 2. 9.
18:45 a 20:00
taneční sál

SPOLEČENSKÉ A COUNTRY TANCE
– ZAHÁJENÍ KURZU
úterý 3. 9.
17:00-18:45
Rádi přivítáme nové zájemce.
taneční sál

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA
– INFORMAČNÍ SCHŮZKA
středa 4. 9.

17:00

Pro nové zájemce – začátečníky, mírně pokročilé
i pokročilé. Stávající účastníci nemusí na schůzku
chodit.
učebna 1

FITNESS HODINY S JANOU MIKLAVČIČOVOU
– ZAHÁJENÍ KURZU
středa 4. 9.
20:00
taneční sál

TANEČNÍ HODINY 2019 – ZAHÁJENÍ VÝUKY
pátek 6. 9.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné 30 Kč

HOSPODA NA MÝTINCE
sobota 7. 9.

19:00

Divadlo Járy Cimrmana
U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského „Riesenradu“ byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman,
a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem „Proso“.
Díky své snad jediné záporné vlastnosti – drobnému škudlilství – nepodal zásilku s partiturou
doporučeně, což umožnilo Franzi Lehárovi,
Johannu Straussovi, Oskaru Nedbalovi a dalším
členům poroty, aby si geniální operetní fresku
doslova rozebrali. Vědecký tým českých cimrmanologů dokazuje po mnoha desetiletích, že autorem světově proslulých melodií z Netopýrů,
Polských krví a mnoha dalších operet je zapomenutý Pojizeřan Cimrman. Výsek z operety „Proso“ (sedmina původního díla) uváděný pod
názvem „Hospoda Na mýtince“ dává tušit, jak
monumentální musel být Cimrmanův vyloupený
sedminásobek. „Hospoda Na mýtince“ je nejhranějším kusem Divadla Járy Cimrmana.
Obsazení: Hostinský Miloň (Zdeněk Svěrák/Jan
Hraběta), Hrabě Zeppelin (Čepelka), vězeň Kulhánek (Petr Brukner nebo Petr Reidinger),
inspektor Trachta (Václav Kotek/Robert Bárta).
velký sál
vstupné: 590 a 650 Kč

MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR – ZAHÁJENÍ ZKOUŠEK
pondělí 9. 9.
15:30
loutkový sál

BŘIŠNÍ TANCE PRO VŠECHNY GENERACE
– ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 9. 9.
19:00-20:15
Přivítáme zájemce o orientální tanec, začínající,
pokročilé, ale i maminky s dětmi.
hudební sál
kurzovné: 770 Kč/11 lekcí

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 10. 9.

13:00-16:00

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz
učebna 2
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TVOŘIVÁ DRAMATIKA
– INFORMAČNÍ SCHŮZKA
úterý 10. 9.

16:00

Nový kroužek pro všechny holky a kluky od 8 let,
kteří si rádi hrají se svou fantazií. Formou hry se
společně přeneseme do světů, kde je možné skoro
úplně všechno, zkusíme si, jaké to je být herci,
scénáristy, ale i režiséry. Starším dětem kroužek
umožní otevřít dveře k autorské tvorbě založené
na psaní vlastních textů s následným hereckým
zpracováním. Tvořivou dramatikou vás bude provádět Bc. Irena Velcová, která vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor herectví
a autorská tvorba. Chcete se dozvědět více? Přijďte
nezávazně na informační schůzku, těšíme se na
vás.
hudební sál

VÝTVARNÉ HRÁTKY – ZAHÁJENÍ KURZU
úterý 10. 9.
16:00-17:30
Máte doma dítě, které rádo tvoří a chtěli byste
dále rozvíjet jeho nadání? Z věcí, které nás obklopují, můžeme tvořit nádherné věci. Kurz je určen
pro děti od 6 let, mladší mohou chodit s doprovodem rodičů. Kurzovné je za září až prosinec.
učebna 4
kurzovné: 845 Kč

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 11. 9.

17:00

velký sál

ANGLICKÝ JAZYK
– KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM
středa 11. 9.
17:00-19:00
Kurz je vhodný pro dospělé a studenty. Přihlášky
a více informací na telefonu 383 809 201.
učebna 3

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 12. 9.

14:30

Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 3

TANEČNÍ HODINY 2019
pátek 13. 9.

17:30 a 20:00

2. lekce.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

ZÁJEZD DO PARTNERSKÉHO MĚSTA HUSTOPEČE
neděle 15. 9. až pondělí 16. 9.
odjezd v 8:00
Program: 1. den – odjezd v 8 hodin od DK Milevsko,
zastávka na zámku Lednice – individuální prohlídka
(není v ceně zájezdu), ubytování v hotelu Formanka, návštěva vinného sklepa První vinařská –
degustace, večeře, neomezená konzumace vína
a nealkoholických nápojů; 2. den – snídaně, prohlídkový okruh s průvodcem – město Hustopeče,
mandloňové sady, rozhledna.
Přihlášky: Turistické informační centrum Milevsko,
tel.: 383 809 101,
e-mail: infocentrum@milevskem.cz
cena: 1 900 Kč

