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KALENDÁŘ MILEVSKO 2022VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
Nový městský nástěnný kalendář Milevsko 2022, tvo-
řený tentokrát 12 fotografiemi ze sedmdesátých let
minulého století vybranými z archivu známého milev-
ského fotografa Josefa Dostála, je připraven do tis-
kárny. Část nákladu bude pro zájemce k dispozici ke
koupi v infocentru, a to od konce října 2021. Na obsa-
hu a podobě spolupracovali opět Martin Kupec s Mar-
tinem Třeštíkem, grafiku připravilo studio Milesoft
design, vydání zajišťuje za dům kultury Vít Kratochvíl.
Věříme, že se vám kalendář bude líbit a bude vás pro-
vázet příštím rokem.

JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Mgr. Martin Třeštík

vzhledem k tomu, že jsme měsíčníkem, také však díky
poměrně brzké uzávěrce každého čísla, se občas
dostáváme do situací, že se Vám některé příspěvky
mohou zdát neaktuálními. Tentokrát se jedná napří-
klad o posvícení, Pohádkový les a další úspěšné akce,
které se uskutečnily už před několika týdny. Přesto
máme pocit, že na stránky našeho zpravodaje jejich
zhodnocení patří - vždyť přinesly spoustu radosti
mnoha našim dětem i dospělým. Říjnové vydání Milev-
ského zpravodaje ovšem přináší i řadu „čerstvých“
článků, zpráv a fotografií. Mimo jiné se seznámíte
s aktivitami klientů Domova pro seniory v Milevsku,
Zuzana Sekalová velmi poutavě píše o Památném dnu
sokolstva. Vítejte!
Před rokem jsem zde psal, že firmy, které pro město
pracují, nám postupně předávají hotové zakázky.
Letos je tomu jinak - řada akcí bude dokončena až
v průběhu října a listopadu, u některých jsme závislí
na přízni počasí, která rozhodne o tom, zda budou
dokončeny v tomto, nebo až v příštím roce. Asi nejvíce
se to týká výstavby podnikatelského parku v Dukelské
ulici. Věřme však, že budeme mít pověstnou kapičku
štěstí a všechno zdárně stihneme do zimy.
V průběhu října nás čekají dopravní manévry v Bla-
nické ulici. Před Penny marketem se totiž začne stavět
kruhový objezd, jenž by měl sloužit nejen zákazníkům
tohoto obchodu, ale i nově vznikajícího obchodního
centra naproti. Snažíme se vše naplánovat tak, abyste
byli co nejméně omezeni, ovšem snadné to nebude
a všichni se musíme vybavit nezbytnou dávkou trpě-
livosti. Mrzí mne, že ji neměli někteří naši spoluob-
čané, kteří velmi nevybíravě a vulgárně uráželi vodaře

obětavě opravující nedávnou rozsáhlou a kompliko-
vanou prasklinu vodovodního potrubí v Nádražní
ulici, kterou samozřejmě nezavinili.       
Pokud jde o situaci na městském úřadu, dne 27. září
skončil termín přihlášek a v nejbližších dnech pro-
běhne výběrové řízení na klíčovou pozici tajemníka.
Po 10 měsících, kdy tuto funkci musím vykonávat já,
je už nezbytné, aby byla konečně obsazena. Pevně
věřím, že příště Vám nového vedoucího úřadu už budu
moci představit. Jsem rád, že od září máme novou
personalistku, vybrali jsme investičního technika
aobsazujeme uvolněné pozice na podatelně aevidenci
obyvatel. Intenzivně pracujeme na přípravě rozpočtu
města na rok 2022 a rozpočtového výhledu do roku
2025. Plánů a přání máme všichni opravdu hodně,
musíme ale respektovat naše kapacitní, a především
finanční možnosti. Na pondělí 4. října připravujeme
s odborem regionálního rozvoje azhotovitelem nového
územního plánu Milevska arch. Brůhou pracovní setká-
ní zastupitelstva. Na základě výsledků tohoto jednání
pak připravíme veřejné projednání územního plánu.     
Dámy a pánové, využívám poslední možnosti, jak Vás
oslovit. Jak víte, 28. října, v den státního svátku,
budeme udělovat pamětní medaile města. Návrhy
osobností, které by je podle Vás měly dostat, nám
můžete do 4. října zasílat i Vy – písemně prostřed-
nictvím sekretariátu starosty nebo elektronickou
poštou (sekret@milevsko-mesto.cz). 
Za několik dnů nás čekají parlamentní volby. Věřím,
že my jejich přípravu a organizaci zvládneme a Vy
k nim přijdete. Přeji nám všem šťastnou volbu!

Ing. Ivan Radosta, starosta města
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 31. 8. 2021
• Souhlasila s přijetím daru ve výši 19 760 Kč a 30 940 Kč (tj. celkem 50 700 Kč)

od společnosti Women for Women, o. p. s., pro 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko,
v rámci projektu „Obědy pro děti“.

• Schválila poskytnutí individuální dotace spolku Český svaz chovatelů z. s.,
Základní organizace Milevsko 1, ve výši 11 100 Kč na projekt „Dětský den s cho-
vateli“.

• Vzala na vědomí havarijní stav střešní krytiny kaple sv. Jana Nepomuckého
a nutnost její neodkladné opravy a rozhodla uzavřít objednávku na veřejnou
zakázku „Oprava střešní krytiny kaple sv. Jana Nepomuckého v Milevsku“
s Milan Bláha, Písek za cenu 81 191 Kč vč. DPH dle cenové nabídky.

• Rozhodla o nabytí účelových komunikací R7 a N8 v k. ú. Rukáveč do vlastnictví
od Česká republika – Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad pro Jiho-
český kraj, pobočka Písek.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Nátěr fasády bytového domu Na
Růžku, Milevsko, stavby občanského vybavení – 1. a 2. etapa“ a rozhodla
uzavřít objednávku na tuto veřejnou zakázku s dodavatelem Malíři M L s. r. o.,
Milevsko, za nabídkovou cenu 303 710 Kč bez DPH, tj. 367 489 vč. DPH.

RADA MĚSTA DNE 13. 9. 2021
• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci do programu Ministerstva vnitra na

podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií
v roce 2021, v souvislosti s epidemií covid-19 a schválila povinnou finanční
spoluúčast ve výši 5 000 Kč na strážníka.

• Zrušila záměr pronajmout prostor sloužící podnikání č. 106 s podlahovou plo-
chou 111,94 m2 v čp. 1401 Libušina Milevsko (bývalá kavárna), vyvěšený na
úřední desce městského úřadu dne 26. 7. 2021 pod čj. 45486/2021 a rozhodla
prostor poskytnout organizaci města Sociální služby Města Milevska na dobu
nezbytně nutnou.

• Doporučila Zastupitelstvu města Milevska schválit podání žádosti o neinvestiční
dotaci na program Podpora terénní práce pro rok 2022 ze státního rozpočtu
České republiky na zabezpečení pracovního místa a činnosti terénního pra-
covníka při práci s romskou komunitou v souladu s podmínkami, které jsou
stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021 o posky-
tování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv.

• Schválila kácení zeleně rostoucí na pozemcích ve vlastnictví města. Jde o stro-
my, jejichž stav byl na podnět občanů města posouzen na 4. zasedání Komise
životního prostředí dne 9. 9. 2021 a doporučen ke kácení. Jedná se o borovici
u tělocvičny 2. ZŠ (parcela č. 539/22), strom ve svahu u Základní umělecké
školy (parcela č. 539/7) a smrk u garáží Pod Májovinou (parcela č. 462/1).

• Souhlasila, aby investor stavby „Splaškové kanalizace - přípojka, dešťová
kanalizace - přípojka Lidl Česká republika v. o. s.“, provedl uložení splaškové
kanalizační a dešťové přípojky v pozemku města Milevska s parcelním č. 171/3,
171/4, 943/1, v k. ú. Milevsko. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny
do původního stavu a budou dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 8. 9. 2021
• Vzalo na vědomí informace o průběhu a výsledku výběrového řízení na doda-

vatele veřejné zakázky malého rozsahu „Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička“
a o výběru dodavatele, kterým se stala firma UNIKO Písek a. s., za nabídkovou
cenu 1 622 648,02 Kč bez DPH, tj. 1 963 404,10 Kč vč. DPH. Současně schválilo
předfinancování tohoto projektu v maximální výši předpokládaných celkových
výdajů 2 400 000 Kč vč. DPH a spolufinancování ve výši minimálně 15 % z cel-
kových předpokládaných způsobilých výdajů včetně financování nezpůsobilých
výdajů v celkové předpokládané výši 940 000 Kč z prostředků zřizovatele.
Zbylá částka bude financována dotací z Operačního programu Životní pro-
středí.

• Rozhodlo schválit žádost směřovanou Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 1995 o výměře
cca 930 m2, kde se nachází místní komunikace 3. třídy, a to od ulice Petrovická
k bráně sádek, do vlastnictví města Milevska. Pozemek je v současné době ve
vlastnictví České republiky.

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

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Město Milevsko odsadilo 3. místo v krajské soutěži obcí a měst „Jihočeši třídí odpady
2020“, a to v kategorii obcí s více než 7 000 obyvateli. Celkem se v této kategorii o prvenství
ucházelo 15 jihočeských měst. Soutěž každoročně vyhlašuje Jihočeský kraj ve spolupráci
s obalovou společností EKO-KOM a. s. Dík patří vám všem, kdo třídíte.

Sen se stal skutečností. Martin Dolejš, odchovanec milevského florbalového klubu
Došwich, je juniorský mistr světa! Český juniorský tým zvládl finále s Finskem a na
domácím šampionátu dokázal získat zlatou medaili. Gratulujeme.

Školní rok začal. Všem žákům přejeme úspěšný návrat do školních lavic. Na milevských
základních školách nastoupilo celkem 967 žáků. Z toho 101 prvňáčků. Přiložené foto je
z 1. ZŠ, kde vítal děti z prvních tříd místostarosta města Michal Horek, na 2. ZŠ se tohoto
úkolů zhostil starosta Ing. Ivan Radosta.