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
– INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO NOVÉ ZÁJEMCE
pondělí 16. 9.
16:00-16:30
Nabízíme výuku angličtiny pro začátečníky, mírně
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pokročilé i pokročilé. Informační schůzka je určena
pouze pro nové zájemce, stávající žáky prosíme
o potvrzení pokračování v kurzu na e-mail
kurzy@milevskem.cz do pátku 13. září.
učebna 2

PŘEDŠKOLÁČEK ANEB HRAJEME SI NA ŠKOLU
pondělí 16. 9.
16:00-18:00
Zahájení kurzu pro předem přihlášené děti.
učebna 4
kurzovné: 500 Kč/pololetí

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
– ZAČÁTEČNÍCI – ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 16. 9.
16:30-18:00
učebna 2

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
– MÍRNĚ POKROČILÍ – ZAHÁJENÍ KURZU
čtvrtek 19. 9.
16:55-18:25
učebna 2

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
– POKROČILÍ – ZAHÁJENÍ KURZU
čtvrtek 19. 9.
18:30-20:00
učebna 2

TANEČNÍ HODINY 2019
pátek 20. 9.

17:30 a 20:00

3. lekce.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

12. MILEVSKÉ BIENÁLE DUCHOVNÍ HUDBY
sobota 21. 9.
17:00
Představí se Orchestr a komorní soubor Jihočeského divadla v Českých Budějovicích pod vedením
dirigenta a dramaturga Jaroslava Vodňanského.
Dále účinkují: Milevský smíšený sbor, Milevský dětský sbor, sólistka P. Tesařová (housle), sólistka
B. Tesařová (hoboj), sbormistryně smíšeného sboru A. Maršálková a dětského sboru G. Molová.
Předprodej vstupenek na www.milevskem.cz nebo
v obvyklých předprodejních místech.
bazilika Navštívení Panny Marie
vstupné: 110 a 130 Kč

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
neděle 22. 9.

15:00

Pohádka vypráví o princezně Albertině, která by
se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu
a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají.
Zvítězí peklo nebo láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha,
malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné
proměny, umí dělat opravdové zázraky.
Děti uvidí poutavý příběh, mohou se nechat unášet
dějem klasické pohádky i živě reagovat. Výpravná
scéna, rekvizity, téměř muzikálové melodie písniček a neobvyklá zápletka, je pobaví a zaujme.
Pohádka trvá 60 minut a je vhodné pro děti od
3 let.
Hraje Czidivadlo, Hana Czivišová, Bronislav Kotiš.
V případě nepříznivého počasí se představení
uskuteční ve velkém sále DK. Vstupenky je možné
koupit na pokladně DK.
amfiteátr
vstupné: 70 Kč

RELAXAČNÍ MALBA PRO DOSPĚLÉ
pondělí 23. 9.
17:30-19:30
Cítíte se unaveně a bez energie? Potřebujete se
odreagovat? Zkuste si relaxaci malováním a kreslením. Kurz je určen i všem těm, kteří nikdy nedrželi
štětec a paletu v ruce. Takže pokud toužíte trávit
volný čas kreativním způsobem a relaxovat s kresbou a příjemnou partou lidí, je tento kurz určen
právě vám. Scházet se budeme jednou měsíčně,
vždy v pondělí. Podmínkou účasti není talent, ale
nadšení pro tvorbu, chuť a otevřenost pro nové
výzvy. Hlásit se můžete na e-mailu kurzy@milevskem.cz nebo na telefonu 383 809 201. Těší se na
vás lektorka Jana Kaprálová.
učebna 4
cena: 720 Kč/4 setkání

TOULKY ZA POZNÁNÍM – KANADA
úterý 24. 9.

18:00

Cestovatelská přednáška plná poutavých příběhů,
fotek a videí. Po roce života na Novém Zélandu se
manželé Zdeněk a Andrea vydali na 16 měsíců do
Kanady. V horském městě Whistler pracovali,
poznávali kanadskou mentalitu a nahlédli do nitra
místní kultury. Během pobytu v Kanadě zkombinovali práci a objevování amerického kontinentu,
navštívili USA, Aljašku, Mexiko a Peru.
Při přednášce se s vámi Andrea se Zdeňkem podělí
o své cestovatelské zážitky, poví vám, jak se pracuje, žije a lyžuje v Kanadě a rozhodně vám nezapomenou ukázat krásy Skalistých hor a nekonečné
dálky Klondiku a Aljašky.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

TANEČNÍ HODINY 2019
pátek 27. 9.

17:30 a 20:00

4. lekce.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

TRAVESTI SHOW – SNY VE VEGAS
sobota 28. 9.

19:00

Známá travesti skupina v obsazení slečen Dolores,
Cathrin, Stacey a Giny (v civilu však pánové Lukáš,
Martin, Honza a Jirka) již tradičně přijíždí s novým
pořadem, tentokrát pod názvem „Sny ve Vegas“.
Přijďte se přesvědčit o tom, že i když s námi život
někdy dokáže pořádně zamávat, a ne vždy je úplně
jednoduchý, na to abychom si splnili své sny není
nikdy pozdě. I v pokročilém věku je dobré umět se
odvázat, hodit starosti všedních dní za hlavu a jít
zatím, o čem jste tak dlouho snili.
Jiřina celý život snila o tom, že se prosadí jako
hvězda hudební show v Las Vegas. Místo toho ale
pracuje jako uklízečka a svůj život věnovala dětem
a manželovi, který ji na stará kolena opustil pro
mladší milenku. Po šedesátce se už těžko prosadí,
svůj žal zapíjí alkoholem a vzpomíná na to, jaká
byla dřív. Dokáže se oprostit od stereotypu a jít za
tím, o čem vždycky snila? Žijeme jednou, a nikdy
není pozdě začít s tím, na co jste dříve neměli odvahu. Žijme teď a tady, žijme pro současnost a pro
své sny.
Předprodej vstupenek na www.milevskem.cz nebo
v obvyklých předprodejních místech.
velký sál
vstupné: 290 a 310 Kč

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

VERNISÁŽ – KERAMIKA, DESIGN, GRAFIKA,
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA
středa 4. 9.
17:00
Maturitní a klauzurní práce studentů SUPŠ Bechyně. Výstava potrvá do pátku 27. září.

HUDEBNÍ SKLEPY – JAN SPÁLENÝ & ASPM
pátek 27. 9.
19:30
Multiinstrumentalista a zpěvák Jan Spálený vydal
letos na jaře po devítileté vydavatelské odmlce se
skupinou ASPM nové album „Nemůžu popadnout
tvůj dech“, na které nahrál skladby, které představují vrchol koncertů ASPM, a které se v průběhu
let proměňovaly a zrály. „Na rozdíl od posledního
alba Zpráva odeslána, které bylo potemnělé, je
toto album slunce ve větvích starého dubu,“ popsal
Jan Spálený.
Jako multiinstrumentalista a multižánrový hudebník hrál kromě klavíru v dětství i na housle
a po „prokymácení se“ pubertou objevil dixieland,
první bránu do světa jazzu a improvizace. Využíval
střídavě trombón, tubu, barytonsaxofon a v šestapadesátém roce svého věku se začal učit hrát na
kornet. V průběhu let hrával dixieland,
rock´n´roll, rhythm & blues, s bratrem Petrem
měli kapely Hipp’s a Apollobeat, hostoval v popových kapelách i ve vážné hudbě. Se skupinou
A.S.P.M. zahraje své nestárnoucí písničky.
Účinkují: Jan Spálený – piano, zpěv, Radek Krampl
– vibrafon; Michal Gera – trubka; Filip Spálený –
basová kytara, kontrabasová tuba, Filip Jeníček
– bicí, perkuse.
vstupné: 250 a 290 Kč

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

AKVARELY – DENISA CIRMACIOVÁ
neděle 2. 9. až pátek 27. 9.
Komorní výstava akvarelové krajinomalby milevské
rodačky.
vestibul knihovny

ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY OD 11 DO 15 LET
čtvrtek 26. 9.
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. Vede lektorka Hanka
Kozáková. Nutná rezervace předem na e-mail:
kozakova@knihmil.cz. Cena 50 Kč/ setkání.
učebna knihovny

ZÁZRAKY BRAZILSKÉ PŘÍRODY
– VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ LUBOŠE MRÁZE
pondělí 30. 9.
17:30
Výstava se snaží přiblížit veřejnosti zajímavý kout
Brazílie –Pantanal. Oblast se nachází na severozápadu Brazílie pod řekou Amazonkou. Jedná se
o rovinnou bažinu přibližně o rozloze Francie. Území prochází během roku řadou přírodních proměn

v závislosti na stavu vodní hladiny po období dešťů
a následného sucha. Nejkrásnější je v krátkém
období květu stromů. Pantanal je díky absenci průmyslu a řídkému osídlení obyvatel doslova rájem
divokých zvířat, zejména ptáků.
vestibul knihovny

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

ZIMNÍ STADION:

Dle rozpisu na webových stránkách.

LETNÍ STADION

01. 9. 10:00
17:00
05. 9. 17:00
17:00
08. 9. 13:30
17:00
15. 9. 16:30
19. 9. 17:00
17:00
22. 9. 09:00
13:00
16:30
29. 9. 16:00

FC přípravky - FC ZVVZ Milevsko
FC muži B - SK Větrovy
FC st. přípr. - SK Mirovice
FC ml. příp. - Sokol Bernartice
FC žáci - Č. Krumlov
FC muži A - SK Jankov
FC muži B - Sokol Planá n/L.
FC st. příp. - FC Písek C
FC ml. př. - Protivín/Štěkeň
FC přípravky - FC ZVVZ Milevsko
FC žáci - Hradiště/Písek B
FC muži A - Lom u Tábora
FC muži B - FC Chyšky

SPORTOVNÍ HALA:

21. 9.
22. 9.
28. 9.
29. 9.