V 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko se zimy bát nemusí. V letošním roce proběhla kompletní
rekonstrukce plynové kotelny. Další novinkou je téměř hotová učebna informatiky a cizích
jazyků.
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Na milevském hřbitově začala rekonstrukce chodníků. 

Na začátku září převzalo město od Svazku obcí regionu Písecka v rámci dotace z OPŽP
sběrné nádoby na tříděné odpady, a to celkem 28 kontejnerů pro 7 sběrných stanovišť
na papír, plasty, čiré a barevné sklo, 5 kontejnerů na bioodpad o objemu 1 100 l na
výměnu za stávající poškozené a 30 ks biopopelnic o objemu 240 l pro rodinné nebo
bytové domy. 
Kontejnery na tříděné odpady jsou určeny pro obměnu a rozšíření stávající sběrné sítě
ve městě a budou tedy v dohledné době distribuovány na vytipovaná stanoviště. Bio-
popelnice jsou k dispozici pro zájemce z řad občanů, kteří se doposud nezapojily do
systému odděleného sběru bioodpadů, jsou vlastníky nové či zakoupené nemovitosti
nebo jim byla bionádoba poškozena, např. při svozu.

Ve čtvrtek 9. září započala realizace okrasné zahrady v místě zadní strany budovy spo-
řitelny, která se skládá z výsadby okrasných třešní a smíšených záhonů po vnějších
stranách travnatých ploch. Součástí úprav je také obnova travnatých ploch a umístění
3 ks laviček. Realizace by měla být dokončena během měsíce října.

V polovině září začala realizace 1. a 2. etapy nátěru fasády bytového domu Na Růžku.

Nové lavičky přibyly u bytových domů v Komenského ulici, kde probíhá revitalizace zele-
ně.

Rekonstrukce barokní kapličky sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století, která se
nachází v blízkosti kostela sv. Bartoloměje, je zdárně u konce. 

UPOZORNĚNÍ O UZAVÍRCE
Vážení občané, 
upozorňujeme, že v pátek 1. října budou z technických důvodů uzavřena
pracoviště občanských průkazů, cestovních dokladů a matriky Městského
úřadu Milevsko.

Děkujeme za pochopení.



vybavení spočívalo v nákupu dvou kompozitních
lahví k dýchacím přístrojům vč. obalů na ně, a
motorové kotoučové (rozbrušovací) pily. Celková
hodnota pořizovaného vybavení činila 59 906

Kč, z čehož dotace od Jihočeského kraje byla ve výši 30 000 Kč.
Bc. Diana Trubková, odbor investic a správy majetku

MEMORANDUM PODEPSÁNO

Ve čtvrtek 2. září bylo podepsáno memorandum o dlouhodobé spolupráci mezi
městem Milevskem a ZVVZ Group. Strany tohoto memoranda deklarují zájem o spo-
lupráci a společném postupu v přípravě komplexního řešení (dále „Projekt“) pro
oblasti: 
• Zásobování teplem, resp. energiemi, města Milevska a areálu ZVVZ založené na

stávající infrastruktuře a spolehlivých nízkoemisních zdrojích vyhovujícím při-
pravované legislativě, která předpokládá náhradu uhlí jako paliva pro energetické
zdroje.
• Odpadového hospodářství regionu Milevsko založené na principech oběhového

hospodářství s předpokladem důrazu na třídění a materiálové a energetické
využití odpadu a implementace zařízení v souladu s novým zákonem o odpadech
a ujednáním EU (Zelená dohoda/Green Deal). Pro představu se jedná např. o: 
–materiálové využití odpadních plastů
– využití a spolupráce v oblasti kompostovatelných odpadů
– likvidace/využití kalů z ČOV, gastroodpadu
– zařízení na energetické využití odpadu dimenzované na produkci odpadu regionu

Milevsko.
Vít Král
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UDRŽOVACÍ NÁTĚR KRYTINY VĚŽE

V létě roku 2020 bylo provedeno
šetření na věži knihovny budovy
čp. 1, jež je nemovitou kulturní
památkou, při němž byla zjištěna
potřeba nátěru šindelové kryti-
ny, jelikož historický nátěr byl

již vyplaven a degradován povětrnostními vlivy a ze severní strany objektu byl
štípaný šindel pokryt mechy a lišejníky. Postup údržby spočíval v očištění a nátěru
fermeží firmou, která se specializuje na historické objekty, má odbornou způso-
bilost k provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky, realizuje střechy
ze štípaného šindele a je zapsána do seznamu kvalifikovaných dodavatelů Minis-
terstva pro místní rozvoj. Údržba úspěšně proběhla v polovině července 2021 za
finanční podpory Ministerstva kultury ve výši 90 000 Kč, přičemž celkové výdaje
na údržbu šindelové krytiny byly ve výši 169 400 Kč včetně DPH. 

Bc. Diana Trubková, odbor investic a správy majetku

NÁKUP PROSTŘEDKŮ PRO JSDH

Město Milevsko obdrželo dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje „Nein-
vestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
– I. Výzva pro rok 2021“ na pořízení věcného vybavení pro JSDH Milevsko. Věcné

ZLATÁ SVATBA

V letošním roce oslavili manželé Jiří a Václava Cmuntovi zlatou svatbu. Toto své
krásné výročí si připomněli v kruhu svých blízkých na milevské radnici 11. září.
Srdečně gratulujeme.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 9. září proběhlo vítání nových
občánků města Milevska, které na nádvoří
Milevského kláštera přivítala Alena Knotová.
Jsou to zleva Radim Klapač, Maxim Tollinger,
Zuzana Kozáková, Jaroslav Jelínek, Filip
Šimek, Šimon Nevolný, Adéla Mladá a Tobiáš
Diopan. Kulturní program zajistily děti
z MŠ Sluníčko Natálka Dolejšková, Kubík Jaroš
a Honzík Kroužek.

korl

V MĚSÍCI SRPNU 2021 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ A ZÁROVEŇ
SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 let
Věra Mašková

Ludmila Punčochářová
Růžena Novotná

85 let
Václav Čapek

Ludmila Kašparová
Josef Říha, Velká

90 let
Marie Květoňová
Marie Kořánková
Růžena Dušková

91 let
Jiřina Slámová, Rukáveč

93 let
Jiřina Vodňanská
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ODCHYT A KASTRACE TOULAVÝCH KOČEK
Během letošního října bude proveden
odchyt a následná kastrace toulavých
koček. Odchyt koček bude prováděn
prostřednictvím městské policie opět
v těchto lokalitách: ulice J. A. Komen-
ského, B. Němcové a Nádražní, u hos-
pody Slušovice, dále u veřejných
záchodů na autobusovém nádraží a na

starém sídlišti. To jsou lokality, ve kterých se toulavé kočky opakovaně vyskytují.
V této souvislosti apelujeme na občany, aby na odbor životního prostředí nahlásili
případné další lokality, kde toulavé kočky zaznamenali, aby mohl být odchyt pro-
veden i zde. Kastrace se provádí zejména proto, aby se zabránilo nekontrolovanému
množení koček a eliminovala se zdravotní rizika s ním spojená. Kočky budou po
provedené kastraci a ošetření veterinárním lékařem vráceny na původní místa,
kde byly odchyceny. 
V souvislosti s plánovaným odchytem vyzýváme majitele koček, aby si během
měsíce října své domácí kočky zajistili takovým způsobem, aby nedošlo k náhod-
nému odchytu a vykastrování jejich mazlíčka. Toto je možné provést například
označením kočky barevným obojkem.  

Ing. Tereza Rašková, odbor životního prostředí

POHÁDKOVÝ LES – PODĚKOVÁNÍ

Dům kultury Milevsko, Maškarní sdružení Milevsko a Karel Procházka děkují všem,
kteří se zapojili do 12. ročníku Pohádkového lesa, který se uskutečnil v sobotu 4.
září: město Milevsko, KV2 Audio International spol. s. r. o., Ekoklima a. s., Auto-
baterie Tollinger s. r. o., JUB a. s., SPOS Milevsko s. r. o., Efaflex - CZ s. r. o.,
Tomegas s. r. o., Pivnice a restaurace U Broučka Milevsko, Acond a. s., Potraviny
Vzor – Lukáš Hejný, Miba Czech s. r. o., Pekařství U Malých Milevsko, Josef Koutník
– maso-uzeniny, senátor Jaroslav Větrovský, Uniko Písek s. r. o., Josef Kortan -
zmrzlina.
Dále děkujeme všem dobrovolníkům z řad spolků i jednotlivců, bez jejichž pomoci
by nebylo možné tuto akci uspořádat. Děkujeme i všem návštěvníkům a za pocho-
pení děkujeme těm, na které se kvůli velkému zájmu nedostala soutěžní kartička.
Věříme, že i bez odměny v cíli si trasu pohádkového lesa užili a my se pokusíme
o to, aby se to v příštích letech už nestalo.  

kp

MILEVSKO NA MAPÁCH RENESANCE A BAROKA

Milevské muzeum už po několik let systematicky vyhledává staré mapy Českého
království, na nichž je zachyceno město Milevsko. Podařilo se tak shromáždit
kolekci o více než dvaceti kusech z rozmezí let 1554 až 1791, na nichž je možno
najít Milevsko v různých podobách: Milaus, Milausko, Mileus, Mühlhausen, Miliwsko
atd.   
Nyní jsme se rozhodli ve spolupráci se zdejší městskou knihovnou připravit jed-
nodenní výstavu, jež představí zájemcům průřez z této sbírky. Výstava s názvem
„Milevsko na mapách renesance a baroka“ se koná v chodbě městské knihovny
v Milevsku ve čtvrtek 7. října od 10 do 17 hodin. Ve 14 a 16 hodin se uskuteční
komentované prohlídky. 
Důvodem toho, že výstava potrvá jediný den, je skutečnost, že starým tiskům
příliš nesvědčí denní světlo. Proto zveme milevskou veřejnost, aby využila této
výjimečné příležitosti a přišla si prohlédnout staré kartografické doklady o existenci
našeho města. vš

Výřez mapy holandského kartografa Johanna Janssona z roku 1673. Milevsko zde
objevíme pod názvem Milausko. (Ze sbírek Milevského muzea).    
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KULTURA A SPORT – ŘÍJEN 2021