08:00
13:00
08:00
08:00

Florbal st. žáci, junior
Florbal junior
Florbal ml. žáci, junior
Florbal ml. žákyně

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz

BRANDÝS A STARÁ BOLESLAV
úterý 24. 9.
Prohlídka dvojměstí, návštěva zámku a kostela
sv. Václava. Odjezd v 6:30 hodin.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.cz

SVATOJÁNSKÉ PROUDY
středa 11. 9.
Pěší vycházka po trase Štěchovice, Ztracenka, Slapská přehrada, Třebenice, Kolna, Štěchovice. Délka
trasy 16 km. Odjezd do Sedlčan autobusovou linkou
z AN v 4:42 hodin, návrat do Milevska v 19:20
hodin.
vede: Jindřich Janouch

KRAJEM KAMENŮ
sobota 14. 9.
Tradiční turistický pochod. Pěší trasy 15, 23
a 28 km, cyklotrasy 40, 60 a 80 km, kočárková trasa
10 km, koňské trasy 22 a 35 km.
Start: ZŠ Petrovice 7:00–10:30 hodin, cíl tamtéž
12:00–18:00 hodin.
Startovné 40 Kč, členové KČT 30 Kč.
Odjezdy autobusů: z nádraží ČD 8:25 hodin, od
sokolovny 8:30 hodin za 30 Kč, z Petrovic v 16:30
hodin za 30 Kč, linkové v 19:36 a v 21:36 hodin.
Skupinový odjezd cyklistů z Milevska v 8 hodin,
vede Ladislav Macháček. Informace na tel.:
737 233 123.

TAJNÝ VÝLET
sobota 21. 9.
Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší vycházkou. Přihlášky Infocentrum, tel.: 383 809 101.
Odjezd v 7 hodin od sokolovny.
vedou: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

PARKHOTEL MOZOLOV
neděle 1. až neděle 8. 9.

MILEVSKÝ KLÁŠTER

Rekreace – pobyt s plnou penzí pro členy a jejich
partnery, doprava vlastní. Nástup od 16 do 17
hodin.

U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz

VODŇANY
úterý 3. 9.

VÝSTAVA TVARY A TVÁŘE
do čtvrtka 31. 10.

Poznáváme náš region – 13. část – návštěva
Výzkumného ústavu rybářského a exkurze
u rakouského výrobce zemědělských strojů Pöttinger ve Vodňanech. Odjezd v 6:30 hodin.

Vystavují: Dorota Zlatohlávková – obrazy, Valérie
Stehlíková – keramika, Petr Adamčík – vážky. V září
otevřeno pátek až neděle 9:30–17:00 hodin.
barokní prelatura kláštera

PLASY
úterý 10. 9.

KONEC PRÁZDNIN V KLÁŠTEŘE PRO DĚTI
neděle 1. 9.
14:00-17:00

Prohlídka kláštera Plasy, návštěva bývalého pivovaru – Centra stavitelského dědictví (expozice
Národního technického muzea). Odjezd v 6:30
hodin.

DUCHCOV – ODLOŽENÝ ZÁJEZD
čtvrtek 12. 9.
Prohlídka města, zámku se vzpomínkou na Casanovu, kláštera v Oseku a rozhledny na Vlčí hoře.
Odjezd v 6:30 hodin.

ALSASKO
úterý 17. až čtvrtek 19. 9.
Zájezd pořádá CK Toulky Evropou. Odjezd dle
instrukcí CK.

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

KLUB MAMINEK – PŘEŠTĚNICE
od září
Pravidelné a příjemné setkávání maminek a nejmladších dětí.
Zveme všechny maminky z Přeštěnice i okolí, které
se chtějí setkávat, seznamovat a vzájemně si užít
odpolední čas v příjemném prostředí plně vybavené
herny jesliček Milísek – Přeštěnice.
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Můžete se těšit na cvičení a vyrábění s dětmi, diskuzní setkání, workshopy, společné oslavy svátků
a narozenin.
Cena za pololetí: 700 Kč
V případě zájmu kontaktujte ředitelku organizace
Bc. Lenku Bečkovou na tel.: 723 449 409.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
pondělí 2. 9.
Jesličky, mikrojesle a jesličky – Přeštěnice zahajují
nový školní rok 2019/2020.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 18. 9.

08:00-16:00

Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich. Nutno objednat se předem.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 25. 9.

08:00-16:00

Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem.

RODIČOVSKÁ PORADNA
každé pondělí 08:00-16:00, středu 08:00-18:00
a čtvrtek 08:00-16:00
Tato bezplatná služba Vám pomůže při řešení nejrůznějších životních situací. Odpovědi na své
otázky dostanete diskrétně od našich odborníků.
Do rodičovské poradny se objednávejte na tel.:
723 407 029 nebo e-mailu:
centrummilisek-poradna@email.cz.

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

KAMENÁČ music art pub

U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162

www.kamenac.net

www.fchm.cz

FRENCH TOUCH
pátek 6. 9.

KONCERT JÍŘÍHO SMRŽE
pondělí 16. 9.

18:00

Latinská škola
Koncert píseckého písničkáře Jiřího Smrže, držitele dvou žánrových Andělů. Doprovodí ho houslista Ben Lovett.

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

ONDŘEJ KŘÍŽ & JIRKA ŘAPEK
sobota 21. 9.