ZÁTOPEK
sobota 2., neděle 3. 10. 17:30 a 20:00
ČR - Drama, životopisný - Výpravný film věnovaný
nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho
z největších světových atletů všech dob.
ČESKÉ ZNĚNÍ 130 min. 
vstupné: 100 Kč 

KAREL
čtvrtek 7., pátek 8., sobota 9., neděle 10. 10.
ČT+PÁ 20:00; SO+NE 17:30 a 20:00 
ČR - Dokument, životopisný - Celovečerní dokumen-
tární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga
Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu
celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti
vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život
slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti,
ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
ČESKÉ ZNĚNÍ 127 min.
vstupné: 130 Kč 

SOKOLSKÁ AKADEMIE 2021 
pátek 8. 10. 17:30
Památný den sokolstva
ČR, T. J. Sokol Milevsko - Milevští Sokolové představují
tradiční akademii v netradičním pojetí. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 45 min. 
vstupné: 30 Kč 

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ 
čtvrtek 14., pátek 15., sobota 16. 10. 20:00
USA - Akční, sci-fi, thriller - Na filmová plátna se vrací
Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nejkom-
plexnějších comicsových postav společnosti Marvel.
DABING, 3D 120 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč 

MYŠI PATŘÍ DO NEBE
pátek 15., sobota 16., neděle 17. 10. 17:30 
ČR, SR, Francie, Polsko - Animovaný, dobrodružný,
komedie - Může mezi malou myškou a velkým lišákem
vzniknout opravdové přátelství? Odpověď najdete
v tomto animovaném dobrodružství.
ČESKÉ ZNĚNÍ 87 min. 
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
neděle 17. 10. 20:00 
ČR - Komedie, romantický - V českých kinech se bude
tancovat, smát se a samozřejmě hledat láska! Hlavně
ale věříme, že se budeme všichni dobře bavit! 
ČESKÉ ZNĚNÍ 94 min.
vstupné: 130 Kč

HALLOWEEN ZABÍJÍ
čtvrtek 21. 10. 20:00
USA - Horor - Některé netvory je fakt těžké zabít. Tak
třeba Michael Myers už úspěšně uniká přes čtyřicet let. 
TITULKY 105 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

ROZBITÝ ROBOT RON
pátek 22., sobota 23., neděle 24. 10. 17:30

USA - Animovaný - Snímek vypráví příběh trochu osa-
mělého dvanáctiletého sedmáka Barneyho a Rona,
jeho nového chodícího, mluvícího a zcela digitálního
přítele, který má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší
kamarád robot“. 
DABING, 3D 107 min. 
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč 

DUNA
pátek 22. 10., sobota 23. 10. 20:00
USA - Dobrodružný, drama, sci-fi - Kultovní sci-fi
dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického
Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis. 
DABING 155 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

ZPRÁVA
neděle 24. 10. 20:00 
ČR, SR, Německo - Drama, historický, válečný - Druhá
světová válka, 7. duben 1944. Pro tisíce vězňů z celé
Evropy ve špinavých barácích a s jídlem na příděl den
jako kterýkoliv jiný. Zatímco ostatní chtějí jen přežít,
skupinka vězňů připravuje útěk... 
ČESKÉ ZNĚNÍ 94 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + TLAPKOVÁ PATROLA
VE FILMU
středa 27. 10. 09:00 
Oblíbená tvořivá dílnička spojená s promítáním v kině
je zpět! Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci draka
a pak se podívat na animák Tlapková patrola ve filmu,
ve kterém účinkují asi nejslavnější a rozhodně nej-
roztomilejší záchranáři.
ČESKÉ ZNĚNÍ
vstupné: 70 Kč

ADDAMSOVA RODINA 2 
pátek 29., sobota 30., neděle 31. 10. 17:30
USA - Animovaný, rodinný - Vyrazte na letní dovole-
nou s Addamsovou rodinou, která svým nevšedním
a podivným chováním terorizuje nové kraje.
DABING 97 min. 
vstupné: 120 Kč 

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
pátek 29., sobota 30., neděle 31. 10. 20:00 
ČR - Komedie - Film pro partnerské dvojice se smyslem
pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit,
než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit.
ČESKÉ ZNĚNÍ 90 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

VÝSTAVA OBRÁZKY TVOŘENÉ ÚSTY
do středy 6. 10.
Vystavuje Pavel Hejhal. Pokud by vás obrázky zaujaly
a stáli byste o některý, autor vám může nabídnout
autorský tisk za 185 Kč. S objednávkou se obracejte
na pokladnu DK. Výstava je volně přístupná ve všední
dny od 8 do 15:30 hodin. 
vestibul DK 

TANEČNÍ HODINY 2021 - 5. LEKCE
pátek 1. 10. 19:00
velký sál
Vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
vstupné: účastníci kurzu na průkazky, ostatní 30 Kč

PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 2. 10. 10:00-12:00
Burza pro všechny, kteří chtějí prodat nebo koupit
dětské oblečení, kočárky, kola, autosedačky, hračky,
sportovní potřeby a další věci pro děti od 0 do 15 let.
Současně s burzou proběhne bleší trh, podmínky pro-
deje naleznete na www.milevskem.cz. V rámci burzy
budeme vybírat hračky pro Darovnu Milevsko a vy tak
můžete přispět na dobrou věc. 
prostory DK
vstupné: zdarma

POHÁDKA - O CHALOUPCE Z PERNÍKU
neděle 3. 10. 15:00
Žili byli máma s tátou ati měli dvě děti. Jeníčka aMařen-
ku. Jednou se děti vypravily do lesa na jahody. Každé
malé dítě přece ví, že nejsladší jahody musíte nasbírat
v lese, v hlubokém lese! Ale pozor, nechoďte do lesa
sami. Vezměte s sebou mladšího brášku, co umí vylézt
na strom, nebo starší sestřičku, která na vás dohlédne.
Ale nechoďte do lesa, když je tma. Protože když je v lese
tma, můžete se ztratit a narazit třeba na kouzelnou
chaloupku. Proč kouzelnou? Je totiž celá z perníku!
A kdo v takové chaloupce bydlí? Přece zlá ježibaba. 
Pohádkový příběh je plný písniček a veršů a je vhodný
pro děti od 2 let. Hraje divadlo Kapsa Andělská hora.
velký sál 
vstupné: v předprodeji 70 Kč, na místě 80 Kč

JÓGA PRO DĚTI - ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 4. 10. 16:00-16:45
Jóga pro děti je jiná, než jakou ji znají dospělí. Není při
ní tolik důležitá výdrž vjednotlivých pozicích jako pohyb
samotný. Zatímco „dospělácká“ jóga probíhá v klidu
atichu, dětská jóga bývá často provázena dětským smí-
chem, říkankami, písničkami… Určeno pro děti od 5 let.
hudební sál
cena: 20 Kč/lekci

JÓGA PRO DOSPĚLÉ - ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 4. 10. 17:00
Obsazeno, pouze pro předem přihlášené!
hudební sál

ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ USA A KANADY
pondělí 4. 10. 18:00
Beseda KČT, přednáší Matěj Patera.
loutkový sál

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY - VOLEBNÍ
OKRSEK
pátek 8. 10. 14:00-22:00

TANEČNÍ HODINY 2021 - 6. LEKCE
pátek 8. 10. 19:00
Vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
vstupné: účastníci kurzu na průkazky, ostatní 30 Kč

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY - VOLEBNÍ
OKRSEK
sobota 9. 10. 08:00-14:00

ČECHOMOR
sobota 9. 10. 20:00

MILEVSKÉ KINO

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

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz
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Zveme vás na koncert česko-moravské hudební sku-
piny, která originálním způsobem zpracovává lidové
písně a na hudební scéně působí již přes třicet let.
Vstup do DK od 19 hodin, děti do 6 let vstup zdarma. 
velký sál + balkon
vstupné: v předprodeji 590 Kč, na místě 690 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
úterý 12. 10. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ - ROK 2020 -
SENIOR KLUB ZVVZ
středa 13. 10. 15:00
Setkání se členy, kteří loni oslavili 70, 75, 80, 85
a 90 let. Jen pro pozvané.
velký sál 

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ - ROK 2021 -
SENIOR KLUB ZVVZ
čtvrtek 14. 10. 15:00
Setkání se členy, kteří letos oslaví 70, 75, 80, 85 a 90
let. Jen pro pozvané.
velký sál

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER - ENERGIE
A JEJÍ VLIV NA NAŠE ZDRAVÍ
čtvrtek 14. 10. 18:00
Naše pozvání přijal Tomáš Brož, který pohovoří
o energiích, reiki, problematice geopatogenních zón,
o čakrách a způsobech, jak pomoci sám sobě i druhým.
Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi osobní energií a energií
reiki. Jaké jsou možnosti použití reiki a jak ji získat.
výuková učebna
vstupné: 30 Kč

TANEČNÍ HODINY 2021 - PRODLOUŽENÁ 
pátek 15. 10. 19:00
velký sál
vstupné: 100 a 120 Kč

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - AŤ ŽIJÍ POHÁDKY!
neděle 17. 10. 10:00
Štístko a Poupěnka se společně s broučky dostanou
do pohádkového lesa. Zazní taneční hity Hejbni
kostrou a Jájájá, ale nebudou chybět ani známé,
osvědčené písničky. Po představení bude následovat
autogramiáda a focení. 
Předprodej na www.ticketportal.cz.
velký sál
vstupné: 195 Kč

NEUVĚŘITELNÁ INDIE
úterý 19. 10. 18:00
Beseda KČT, přednáší Ing. Petr Beneš.
loutkový sál

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
středa 20. 10. 17:00
velký sál

KURZ - VÝROBA PAPÍROVÉ KRAJKY
čtvrtek 21. 10. 17:30
Kurz je vhodný i pro děti od cca 10 let a je nutno se
na něj přihlásit do 15. října na telefonu 383 809 200
nebo na e-mailu kurzy@milevskem.cz. S sebou si
přineste měkkou podložku (např. pod myš), háčky
na háčkování příze (různé velikosti), jehlu a versatilku
nebo korkový špunt. 
výuková učebna
vstupné: 100 Kč

ZPÍVÁME S HARMONIKOU A KYTAROU
úterý 26. 10. 18:00
Zpívání nejen s harmonikou a kytarou, ale i za dopro-
vodu kláves, které pořádá Senior klub ZVVZ ve spo-
lupráci s Domem kultury Milevsko. Nenechte si ujít
oblíbený hudební podvečer.
Restaurace V Klubu
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ zdarma

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + TLAPKOVÁ PATROLA
VE FILMU
středa 27. 10. 09:00
Oblíbená tvořivá dílnička spojená s promítáním v kině
je zpět! 
Milevské kino
vstupné: 70 Kč

OSLAVY 28. ŘÍJNA
čtvrtek 28. 10. 18:00
Milevské kino
vstupné: zdarma

TANEČNÍ HODINY 2021 - 7. LEKCE
pátek 29. 10. 19:00
Vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazky, ostatní 30 Kč

PŘIPRAVUJEME:

TRAVESTI SHOW - NEMOCNICE NA POKRAJI
ZKÁZY
sobota 13. 11. 19:00
Každý si vyzkoušel za život už několikrát roli pacienta
na vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak to chodí z té
druhé strany. Více informací na www.techtleme-
chtlerevue.cz.
velký sál
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč

JIŘÍ KOLBABA - PIRÁTI Z KARIBIKU
pondělí 15. 11. 18:00
Jedinečný český cestovatel a fotograf v Milevsku.
Malebné rozsáhlé souostroví láká cestovatele i turisty
z celého světa. Navštívíme Panenské ostrovy a mnoho
exotických ostrovů Malých a Velkých Antil. 
Milevské kino
vstupné: v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč

ZDENĚK IZER - NA PLNÝ COOLE
pondělí 22. 11. 19:00
Zábavný pořad, ve kterém se diváci setkají s jedineč-
ným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. 
velký sál
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 330 Kč

ZLATÍ UHOŘÍ 
středa 6. až středa 27. 10.
Obrazy, objekty a motocyklové koncepty vystavují

Tomáš Pitlík a Ladislav Hodný. 
vstupné: 10 Kč

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY - VOLEBNÍ
OKRSEK
pátek 8. 10. 14:00-22:00
sobota 9. 10. 08:00-14:00

HUDEBNÍ SKLEPY - MICHAL PROKOP TRIO
pátek 15. 10. 19:00
Michal Prokop a Jan Hrubý přizvali ke spolupráci
kytaristu Pavla Marcela, s nímž vytvořili nový projekt.
Nepůjde pouze o akustickou verzi, nýbrž o zcela samo-
statný program, kde také zazní známé písně Michala
Prokopa, ovšem v jiných verzích.
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

MILEVSKO NA MAPÁCH RENESANCE A BAROKA
čtvrtek 7. 10. 10:00-17:00
Jednodenní výstavu pořádáme ve spolupráci s městskou
knihovnou. Přijďte si prohlédnout staré kartografické
doklady o existenci našeho města z let 1554 až 1791.
Ve 14 a16 hodin se uskuteční komentované prohlídky. 
knihovna na náměstí

LIDÉ SV. FLORIÁNA 
do neděle 31. 10.
Milevské muzeum aSbor dobrovolných hasičů vMilevsku
vás srdečně zvou na výstavu ke 150. výročí vzniku sboru. 

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

LETNÍ STADION:
02. 10. 12:30 FC muži B - Soběslav B
03. 10. 10:00 FC dorost - FC Písek B
03. 10. 16:00 FC muži A - TJ Osek
09. 10. 10:00 FC žáci - Spratka Kaplice
14. 10. 17:00 FC st. přípravka - FC Písek D
14. 10. 17:00 FC ml. přípravka - TJ Božetice
16. 10. 10:00 FC žáci - Junior Strakonice
17. 10. 10:00 FC ZVVZ Milevsko přípravky
17. 10. 15:30 FC muži A - Jiskra Třeboň
24. 10. 10:00 FC dorost - Ševětín
24. 10. 15:30 FC muži B - Chotoviny
28. 10. 17:00 FC ml. přípravka - AFK/Hradiště C
31. 10. 10:00 FC žáci - Loko Veselí n/L.
31. 10. 14:00 FC muži A - Sokol S. Ústí

SPORTOVNÍ HALA:
02. 10. 10:00 Handball 1. liga dorostenek
02. 10. 17:00 FBC Došwich muži A
03. 10. 08:00 FBC Došwich junior B
09.-10. 10. 08:00 Handball turnaj mini
16.-17. 10. 08:00 Handball ml. žákyně turnaj
16. 10. 19:00 FBC Došwich muži A
23. 10. 18:00 FBC Došwich junior

Pro vstup na kulturní akce je nutné dodržet
aktuální epidemiologické podmínky. Více na
www.milevskem.cz.

GALERIE M

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

MILEVSKÉ MUZEUM

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

SPOS MILEVSKO

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
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24. 10. 08:00 FBC Došwich elevové
24. 10. 14:00 FBC Došwich junior
30. 10. 08:00 FBC Došwich ml. žáci 
31. 10. 08:00 FBC Došwich přípravka

SAUNA: 
středa: muži 16:00-21:00
čtvrtek: ženy 15:00-21:00
pátek: muži 15:00-21:00

EUROPA THERME BAD FÜSSING
úterý 5. 10.
Koupání v termálních lázních.

CEMENTÁRNA RADOTÍN A MNÍŠEK POD BRDY
úterý 12. 10.
Exkurze do cementárny, prohlídka zámku v Mníšku
včetně expozice módy.

KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ, HOŘOVICE
úterý 19. 10.
Návštěva jeskyně (60 minut, 9°C, trasa 620 m
a 485 schodů), vyhlídková procházka (1,5 km) a pro-
hlídka zámku v Hořovicích.

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
úterý 26. 10.
Soutěž tříčlenných družstev seniorů, ve které jde
hlavně o radost z pohybu a hezké zážitky. Nutno vzít
si s sebou přezůvky, doporučujeme se předem při-
hlásit. 
sokolovna

ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ USA A KANADY
úterý 5. 10. 18:00
Turistická beseda - vypráví a promítá Matěj Patera.
DK - loutkový sál

PODZIMNÍ ŠPEKÁČEK
středa 6. 10. 13:00
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte
s sebou chutný špekáček.
vede: Jaroslav Mácha
sraz u sokolovny

SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELŮ KČT JIŽNÍ
ČECHY
sobota 16. 10.
Pořádá oblastní výbor KČT, místo konání bude upřes-
něno dodatečně. 

NEUVĚŘITELNÁ INDIE - POVÍDÁNÍ
O MĚSÍČNÍM PUTOVÁNÍ PO INDII
úterý 19. 10. 18:00
Turistická beseda - vypráví a promítá Ing. Petr Beneš.
DK - loutkový sál

KREATIVNÍ MALOVÁNÍ - PODZIM
úterý 5. 10. 

TURNAJ V KARTÁCH
úterý 12. 10. 

SLADKÉ PEČENÍ
úterý 19. 10. 

STARÁME SE O ZAHRADU
úterý 26. 10. 

PROVEDLI NÁS ŽIVOTEM. BUĎME S NIMI,
KDYŽ TEN JEJICH KONČÍ
čtvrtek 7. 10. 17:00
Obyčejné lidské povídání o životě a smrti a všem, co
byste si přáli vědět o hospicových službách a sociální
pomoci u nás v Milevsku. Přednášejí Mgr. Milada Štoj-
dlová a Bc. Petra Šindelářová.
knihovna na náměstí

KONCERT PRO SENIORY
středa 20. 10. 14:00 
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 21. 10. 17:00 
sál ZUŠ

VÝSTAVA COVIDOVÝCH PRACÍ
do pátku 29. 10. 13:00-17:00       
Výstava prací žáků výtvarného oboru aneb Kreslili
jsme si pod online dohledem.
koncertní sál ZUŠ

DUSOT DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ
pátek 15. 10.
Koncert občasně hrající kapely muzikantů z Milevska,
původních členů milevské kapely Suicide, hrající
cover verze známých rockových hitů.

TICHO DE PRE CUPÉ BAND
sobota 23. 10.
Milevská stálice tentokrát v rozšířené sestavě.

HALLOWEEN PARTY
sobota 30. 10.
Již tradiční party v maskách s DJs Brothers in basic.

MEDIAČNÍ SLUŽBA
úterý 5., 12., 19., a 26. 10. 08:00-16:00
Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvi-

sejících s rozvodem manželství? Využijte bezplatnou
pomoc mediátora PhDr. Jaromíra Matouška. Nutno
objednat se předem na telefonu 723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
úterý 5. a středa 20. 10. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 7., středa 27. a pátek 29. 10. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

DOMÁCÍ HOSPIC ATHELAS

 TEL.: 774 209 515

ZUŠ MILEVSKO

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

KAMENÁČ music art pub

www.kamenac.net

CENTRUM MILÍSEK

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

Pořádáte v Milevsku akci pro veřejnost? Dejte
nám o ní vědět na e-mail akce@milevskem.cz
a my se postaráme o její propagaci.
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FOTOOBJEKTIVEM

Ve čtvrtek 16. září byla ve vestibulu DK Milevsko vernisáží zahájena zajímavá výstava
Pavla Hejhala s názvem Obrázky tvořené ústy. Výstavu si můžete přijít prohlédnout do
středy 6. října ve všední dny od 8 do 15:30 hodin.

V sobotu 18. září proběhlo v bazilice Milevského kláštera 13. Milevské bienále duchovní
hudby, na kterém zazněly skladby z díla Wolfganga Amadea Mozarta. Diváci mohli obdi-
vovat hudební umění v podání Dvořákova komorního orchestru v čele s dirigentem Mar-
tinem Peschíkem, sólistky z Národního divadla v Praze Jany Sibery a sólisty na klarinet
Jiřího Krejčího. S orchestrem si zazpíval také Milevský smíšený sbor v čele s Andělou Mar-
šálkovou, které bylo na závěr koncertu slavnostně předáno ocenění Bedřicha Smetany. 

Neděle 19. září patřila v domě kultury dětem. Do Milevska totiž přijel oblíbený Michal
Nesvadba, tentokrát s pořadem Michal k snídani. Téměř stovka malých i velkých diváků
si užila hodinovou show plnou smíchu, her a písniček. Děti se aktivně pořadu účastnily
a řada z nich si odnesla dárek vyrobený od Michala přímo pro ně. Každý pak měl možnost
se s Michalem vyfotografovat. 