PEČEME MOUČNÍK
úterý 3. 9.
KVÍZY A HÁDANKY
úterý 10. 9.
PREVENTIVNÍ TÉMA – ŠKOLA A JÁ
čtvrtek 12. 9.
POHYBOVÉ ODPOLEDNE
úterý 17. 9.
TÝDEN NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ
čtvrtek 26. 9.

POZOR! Změna konání farmářských trhů v Milevsku.

Koncert písecké kapely French Touch, hrající francouzské šansony, bude oslavou její 5 let trvající
existence na hudební scéně. Aranže jsou inspirované originálem písní, hudebníci si je však upravují
podle svého a doplňují improvizovanými sóly. Klasické hudební nástroje doplňuje kapela o méně
známé či netradiční nástroje – banjo, cabassu, triangl. Na koncertě v Trojici nebudou zahálet ani
trojické varhany.

Duo z Tábora s občasnými hosty hrající pestrou
škálu žánrů od blues (Eric Clapton, John Mayer),
přes americké country (Brad Paisley), až po vlastní
originální úpravy písní známých popových interpretů (Michael Jacskon). Vlastní intepretace se
opírá o dlouholeté hráčské zkušenosti obou muzikantů, iprovizovaná sóla a cit pro melodii. Oba členové za sebou mají spolupráci s mnoha muzikanty
naší, evropské i americké scény (Rene Trossman,
Paul Batto, Oskar Petr, Vinnie James, Steve Wilknson, Jan Císař...) a koncerty prakticky po celé
Evropě.

1. ZŠ MILEVSKO
CO SE DĚLO VE ŠKOLE O PRÁZDNINÁCH?

Vůbec to není tak, jak by se mohlo zdát,
že posledním zvoněním končí veškeré
dění a práce ve škole.
Ano, předáním vysvědčení skončí ona
výuková a vzdělávací část školního roku,
ale na tu plynule navazuje dvouměsíční
druhá část, řekl bych „logisticky – materiálně – údržbářsky – budovatelská“.
Za dva měsíce letních prázdnin se na
školách musí stihnout plno věcí. Tak tomu bylo i na naší škole – malovalo se,
natíralo se, opravovaly se omítky, renovovaly se parkety, inovovala se výpočetní
technika ve třídách, montovala se projekční technika (od letošního školního roku
máme všechny třídy vybaveny počítačem s projektorem), instaloval se nový software, nakupoval se nový školní nábytek do nově vzniklých tříd, poslední oddělení
školní družiny dostalo nový image – nové barvy, nový nábytek vhodný pro volnočasové aktivity. Kolemjdoucí kolem školního hřiště si mohl všimnout, že byly
zahájeny práce na jeho rekonstrukci.
Po dlouhých letech jsme museli přebudovat společenskou místnost, kde se většinou
shromažďoval pedagogický sbor, na klasickou třídu. Od září naše škola bude mít
opět o jednu třídu více, takže do 25 tříd nastoupí kolem 540 žáků.
Další změnou bylo zrušení skladu učebnic, zde vznikla malá učebna, kterou využi-

10 | Milevský zpravodaj | září 2019

jeme na dělené hodiny. Učebnice našly místo v dnes nevyužívaném skladu CO.
Myslím, že to novým třídám i školní družině s novým vybavením moc sluší.
Věřím, že škola bude 2. září perfektně připravena na své žáky, a za to bych chtěl
poděkovat všem provozním pracovníkům.
PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

AKUPRESURA S INDEM DR. SANDHU
Od nového školního
roku budou v DK Milevsko pokračovat velmi
oblíbené
diskusně
vzdělávací večery. Na
ten první přijal naše
pozvání ájurvédský
odborník PhDr. Bhagwant Singh Sandhu,
CSc. z Indie, který nám
bude vyprávět hlavně
o akupresuře, která je
jednou z nejdůležitějších a nejjednodušších odvětví alternativní prastaré medicíny.
Před samotnou přednáškou je možné si domluvit individuální konzultaci a akupresurní ošetření s Dr. Sandhu v délce 20 minut za 350 Kč. Přihlášky se přijímají
na telefonu 383 809 201 a jejich počet je omezen.
Zajímavý večer je naplánován na středu 9. října od 18 hodin ve výukové učebně
DK Milevsko, vstupné je 50 Kč.
mk

VODOVKY Z MILEVSKA MÍŘÍ DO CELÉHO SVĚTA
Výrobní závod KOH-I-NOOR HARDTMUTH v Milevsku produkuje každoročně statisíce vodovek pro děti a umělce
z celého světa. Když si školák v Austrálii, USA nebo Asii maluje štětcem,
sotva tuší, že jeho vodovky byly vyrobeny v tisíce kilometrů vzdáleném
městečku na jihu České republiky.
„Vedle tužek a pastelek jsou vodovky
dalším
oblíbeným
výrobkem
v našem širokém portfoliu. I takto tradiční výrobek se snažíme stále zkvalitňovat a zaměřujeme se na zlepšování vlastností
barev a designu,“ říká Luboš Céza, ředitel závodu, a dodává: „Poslední novinkou
jsou anilinové vodové barvy, které mají 36 a 48 odstínů. Pokud si ale zákazník přeje
jiný počet, rádi mu vyhovíme. Například australský distributor požaduje anilinové
barvy se 6 až 24 odstíny barev v jeho vlastním designu.“
Ročně se v milevském závodě vyrobí statisíce velkých školních vodových barev
i malých vodovek. Zatímco velké barevníky mají průměr tablet 30 mm, malé se
vyrábí v průměru 22,5 milimetru. Kromě velikosti se mohou lišit i provedením
spodního dílu, který je buď v bílé, nebo černé barvě. Pro vodovky je navíc rozhodující
kvalita barevných tablet. Ty se vyrábějí v sesterském závodě v Městci Králové.
Z automatů zde padají přímo do plastových misek jezdících po páse červené,
modré, zelené, žluté, černé a bílé barvy vysoké kvality. Proti minulosti to je
obrovská změna, protože dříve se muselo všechno dělat ručně.
Luboš Céza

DOBŘÍ ANDĚLÉ POMÁHAJÍ I NA PÍSECKU
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte – dopadne
jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny
s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými
ﬁnančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka
Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci – Dobří

Šárka Procházkova s dětmi, kterým pomohli Dobří andělé.
andělé – podporují tisíce rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku
nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.

Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Písecku 65 dětí
a 67 rodičů z 37 rodin. Pomáhat je potřeba i nadále.
Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo
dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny
s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími.
Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci
zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které
pomohl. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat
první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“
vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora Dobrých
andělů v takto těžké situaci pomoc nejen ﬁnanční, ale také psychickou – mají
pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co
je důležité.“

Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová, PR manažerka
e-mail: Marketa.krizova@dobryandel.cz, tel.: +420 730 820 089

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA,
OBLASTNÍ KANCELÁŘ MILEVSKO,
PRO VÁS PŘIPRAVILA

Meeting:
„Systémy směřování a kontroly IT, bezpečnosti informací a kontinuita
podnikání v organizacích ve 21. století“
Termín:
čtvrtek 26. září 2019 od 9 hodin
Místo konání: LH PARKHOTEL Hluboká nad Vltavou
Seminář:
„Silniční daň v praxi“
Lektor:
Ing. Jan Šmolík, daňový poradce
Termín:
čtvrtek 3. října 2019 od 9 do 13 hodin
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO
Marcela Kužníková,
ředitelka Oblastní hospodářské komory Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz, mobil: 608 572 260; www.jhk.cz
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MILEVSKÁ CHARITA MÁ NOVÉ AUTO

jimi prvoligový MOTOR České Budějovice a extraligová ŠKODA Plzeň. Pro oba celky
to bylo první přípravné utkání na novou sezónu, přesto o atraktivní hokej nebyla
nouze. Dorazilo celkem na dva a půl tisíce diváků, kteří si utkání užili a vytvořili
skvělou atmosféru. Již je tomu přece jen několik let, co milevský zimáček zažíval
takovéto návštěvy. Do našich ochozů přijali pozvání také vzácní hosté, za všechny
uvedeme olympijského vítěze z Nagana, mistra světa a v současné době majitele
hokejové Škodovky Martina Straku nebo bývalou starostku města Milevska a v současné době hejtmanku Jihočeského kraje paní Ivanu Stráskou.
Utkání nakonec skončilo 1:2 ve prospěch Plzně po brankách Přikryla a Vlacha, za
MOTOR se treﬁl Veselý. Zorganizování a celý průběh utkání sklidil u zúčastněných
pozitivní ohlas, a tak nezbývá si přát nic jiného, než že se za nějaký čas opět uskuteční podobná akce.
Pavel Stejskal

NÁBORY V PROACTIVE MILEVSKO
Farní charita Milevsko rozšířila svůj vozový park terénní pečovatelské služby
o auto Peugeot Partner Teepe. Pořizovací cena zánovního (3 roky starého) auta
byla 280 tisíc Kč. Ačkoliv se to zdá jako pohádka, najednou se na našem účtu
objevila částka 250 tisíc Kč – dar od dárce, který ve své skromnosti nechce být
jmenován! Ano, i takoví lidé v Milevsku žijí. Alespoň touto cestou dárci velice
děkujeme, jinak bychom si nemohli auto pořídit. Kromě obdobného Peugeota,
kterého provozujeme od června loňského roku (operativní leasing), tak máme
auta stará 15–20 let. Na doplacení zbytku ceny byly použity prostředky z Tříkrálové
sbírky. VETO CZ, s. r. o., od něhož jsme auto odkoupili, nám také věnovalo dar ve
výši 30 tisíc korun, tyto prostředky použijeme na provoz služeb.
arů

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
POKRAČUJE

Městská knihovna v Milevsku připravuje od října další z kurzů Virtuální univerzity
třetího věku. Již šest let mají senioři v Milevsku možnost vybrat si z nabídky kurzů
Provozní ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, která virtuální
univerzitu zaštiťuje. Virtuální univerzita poskytuje osobám v pozdějším věku
všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které univerzity již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání.
Pro zimní semestr 2019/2020 si studenti vybrali tato témata: Cestování – co jste
možná nevěděli a Etika jako východisko z krize společnosti.
Nový semestr začíná v úterý 1. října od 10 hodin ve studovně městské knihovny.
Prosíme stávající studenty o výběr kurzu a potvrzení účasti, další zájemci se mohou
hlásit přímo na studovně knihovny nebo na e-mailu: studovna@knihmil.cz.
Petra Bláhová