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Strážníci poskytli první pomoc  
Na strážníky se obrátili kolegové z PČR o součinnost při dopravní
nehodě na křižovatce Tyršovo nám. a E. Destinové. Účastníky
nehody byly dvě řidičky, jedna z nich si stěžovala na bolest hlavy.
Strážníci přivolali ZZS a HZS, neboť z jednoho vozidla unikaly
provozní kapaliny. Žena s poraněním skončila v nemocnici.

Hlídka MP počkala na místě až do odjezdu odtahové služby s bouranými vozidly.
Hluk v bytě  
Strážníci přijali oznámení na rušení nočního klidu v jednom bytě na sídlišti. Hlídka
se vydala na místo, kde před bytem byl slyšet hovor několika osob. Majitel bytu
se omlouval, že si ani neuvědomil, že jsou příliš nahlas. Přislíbil zavřít okno a ztišit
projev. Mezitím se do řešení vložila oznamovatelka, navrhovala strážníkům
kontrolu počtu návštěvníků v bytě. Tuto pravomoc strážníci nemají, všechny
zúčastněné poučili o možnostech řešení. 
Cizinec v akci  
Operátor kamerového systému upozornil strážníky na chumel lidí na náměstí ukašny.
Vypadalo to, že dojde k nějaké strkanici. Po chvilce se dav vydal směrem k Tankovně,
kde opravdu vzplály vášně. Hlídka MP již byla na místě, situaci se snažila uklidnit.
Jeden mladík ukazoval strážníkům směrem k diskotéce Froll, kde měla ležet zraněná
dívka. ZZS a PČR již volali. Terčem skupinky byl cizinec, který měl dívku údajně
napadnout. Strážníci se jej od davu snažili oddělit a vyčkat do příjezdu PČR.
Chovný holub a strážník v bahenních lázních  
Mladý holub se nejspíše rozhodl, že přeplave Habartův rybník za FÚ, jenže si
nestačil všimnout, že tam není voda, ale jen bahno. Přivolaná hlídka MP pro
nešťastníka vyrazila na pomoc. Jeden ze strážníků zul boty a s vyhrnutými noha-
vicemi se brodil bahnem k ubožákovi. Po chvilce se již holub ocitl pod vodou,
která smyla nános bahna. Po uschnutí se znovu vydal na oblohu. Jestli bylo bahno
léčivé se dozvíme, až se projeví jeho blahodárné účinky.
Stanaře předali PČR   
Po oznámení na postavený stan u potoka pod cvičákem vyjížděla hlídka MP na
udané místo. V zeleném stanu zde přebýval muž. Po prokázání totožnosti strážníci
následně zjistili, že o muže má zájem PČR kvůli majetkové trestné činnosti. Po
dohodě s PČR byl předveden na OO PČR v Milevsku.
Opilec v krtinci    
Vedle služebny MP nalezli strážníci totálně opilého místního mladíka, který ležel podél
chodníku v oraništi skryté hlíny a spal. Následně byl probuzen, požádán o prokázání
totožnosti a podání vysvětlení. Po chvilce se probral a vzpomněl si pouze na to, že byl
na nějakém štandu, kde přebral, ale víc neví. Hlídkou MP byl nasměrován k domovu.
Diskotéka v bytě  
Strážníci řešili stížnost nájemníka bytu na starém sídlišti na rušení nočního klidu
hlasitou hudbou z bytu nad ním. Posluchač břitkých tónů hudbu na výzvu strážníků
ztlumil.
Nebyl slušným hostem  
Muž středního věku se telefonicky dožadoval, aby mu hlídka MP pomohla dostat
se do restaurace Froll, kam ho údajně bezdůvodně nechce pustit ochranka. Na
místě bylo jednáno s ochrankou, která uvedla, že dotyčný muž se uvnitř choval
dosti nevhodně a byl proto vyveden ven. Teď už bývalý host diskotéky byl srážníky
následně poučen o případném dalším postupu v případě, že s tímto nesouhlasí
a tím hlídka svoji činnost na místě ukončila.
Tulák na Pytláku   
Strážníci přijali upozornění na psa pobíhajícího po vozovce okolo Pytláku. Hlídka
MP na místě spatřila ženu, která se vydala toulavého psa chytat do lesa. Strážníci
ji zastihli spolu se psem, který ji při pokusu o odchyt kousl. Zraněná žena byla
poučena o dalším postupu, zejména zdravotním. Pes byl hlídkou odchycen a tran-
sportován na veterinární vyšetření. Protože byl psík dehydratován, dostal kapačku
a v ambulanci zůstal na pozorování. Majitel křížence se navečer téhož dne přihlásil,
doložil potřebné dokumenty a po zaplacení lékařských výdajů si svoji 16letou
fenku vyzvedl u veterinářky. Záležitost se dořeší během několika dnů.
Bezdomovec obydlel skluzavku   
Městští policisté vyjížděli na tel. oznámení obyvatelky starého sídliště na doupě
bezdomovce pod skluzavkou dětského hřiště v ul. K. Čapka - v parku nad Beckovem.
Hlídka na místě nikoho nezastihla. V kryté části prolézačky se nacházelo několik
vystlaných kartonových krabic, které strážníci odnesli do kontejneru. Oznamo-
vatelka byla požádána o spolupráci v případě, že se nevítaný návštěvník opět
ukáže, ať okamžitě kontaktuje linku 156. Martin Hrtoň
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MŠ KYTIČKA
BOB A BOBEK NA CESTÁCH

Proč zmiňuji pohádkové postavičky králíků z klobouku?
Protože tentokrát o prázdninách cestovali Bob a Bobek
prostřednictvím putovních kamínků. Naše babičky
a dědečkové v DPS je nakreslili a namalovali na kamínky
a děti z MŠ Kytička je vzaly s sebou na prázdniny. Někte-
ré kamínky docestovaly až do Bulharska, Chorvatska
nebo Řecka k moři, ale dostaly se i na spoustu krásných
míst v naší republice - na Lipno, na Sázavu, do Jizer-
ských hor, na poutní místo Svatá Hora, do Putimi, do

Písku, na Žďákovský most nebo do Mirákula v Milovicích. Z těchto míst také smě-
řovaly fotografie a pohlednice s pozdravy do DPS, aby babičky a dědečkové věděli,
kam až se jejich kamínky dostaly a kde děti trávily prázdniny. Babičky a dědečkové
tak virtuálně cestovali s nimi.
Prázdninové aktivity měly daleko větší přesah. Tentokrát to nebyl most mezi
mateřskou školou a seniory v DPS, ale zapojeny byly i rodiny, které pomáhaly
s dokumentováním cest kamínků a posíláním pohlednic. „Mezigeneračně“ tak
není jen značka!

Bc. Marcela Brčková, DiS.

GYMNÁZIUM MILEVSKO
ZÁŘÍ VE ZNAMENÍ KURZŮ A PROJEKTOVÉ VÝUKY

Primáni při sportovních aktivitách u Pilského rybníka na Monínci.

Při putování po stopách Karla Hynka Máchy se účastníci projektových dnů zastavili na
Jarmilině skále.

Ve dnech 6. až 8. září absolvovaly dvě nové třídy milevského gymnázia adaptační
kurz na Monínci. Náplň tří dnů byla pestrá - žáci si vyzkoušeli jízdu na paddleboardu,
slaňovali ze skalního útvaru Čertovo břemeno, prošli překážky v lanovém parku,
relaxovali ve wellness, soutěžili, hráli seznamovací a prožitkové hry a večer zpívali
u ohně. To vše probíhalo za krásného slunného počasí. Žáci se v rámci třídních

2. ZŠ MILEVSKO
SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

S aktovkami na zádech se poprvé ve středu 1. září vydali do školy naši prvňáčci.
V obou třídách od rána zavládla slavnostní atmosféra. Dojatí rodiče, rozzářené
dětské oči, vyzdobené třídy, natěšené paní učitelky a vzácní hosté. 
Prvňáčci strávili se svými učitelkami jednu vyučovací hodinu. Ta utekla jako voda.
Během slavnostního přivítání dostali balíček se školními potřebami a další dárky.
Obě třídy navštívil starosta města Ing. Ivan Radosta a ředitel Mgr. Michal Divíšek,
kteří popřáli nejmladším žáčkům, aby se jim ve škole líbilo, našli si zde nové kama-
rády a neztráceli chuť se učit nové věci.
Vzpomínat na jejich velký den budou také rodiče a prarodiče, kteří je přišli podpořit.
Přejeme jim, ať se jim start do nové životní etapy vydaří co nejlépe a provází je
jen úspěchy a krásné vzpomínky.

Mgr. Hana Prášková

ROZJÍŽDÍME SE DO KLASICKÉHO PROVOZU

Po prvním týdnu testování žáků na covid se provoz vrátil do normálního režimu
aškoláci prožívají úvodní hodiny. Jedná se především oopakování adoplňování zna-
lostí. Některé učivo žáci zvládli bez problémů a učitelé jsou velice spokojeni, jsou
však oblasti v učivu, které se musejí ještě doplnit a procvičit v rámci běžné výuky.
Žákům, kteří mají větší nedostatky ve znalostech z doby distančního vzdělávání,
nabízí škola ještě doučování. Je zřízeno 12 doučovacích skupin, 3 čtenářské kluby,
badatelský klub a 2 kluby deskových her a robotiky. Učivo si žáci procvičují v nové
třídě vybavené notebooky. Pro zlepšení školní i družinové práce byly přijaty 3
nové školní asistentky.
Škola z prostředků Ministerstva školství organizuje dalších 8 doučování hlavních
předmětů. V zájmové oblasti jsme zřídili kroužek AJ pro první třídu, sborový zpěv
a ve spolupráci s oddílem Došwich kroužek florbalu.
Z důvodu navázání na projekty Ministerstva zahraničních věcí se škola stala od
nového roku školou určenou pro vzdělávání cizinců. Pro ně jsme zřídili skupinu
výuky českého jazyka.
Je toho opravdu velice mnoho, co jsme žákům nabídli prostřednictvím dotace
MŠMT, projektů EU a školou zřizovaných kroužků. Pevně doufám, že veškerá práce
pedagogů školy povede ke zlepšení vědomostí u žáků, které musím za jejich dosa-
vadní práci velice pochválit. Od začátku školního roku ji pojali velice odpovědně. 
Věřím, že tento školní rok bude pro práci ve škole klidnější pro žáky i pedagogy
a dokážeme se vyrovnat s minulým výpadkem prezenčního vzdělávání. 