OHLÉDNUTÍ
ZA HOKEJOVÝM SVÁTKEM V MILEVSKU

Letní prázdniny už jsou za námi, a tak moderní gymnastky a aerobičky oddílu Proactive Milevsko již zahájily tradiční přípravu na nadcházejí sezonu. Dívky začaly
soustředěním v rekreačním středisku Štědronín, kde se věnovaly zlepšování fyzické
kondice, ﬂexibilitě, technice těla i náčiní. V neposlední řadě zde hrály spoustu
her, navštívily hrad Zvíkov, zúčastnily se ukázky výcviku psů nebo noční bojovky.
Druhá fáze přípravy probíhala v milevské hale, kde se pod vedením trenérky Hany
Kutišové dívky zaměřily především na skládání nových sestav.
A jako každý rok, i letos se oddíl těší na nové členy. Nábor nových zájemců o moderní
gymnastiku do přípravné skupiny probíhá každý čtvrtek od 16 do 17 hodin ve
ﬁtness sálku sportovní haly, je určen děvčátkům ve věku 3 až 7 let. Pro dívky ve
věku od 6 let je připravena skupina pro volný čas a zábavu, která se koná každou
středu od 16:30 do 18 hodin ve sportovní hale. Nábor zájemců o aerobik se koná
každou středu od 16 do 17 hodin ve ﬁtness sálku sportovní haly.
Proactive nezapomíná ani na dospělé, pro které je každé pondělí a středu určeno
cvičení ve stylu tabaty od 18:15 do 19:15 hodin ve ﬁtness sálu. Více informací na
proactivemilevsko.wbs.cz nebo na facebookových stránkách oddílu. Přijďte si
nezávazně vyzkoušet moderní gymnastiku či aerobik, těšíme se na Vás!
Proactive Milevsko

PODĚKOVÁNÍ
Sociální služby Města Milevska děkují ﬁrmě pana Jana Čeřovského i jeho celému
pracovnímu týmu restaurace U Broučka za zajištění obědů pro klienty pečovatelské
služby a domova pro seniory. Obědy našim klientům restaurace u Broučka dodávala
v období, kdy v kuchyni Střední odborné školy Milevsko probíhala rekonstrukce.
Velmi děkujme za ochotu a chutné jídlo pro naše klienty.
V úterý 6. srpna od 17:30 hodin se na milevském zimním stadionu uskutečnil
dlouho očekávaný hokejový svátek. Na místní ledovou plochu ku příležitosti oslav
85 let hokeje v Milevsku přijaly pozvání celky z našich nejvyšších soutěží. Byly
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Sociální služby Města Milevska
Marie Jarošová

MODERNÍ VÝROBNÍ ZÁVOD KOH-I-NOOR
VS RESTITUENTI
„Školní a kancelářské potřeby
se ve zdejším závodě se stovkami zaměstnanců vyráběly od
nepaměti, ale výrobní sortiment se průběžně měnil a doplňoval. Produkovaly
se zde například i didaktické
pomůcky nebo později různé
stroje, jako byly tiskárny pro
mikropočítače, elektrokotle,
nástavby na nemocniční
postele, drtiče, koloběžky
nebo mechanické hračky,“
vzpomíná na dlouhá desetiletí
Luboš Céza, který sem poprvé přišel už v roce 1971. Od té doby prošel v závodě
řadou pozic a od roku 1999 je jeho ředitelem.
Po uplatnění restitucí se ale rozloha závodu výrazně zmenšila. Připomínkou této
doby jsou bohužel i nevzhledné budovy v sousedství, patřící právě restituentům.
„Často od lidí slýchám, že bychom s tím měli něco dělat, ale bohužel nemůžeme,
protože tenhle majetek nepatří KOH-I-NOORu. Kdyby to byly naše budovy, vypadaly
by už dávno jako všechny další objekty v areálu, včetně značkové ﬁremní prodejny.
Tedy upravené, a především opravené,“ dodal šéf závodu.
Letos to bude rovných 70 let, co KOH-I-NOOR v Milevsku působí. I při menší rozloze
a nižším počtu pracovníků, kterých je nyní několik desítek, si závod udržel vysokou
produktivitu. Zasloužila se o to právě specializace, spojená se změnou technologie
a s nasazením montážního stroje na plnění barevníků.
Luboš Céza

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – SOKOL MILEVSKO

Do Křemže přijel cirkus! Tak to opravdu vypadalo v týdnu od 4. do 10. srpna v malém
městečku nedaleko Českých Budějovic. Ve skutečnosti zde trávili letní soustředění
moderní gymnastky a členové a členky sportovní všestrannosti milevského Sokola.
Mezi dvoufázovými tréninky zbylo dost času na hry a soutěže, které byly letos
laděny do cirkusového prostředí.
Mgr. Jana Plavcová

NADAČNÍ FOND ALBERT POMÁHÁ

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S REKORDNÍ ÚČASTÍ

Příměstské tábory se postupně stávají prázdninovým hitem i v Milevsku. Přesvědčili
se o tom jejich organizátoři z Plavecké školy Žabka, kteří pro děti na léto připravili
hned 5 táborových turnusů, během nichž se na nich vystřídalo na 120 dětí. Převládaly děti z Milevska a blízkého okolí, objevili se však i zástupci z Prahy nebo
Brna, kteří v Milevsku pobývali u svých příbuzných. Všechny táborové běhy spojovalo společné téma – cirkus! A tak se malí účastníci na týden proměnili v klauny,
provazochodce, krotitele či principály a usilovali o vytvoření co největšího zvěřince,
aby celotáborovou hru vyhráli. Novinkou pro letošní rok bylo rozdílné zaměření
jednotlivých běhů. Především děvčata opanovala týden „tvůrčí“. Jiní dali přednost
vodním radovánkám v týdnu „vodním“ či kombinaci voda a led (plavání a bruslení)
během týdne „sportovního“. Za zdárný průběh akce zaslouží poděkování zdejší
Sokol za poskytnuté zázemí, jídelna Lidovka za chutnou stravu a město Milevsko
spolu s rodiči dětí, kteří naše tábory ﬁnančně či materiálně podpořili.
Mgr. Ilona Jelínková

Hlásíme se vám z domečku v Hůrecké cestě 227 nad autobusovým nádražím,
s krásným jménem Fanouš. Farní charita Milevsko zde provozuje služby sociální
prevence. Odtud jsme v úterý 13. srpna podnikli s dětmi výlet plný zajímavostí,
za finančního přispění Nadačního fondu Albert. Zamířili jsme na autobusové
nádraží, které jsme si důkladně prohlédli. Odtud jsme pokračovali na vlakové
nádraží, kde nám připravil zajímavou prohlídku pan výpravčí Karel Zeman.
Ukázal nám namáhavou práci, ale i legraci. Děti měly připravené zvídavé
otázky. Například: „Co je to popka? (přenosná osobní pokladna). Z vlakového
nádraží jsme se přesunuli k hlavní bráně společnosti Fast Kovošrot. Zde si
děti vyslechly povídání o firmě a její činnosti. Děti pak absolvovaly malý kvíz,
abychom se dověděli, zda dávaly při povídání pozor. Vše zvládly na jedničku
s hvězdičkou. Poslední zastávkou na našem výletu byl kopec Hůrka. Tady měly
děti schovaný poklad, který se jim snáze hledal díky tajence, kterou získaly
za plnění úkolů během výletu. Vyvrcholením poučného výletu byla točená
zmrzlina, kterou si děti zasloužily a měly z ní obrovskou radost. Děkujeme
výpravčímu železniční stanice Milevsko a firmě Fast Kovošrot, že nám umožnili
podívat se na svoji práci jakoby „zevnitř“. A Nadačnímu fondu Albert za
finanční podporu, která činí 55 tis.Kč, Využíváme tyto prostředky na potraviny
a vaření s dětmi, na kancelářské a výtvarné potřeby a částečně na mzdy sociálních pracovníků.
Bc. Tereza Němcová, sociální pracovnice FCHM
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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 středy 18.
září na telefonní číslo 775 733 552 nebo
na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají
vstupenku na Milevské bienále duchovní
hudby, které se uskuteční v milevském klášteře bratří premonstrátů v sobotu 21. září
od 17 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Samota za rybníkem Opršál
Výherci: Dana Bělohlávková z Milevska,
Hana Vlková z Okrouhlé a Marie Martínková
z Tábora

MILEVSKÉ HUDEBNÍ SKLEPY GALERIE M
PROGRAM PODZIM 2019
Koncerty budou připomenutím 30 let od 17. listopadu 1989
a budou věnovány zásadním českým písničkářům.
pátek 27. září Jan Spálený & ASPM + překvapení
pátek 18. října Jiří Dědeček & host

JÍZDNÍ ŘÁD PLAVEB ORLÍK – ZVÍKOV
platný od 26. června do 30. srpna 2019

ODJEZD SMĚR – ZVÍKOV
ORLÍK ZÁMEK (odjezd)
10:30, 12:30, 15:00

ODJEZD SMĚR ORLÍK
ZVÍKOV (odjezd)
11:30, 13:30, 16:15

ZVÍKOV (příjezd)
11:15, 13:15, 15:45

ORLÍK ZÁMEK (příjezd)
12:15, 14:15, 17:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách.
Quarter, s. r. o.
www.lodnidopravaorlislapy.cz

KROUŽKY DOMU DĚTÍ
A MLÁDEŽE
Přihlašování na školní rok 2019/2020 již zahájeno.
Na webových stránkách je možné přihlášení online.
Otevíráme i nové kroužky: myslivost, mažoretky, aerobic

čtvrtek 28. listopadu Jaroslav Hutka & host
pátek 13. prosince Vladimír Merta & host

Vše probíhá pod vedením zkušených lektorů.
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