Mgr. Michal Divíšek
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PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA – 8. ŘÍJEN

Česká republika má v současné době ve svém kalendáři sedm státních svátků
(1. leden, 8. květen, 5. a 6. červenec, 28. září, 28. říjen a 17. listopad) a sedm
ostatních svátků (1. leden, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1. květen, 24. až
26. prosinec), které jsou dny pracovního klidu. K nim se podle zákona č. 245/2000
Sb. řadí patnáct významných dní (např. 16. leden Den památky Jana Palacha,
8. březen MDŽ, 28. březen Den učitelů, 15. květen Mezinárodní den rodiny nebo
11. listopad Den válečných veteránů). V roce 2018 navrhla skupina poslanců ODS
zastoupená Václavem Klausem ml. zavést 8. říjen jako „Památný den sokolstva“.
Sněmovna návrh zákona schválila hned v prvním čtení, stejně snadno zákon
schválil i senát a prezident.
Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během
téměř 160 let existence tohoto nejstaršího českého tělocvičného spolku obětovali
své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Datum 8. října nebylo
vybráno náhodně. Bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941,
kdy gestapo v noci ze 7. na 8. října zatklo v rámci „Akce Sokol“ na 1500 sokolských
činovníků z ústředí České obce sokolské, ze žup i z větších jednot, kteří „ještě byli
na svobodě“. Ti byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů.
Plných 93 % z nich do konce války zahynulo. Ještě během této noci podepsal
Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění ČOS, kterou nacisté považovali za
nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém
měřítku odbojovému hnutí. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům

Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů,
a tím i významných osobností celého národa. Říjnové události roku 1941 představují
zároveň nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů
dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci. 
Památný den sokolstva je uctěním i dalších sokolských obětí – sokolů padlých
v obou světových válkách i obětí komunistického režimu. Sokolové bojovali v první
válce se zbraní v ruce jako legionáři i v domácí odbojové skupině Maffie. Během
druhé světové války se aktivně účastnili odboje a měli lví podíl na atentátu na
Reinharda Heydricha. Proto nacisté veškerou činnost Sokola 12. dubna 1941 zaká-
zali. Ztráty na životech, na majetku a značnou morální újmu způsobil sokolům
i komunistický režim. Ten po sjednocení tělovýchovy v roce 1948 Sokol v roce
1952 definitivně zrušil. 
Od roku 2014 si členové některých sokolských jednot začali události 8. října 1941
připomínat tzv. Večery sokolských světel. Po vodě posílali hořící lodičky, kdy
každá lodička připomínala jednu sokolskou duši, která neváhala obětovat svůj
život za svobodu republiky. Díky houževnatosti mnoha členů Sokola pak byl 8. říjen
schválen jako Památný den sokolstva. 
V našem městě jsme Památný den sokolstva uctili poprvé v roce 2019. Členové
jednoty mohli v tento den navštívit v Milevském muzeu výstavu „130 let na křídlech
Sokola“ za pouhou 1 Kč a pak večer v milevském kině zajímavý film „Dobrý život
sokola Bendy“. V loňském roce silně ovlivnila konání vzpomínkových akcí pandemie
Covid-19, proto jsme si význam Památného dne připomněli hlavně na stránkách
Milevských novin. Pro letošní rok výbor a cvičitelé T. J. Sokol Milevsko připravili
zajímavý program pro členy i nečleny jednoty. V pátek 8. října bude od 17 hodin
v milevském kině promítán film s názvem „Sokolská akademie 2021“ (délka
45 minut, vstupné 30 Kč, vstupenky je možné zakoupit přes rezervační systém
www.milevskem.cz). V něm milevští sokolové představí svoji tradiční a oblíbenou
akademii v netradičním pojetí - kvůli pandemii coronaviru a nejrůznějším zákazům
se mohla uskutečnit pouze virtuálně. Zatím ji mohli shlédnout pouze účastníci
valné hromady jednoty v polovině června a všichni, kdo s námi prožili Noc soko-
loven, o týden později. Na promítání naváže lampionový průvod, který vyjde
v 18 hodin z náměstí E. Beneše. Bude směřovat k sokolovně, kde pak účastníky
čeká krátký program.
Všichni členové Sokola by si měli v tento den připnout kokardu se znakem Sokola
jako připomenutí sokolské perzekuce. Kokarda není nic nového - je se sokolskou
symbolikou spojena od založení spolku v roce 1862. Stala se neodmyslitelnou
součástí čapky sokolského kroje pánského i baretu u kroje dámského. 

Zuzana Sekalová

Sokolská kokarda. Sokolská stráž Sokola Písek.

POUŤ PRO DĚTI Z NZDM FANOUŠ

Ve dnech 26. a 27. srpna měly možnost děti z NZDM Františka z Assisi (zkráceně
Klub Fanouš) navštívit pouť, která každoročně provází posvícení v Milevsku. Užily
si tak jízdu na některých atrakcích. Velmi děkujeme vedoucímu atrakcí panu Habi-
chovi, který má největší zásluhu na tom, že těmto dětem z NZDM dopřává každo-
ročně atrakce zdarma. Děti se s vždy s koncem léta na pouť těší. Měly velkou
radost, že jim to bylo opět umožněno a velmi si to užily. Není nad upřímnou
dětskou radost. Svezly se např. na autodromu nebo na labutích. Odnesly si nové
zážitky a dojmy. Z akce byla pořízena fotodokumentace, která bude přístupná i
na webových stránkách Farní charity Milevsko. 

Kateřina Filipi

kolektivů lépe poznali a rychle navázali nová přátelství. Primu na kurzu doprovázela
třídní učitelka Mgr. Simona Španvirtová, třídu 1. A třídní učitelka Mgr. Lucie
Mrázková.
O týden později probíhala pro všechny žáky školy výuka projektově. V rámci EVVO
(environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) si podle zájmu každý zvolil projekt,
jehož se dva až tři dny účastnil. Nabídka byla zajímavá – poznávání Křivoklátska,
Jizerských hor, Českokrumlovska nebo Máchova kraje. Začátek školního roku tak
měli gymnazisti zpestřený zajímavými vzdělávacími, kulturními a sportovními
aktivitami.  Mgr. Jana Plavcová
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Možná si ještě leckdo ze starší generace pamatuje ty napínavé okamžiky v černé
komoře, to když jsme s nedočkavostí pozorovali, jak se na fotografickém papíře
objevuje první náznak vznikající fotografie. Fotografie má svou dlouhou azajímavou
historii. Letos je tomu už 182 let, kdy byla vynalezena daguerrotypie, prapředek
fotografie, první v praxi použitelná fotografická technika. Ve své době vyvolala
mimořádně velký ohlas v řadách veřejnosti.
Dne 9. ledna 1839 byla daguerrotypie poprvé představena světu. Došlo k tomu
během setkání pařížské Akademie věd (Académie des sciences). Cesta k prvnímu
ustálenému procesu trvala neuvěřitelných 23 let, lemovaných nezdařenými pokusy

zkoumání chemických
procesů.
Daguerrotypie byla
pojmenována po fran-
couzském malíři avědci
Louis-Jacques-Mandé
Daguerreovi (1787 –
1851), jenž chemický
proces vynalezl společ-
ně s Nicéphore Niépcem
(1765 – 1833), ten se
však dokončení výzku-
mu a úspěchu daguer-
rotypie už nedožil.
Daguerre jako první
vynalezl diorama ataké
přístroj polyroma, který
umožňoval sledovat
animované snímky.
Daguerrotypie existo-
valy ve třech typech.
Angloamerická se nosi-
la na krku jako medai-
lonek, evropská se

zavěšovala na zeď, vznikla istereoskopická, zde vyvolávaly dva různé snímky optický
dojem prostoru.
Jednalo se o fotografický proces, jehož základem byla dokonale vyleštěná kovová
deska z čistého stříbra nebo silně postříbřené mědi. Tato deska se umístila do
speciální skříňky nad misku s krystaly jódu. Působením jódu destička postupně ze -
žloutla a zmodrala. Vlivem jódových par se změnila její tenká povrchová vrstva na
jodid stříbrný, čímž se destička stala citlivou na světlo. Destičku musel její tvůrce
ve tmě založit do speciálního pouzdra azasunout do camery obscury (temná komora).
Daguerrotypisté mívali problémy během expozice snímků, šlo zejména o intenzitu
osvětlení. V závislosti na množství světla upravovali délku expozice od minut až na
několik dlouhých hodin. Světlo dopadající na destičku postupně jodid stříbrný
redukoval zpět na stříbro, které se zbarvilo na černou nebo tmavohnědou barvu.
Následoval proces vyvolání snímku, který musel být proveden potmě. V temné
skříňce na destičku působily páry rtuti, které na osvětlených místech vytvořily spolu

se stříbrem amalgám mléčně bílé barvy. Celý proces vyžadoval neustálou kontrolu
a včasné ukončení. Fotograf sledoval vykreslování obrazu speciálním otvorem
adesku ve správný čas vyjmul. Jako ustalovač se používal roztok thiosíranu sodného.
Destička se vkládala do ustalovací lázně s vědomím, že thiosíran s amalgámem
nereaguje, ale dokáže smýt zbytky halogenidů stříbra z neosvětlených míst. Po
vyjmutí z ustalovací lázně byla daguerrotypie konečně hotova. Autor ji ovšem musel
okamžitě zasklít, aby zamezil nechtěnému setření vrstvičky amalgámu, atím inená-
vratnému zničení snímku. Každý obrázek byl originál, tudíž se nedá zhotovit další
fotografie. 
Francouzská akademie věd daguerrotypii oficiálně představila veřejnosti dne 19.
srpna 1839, tento patent lidem bezplatně darovala, čímž zpřístupnila tuto techniku
a postup celému světu. Výjimkou byla Velká Británie, kde si Daguerre svůj vynález
nechal patentovat. Tento den se slaví jako Světový den fotografie. Velmi brzy se
daguerrotypie rozšířila do celého světa, i když byla dosti drahá, a také náročná pro
zobrazované osoby – ty totiž musely sedět nehybně dost dlouhou dobu. Práva k vol-
nému užívání Daguerre také daroval francouzskému studentu Antoinu Claudetovi,
který působil většinu času ve Velké Británii. Ten celý proces ještě zdokonalil avylep-
šil.
Ve sbírkách Milevského muzea je uložen jediný vzácný exemplář daguerrotypie.
Jedná se o angloamerický typ o rozměrech 8,1 x 10,8 cm, který vznikl někdy těsně
kolem roku 1850. Na daguerrotypii je zobrazen dvojportrét neznámých osob, ženy
a muže ve svátečním oblečení. Do Milevského muzea byla tato daguerrotypie daro-
vána Gustavem Königem roku 1937, kdy bylo slavnostně Milevské muzeum otevřeno
pro veřejnost. Expozice byly tehdy umístěny ve čtyřech přízemních místnostech
zdejší radnice.
V Čechách je za první dochovanou
daguerrotypii vzniklou na našem úze-
mí, považován snímek staré pošty na
náměstí v Litomyšli z roku 1840, od
českého autora Floruse Ignáce Staš-
ka, rektora piaristické koleje v Lito-
myšli.
Vzácná daguerrotypie je také uložena
ve sbírkách západočeského zámku
Kynžvart. Jedná se ojednu zprvních,
kterou pořídil právě sám francouzský
vynálezce Louis Daguerre. Zachytil
na ní interiér svého osobního umě-
leckého ateliéru.
Tuto daguerrotypii osobně a s vla-
stnoručním věnováním daroval
rakouskému kancléři Klemensu von
Metternichovi roku 1839, v tomtéž
roce, kdy byla daguerrotypie patentována. Roku 2006 byla tato daguerrotypie pro-
hlášena za movitou národní kulturní památku.  V dubnu před třemi lety byla kyn-
žvartská daguerrotypie zapsána iv prestižním seznamu dokumentů UNESCO Paměť
světa. Zapomenutý klenot nalezl kolem roku 1960 při průzkumu sbírek na zámku
Kynžvart historik fotografie Rudolf Skopec. V současnosti je tato daguerrotypie
s názvem Zátiší ateliéru součástí fotografické expozice Národního technického
muzea v Praze.

Lukáš Panec, Milevské muzeum

Portrétní fotografie vynálezce Louise Daguerra (1787–1851).

Daguerrotypická kamera.

Dvojportrét daguerrotypie angloamerického typu, kolem roku 1850. Foto autor.
(Milevské muzeum)

Proslulá kynžvartská daguerrotypie.

STŘÍPKY Z MINULOSTI – KRÁL MEZI FOTOGRAFIEMI
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Vedení (nám. E. Beneše)
Ing. Ivan Radosta starosta 382 504 102 602 384 405 ivan.radosta@milevsko-mesto.cz

Michal Horek místostarosta 382 504 124 702 222 330 michal.horek@milevsko-mesto.cz
Kancelář vedení města
Bc. Iveta Jelínková asistentka vedení města 382 504 121 601 085 840 iveta.jelinkova@milevsko-mesto.cz

Magdaléna Čunátová asistentka vedení města 382 504 103 607 091 765 magdalena.cunatova@milevsko-mesto.cz

Bc. Jiří Batysta, DiS. obrana, krizové řízení a požární ochrana 382 504 122 724 151 734 jiri.batysta@milevsko-mesto.cz

Marek Hradil informatik 382 504 135 721 029 733 marek.hradil@milevsko-mesto.cz

Tomáš Přibyl informatik 382 504 108 702 260 918 tomas.pribyl@milevsko-mesto.cz
Odbor vnitřních věcí (nám. E. Beneše)
JUDr. Jana Čunátová vedoucí odboru 382 504 101 724 180 828 jana.cunatova@milevsko-mesto.cz

Bc. Anna Randová referent - matrika, zástupce vedoucí odboru 382 504 144 605 161 301 anna.randova@milevsko-mesto.cz

Jitka Hrochová referent - ohlašovna 382 504 114 jitka.hrochova@milevsko-mesto.cz

Vendula Krausová referent - cestovní doklady 382 504 147 vendula.krausova@milevsko-mesto.cz

Ivana Suchanová referent - občanské průkazy 382 504 110 ivana.suchanova@milevsko-mesto.cz

Miluše Záhorová referent - evidence obyvatel 382 504 100 miluse.zahova@milevsko-mesto.cz

Ing. Hana Kozáková referent - veřejný pořádek, pohledávky 382 504 113 hana.kozakova@milevsko-mesto.cz

Iveta Kolínová, DiS. referent - živnostenská kontrola 382 504 239 728 972 752 iveta.kolinova@milevsko-mesto.cz

Centrální podatelna 382 504 117 epodatelna@milevsko-mesto.cz
Sažinova ul.
Ing. Petra Vlková referent - evidence podnikatelů, živnostenská kontrola 382 504 234 702 131 358 petra.vlkova@milevsko-mesto.cz

Ivana Nováková referent - evidence podnikatelů 382 504 238 ivana.novakova@milevsko-mesto.cz

Drahomíra Fujerová referent - podatelna a pokladní Sažinova 382 504 219 drahomira.fujerova@milevsko-mesto.cz
Odbor finanční (nám. E. Beneše)
Ing. Hana Jánová vedoucí odboru 382 504 105 702 152 606 hana.janova@milevsko-mesto.cz

Bc. Eva Fořtová referent - hlavní účetní, zástupce vedoucí odboru 382 504 127 eva.fortova@milevsko-mesto.cz

Petra Fořtová referent - účetní (rozpočet - výdaje) 382 504 126 petra.fortova@milevsko-mesto.cz

Pavlína Zděnková referent - správce poplatků (psi, komunální odpad) 382 504 132 pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz

Helena Fuková referent - účetní (rozpočet - příjmy), daně 382 504 154 helena.fukova@milevsko-mesto.cz

Simona Peštová referent - účetní (rozpočet, fakturace) 382 504 125 simona.pestova@milevsko-mesto.cz

Bc. Lenka Kofroňová referent - účetní (hospodářská činnost) 382 504 133 lenka.kofronova@milevsko-mesto.cz

Jana Šrámková referent - pokladní 382 504 112 jana.sramkova@milevsko-mesto.cz

Ing. Eva Šťastná referent - rozpočet, správce rozpočtu 382 504 129 eva.stastna@milevsko-mesto.cz

Ing. Eva Kalinová referent - vyúčtování dotací, veřejnoprávní kontrola 382 504 152 eva.kalinova@milevsko-mesto.cz

Ing. Vendula Pekárková 
Matoušková personalistka 382 504 151 vendula.pekarkova@milevsko-mesto.cz

Vendula Černá mzdová účetní 382 504 128 vendula.cerna@milevsko-mesto.cz
Odbor sociálních věcí (nám. E. Beneše)
Ing. Ladislav Kotalík vedoucí odboru 382 504 106 602 440 221 ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz

Pavla Jansová, DiS. referent - sociální pracovník, sociální kurátor, veřejný opatrovník, 
zástupce vedoucího odboru 382 504 141 601 372 637 pavla.jansova@milevsko-mesto.cz

Pavlína Hajská, DiS. referent - sociální pracovník, domy s pečovatelskou službou, 
dopravní karty pro seniory, veřejný opatrovník 382 504 138 607 005 973 pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz

Mgr. Jana Bočanová referent - sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 382 504 145 601 372 633 jana.bocanova@milevsko-mesto.cz

Bc. Jana Dvořáková referent - sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež 382 504 139 601 372 647 jana.dvorakova@milevsko-mesto.cz

Mgr. Nikola Kokrmentová referent - sociálně-právní ochrana dětí 382 504 130 601 372 646 nikola.kokrmentova@milevsko-mesto.cz

Bc. Lenka 
Grünwaldová, DiS. referent - sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 382 504 120 601 372 643 lenka.grunwaldova@milevsko-mesto.cz

Mgr. Jana Krihová,  DiS. referent - terénní sociální pracovník se zaměřením na romskou komunitu 382 504 148 725 891 007 jana.krihova@milevsko-mesto.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILEVSKO – KONTAKTY
www.milevsko-mesto.cz,pevná linka: 382 504 111 (ústředna)

Městský úřad Milevsko MěÚ Milevsko, pracoviště Sažinova ul. Úřední hodiny: Pokladní hodiny:
nám. E. Beneše 420 Sažinova 843 Pondělí: 8:00-11:30, 12:15-17:00 Pondělí: 8:00-11:30, 12:30-17:00
399 01 Milevsko 399 01 Milevsko Středa: 8:00-11:30, 12:15-17:00 Úterý: 8:00-11:30

Pátek: 8:00-11:30, 12:15-13:00 Středa: 8:00-11:30, 12:30-17:00
Pátek: 8:00-11:30



Odbor životního prostředí (Sažinova ul.)
Bc. Marta Bardová vedoucí odboru 382 504 202 702 232 712 marta.bardova@milevsko-mesto.cz

Ing. Marie Vratislavská referent - odpadové hospodářství, rybářství, samospráva ve vodním hospodářství, 
environmentální výchova, zástupce vedoucí odboru 382 504 204 607 005 968 marie.vratislavska@milevsko-mesto.cz

Bc. Bohdana Šimáková referent - ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, 
veterinární péče, evidence zemědělských podnikatelů, závazná stanoviska odboru 382 504 209 732 250 245 bohdana.simakova@milevsko-mesto.cz

Mgr. Monika Šimečková referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad ) 382 504 203 607 005 967 monika.simeckova@milevsko-mesto.cz

Ing. Marie Kolářová referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad ) 382 504 216 marie.kolarova@milevsko-mesto.cz

Ing. Kristýna Jirmannová referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad ) 382 504 233 722 065 138 kristyna.jirmannova@milevsko-mesto.cz

Ing. Simona Čiperová referent - státní správa lesů a myslivosti, přenos genetického materiálu, městské lesy 382 504 205 602 192 071 simona.ciperova@milevsko-mesto.cz

Ing. Ladislava Brožová referent - státní správa lesů a myslivosti, přenos genetického materiálu, městské lesy 382 504 205 702 272 939 ladislava.brozova@milevsko-mesto.cz

Ing. Ludmila Komárková referent - ochrana přírody a krajiny, rostlinolékařství, rybářské lístky, 
ochrana zvířat proti týrání 382 504 206 602 402 243 ludmila.komarkova@milevsko-mesto.cz

Ing. Tereza Rašková referent -  ochrana ovzduší, městská zeleň, dětská hřiště, 
péče o nalezené psy a toulavé kočky 382 504 207 607 005 971 tereza.raskova@milevsko-mesto.cz

Pohotovost 702 232 712

Odbor regionálního rozvoje (Sažinova ul.)
Jaroslav Bolek vedoucí odboru 382 504 225 721 029 641 jaroslav.bolek@milevsko-mesto.cz

Bc. Martin Hroch referent - stavební úřad, zástupce vedoucího odboru 382 504 227 606 347 258 martin.hroch@milevsko-mesto.cz

Ing. Veronika Hřebejková referent - stavební úřad 382 504 228 775 108 922 veronika.hrebejkova@milevsko-mesto.cz

Petr Gono referent - územní plánování 382 504 221 721 029 739 petr.gono@milevsko-mesto.cz

Ing. Lucie Farová referent - územní plánování 382 504 224 722 465 871 lucie.farova@milevsko-mesto.cz

Jaroslava Novotná, DiS. referent - stavební úřad 382 504 226 702 152 607 jaroslava.novotna@milevsko-mesto.cz

Ing. Jaroslav Bláha referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad, taxi, MHD, 
zástupce vedoucího odboru 382 504 240 602 440 218 jaroslav.blaha@milevsko-mesto.cz

Ing. Michal Kovařík referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad, taxi, MHD 382 504 240 722 445 978 michal.kovarik@milevsko-mesto.cz

Ing. Lenka Džermanská referent - památky 382 504 116 601 122 537 lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz

Odbor dopravy (nám. E. Beneše)
Zuzana Šimáková, DiS. referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy 382 504 119 607 005 972 zuzana.simakova@milevsko-mesto.cz

Mgr. Markéta Neužilová referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy 382 504 212 marketa.neuzilova@milevsko-mesto.cz

Bc. Žaneta Peterková referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy 382 504 160 zaneta.peterkova@milevsko-mesto.cz

Bc. Alena Stejskalová referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy 382 504 217 alena.stejskalova@milevsko-mesto.cz

Věra Tůmová referent - administrativa 382 504 162 vera.tumova@milevsko-mesto.cz

Jana Kálalová referent - administrativa 382 504 119 jana.kalalova@milevsko-mesto.cz

Sažinova ul.
Jaroslava Tomanová referent - evidence vozidel, dovozy, přestavby, stavby 382 504 215 jaroslava.tomanova@milevsko-mesto.cz

Bc. Lada Šetinová, DiS. referent - evidence vozidel, dovozy, přestavby, stavby 382 504 235 lada.setinova@milevsko-mesto.cz

Libuše Čandová referent - řidičské průkazy, profesní průkazy, digitální tachografy, evidence řidičů 
a bodového systému 382 504 214 libuse.candova@milevsko-mesto.cz

Zuzana Halušková, DiS. referent - řidičské průkazy, profesní průkazy, digitální tachografy, evidence řidičů 
a bodového systému 382 504 214 zuzana.haluskova@milevsko-mesto.cz

Bc. Jiří Fara referent - zkušební komisař, SME, autoškoly 382 504 242 607 059 564 jiri.fara@milevsko-mesto.cz

Odbor investic a správy majetku (Sažinova ul.)
Bc. Eva Kotrbová vedoucí odboru 382 504 201 725 549 135 eva.kotrbova@milevsko-mesto.cz

Marcela Heroutová referent - bytové hospodářství, zástupce vedoucí odboru 382 504 231 727 986 735 marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz

Bc. Diana Trubková referent - projektový manažer, dotace, zástupce vedoucí odboru 382 504 218 607 005 969 diana.trubkova@milevsko-mesto.cz

Bc. Marcela Suchanová referent - bytové hospodářství 382 504 232 602 479 070 marcela.suchanova@milevsko-mesto.cz

Kateřina Jarošová, BBus referent - investice, veřejné zakázky 382 504 200 722 954 596 katerina.jarosova@milevsko-mesto.cz

Jiří Mlčkovský referent - investice, zábory veřejného prostranství 382 504 208 722 445 981 jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz

Jaroslava Procházková referent - projektový manažer, dotace 382 504 222 724 338 597 jaroslava.prochazkova@milevsko-mesto.cz

Veronika Roubíková, DiS. referent - silniční hospodářství, zábory veřejného prostranství 382 504 213 702 243 476 veronika.roubikova@milevsko-mesto.cz

Ing. Michal Kolář referent - smluvní vztahy, správa hřbitova 382 504 236 724 347 684 michal.kolar@milevsko-mesto.cz

Mgr. Alena Dostálová, DiS. referent - správa majetku města 382 504 229 702 265 538 alena.dostalova@milevsko-mesto.cz

Kateřina Schorníková referent - správa pozemků 382 504 230 702 294 602 katerina.schornikova@milevsko-mesto.cz
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Sanatorium plastické a estetické chirurgie 
v Chotovinách u Tábora 

nabízí široké spektrum zákroků
estetické operace, laserové zákroky, operace cévní chirurgie, omlazo-

vací metody, chirurgii ruky, kožní a ORL poradenství i mnohé jiné.

Pro aktuální speciální nabídky navštivte naše webové stránky –
www.sanatoriumchotoviny.cz.

Tel: +420 381 284 335
e-mail: info@sanatoriumchotoviny.cz

www.facebook.com/sanatoriumchotoviny

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA POSVÍCENÍM



si připomněli tradiční způsob obživy a života na vsích, jim dobře známý, protože
většina z nich pochází z podobného venkovského prostředí. Dokumentované čin-
nosti či muzejní exponáty pro ně byly často běžnou součástí každého dne, a tak
vzpomínali, který z exponátů měli doma, jak který stroj fungoval a na co se
používal. Po prohlídce následovalo občerstvení s ochutnávkou pekařských výrobků.
Při tom se povídalo, vzpomínalo na osobní prožitky z let mládí, dokonce i lidové
písničky rozezvučely prostor bývalé stodoly.
Senioři děkují personálu milevských sociálních služeb za doprovod a laskavou
starostlivost během výletu, dále za přátelský přístup pana Stejskala a jeho rodiny,
kterým přispěli k všeobecné pohodě a milému řidiči společnosti Comett Plus,
spol. s r. o. za výletní tempo zpáteční cesty, kdy jsme mohli z okýnek sledovat
známá místa okolí Milevska.
Všichni si vzácný výlet naplno užili. V každém doznívají pestré vzpomínky, prohlíží
si pohledy - suvenýry z muzea, fotky a těm, co nemohli jet, vypráví, jaké to bylo.
A kdo především finančně přispěl a motivoval aktivizační pracovnice k organizaci
této akce? Byla to výzva Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova
vnoučata s názvem „Babí léto na cestách“. Děkujeme!

Jana Nováková, Sociální služby Města Milevska

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska • vydává Dům kultury Milevsko IČ 48257460 • Ročník XXIX • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádraž -
ní 846, 399 01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@milevskem.cz • Redakční rada: I. Radosta, M. Horek, V. Kratochvíl • Registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky, odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. • ZDARMA – VÝTISK JE NEPRODEJNÝ!

ŽIVÉ KONCERTY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Letní dny obyvatelům Domova pro seniory v Milevsku rozveselily hned dva koncerty.
V červnu se v celém okolí domova rozezvučely písničky Karla Gotta, Franka Sinatry
a muzikálové hity v podání mladého, talentovaného zpěváka Tomáše Ringela.  
Koncem srpna to byl z dnešního pohledu retro koncert, při kterém se v úvodu
představilo seskupení dvou muzikantů s programem Zlatá šedesátá. Vystoupení
dále gradovalo programem zpěváka Viktora Sodomy. Zazněl dobře známý Papoušek
Kakadu, Parní stroj a jeho další hity sedmdesátých let.
Oba koncerty, které se díky dobrému počasí mohly konat venku, zpestřily klientům
Domova pro seniory, obyvatelům DPS i návštěvám a kolemjdoucím letní odpoledne
a přinesly do Milevska pohodu a dobrou náladu.

Jana Nováková, Sociální služby Města Milevska

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do čtvrtka 7. října na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na koncert skupiny
Čechomor, který se uskuteční v DK Milevsko v sobotu 9. října od 20 hodin. K odpovědi
nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Orlická přehrada
Výherci: Irena Wolfová z Milevska a Jiří Stach z Bernartic

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MILÍSKU

Ve čtvrtek 16. září proběhl v jesličkách Milísek den otevřených dveří, při kterém
nás navštívili milí hosté. Rodiče se svými dětmi, které vítala paní ředitelka a naše
chůvy. Malí návštěvníci tak dostali možnost seznámit se s krásným barevným pro-
storem a vybavením jesliček. Pokud uvažujete o umístění dítěte do našich jesliček,
neváhejte nás kontaktovat na telefonu 723 449 409. Příjem přihlášek na nový
školní rok je stále otevřen.

Aneta Samcová

DOMOV PRO SENIORY NA VÝLETĚ

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova
vnoučata.
Málokdo z klientů Domova pro seniory v Milevsku by věřil, že pojede na výlet auto-
busem. Není se čemu divit, když věk mnohých z nich se blíží zázračné devadesátce.
Přesto jsme se 7. září za krásného sluníčka pozdního léta vydali do Muzea mly-
nářství, pekařství a zemědělství v Božeticích.
Prostory nás provázel sám majitel muzea pan Stejskal. Poutavým vyprávěním
a zábavnými historkami o životě v mlýně si získal všechny účastníky výletu. Senioři
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