MILEVSKÝ
ŘÍJEN | 2022

zpravodaj

Informační měsíčník pro občany Milevska | vydává Dům kultury Milevsko

zdarma | Ročník XXX

ROZHOVOR S TAJEMNICÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Požádali jsme tajemnici milevského městského
úřadu Ing. Hanu Jánovou o krátký rozhovor, ve kterém zhodnotila svoji několikaměsíční působnost
ve funkci vedoucí úřadu, zda se jí povedlo úřad personálně stabilizovat a také nám prozradila, jak je
to s údajným navyšováním počtu úředníků.
Na nové pozici tajemnice jste devět měsíců, můžete
krátce zhodnotit vaši působnost na úřadě, je něco,
co vás příjemně či nepříjemně překvapilo?
Pokud bych měla krátce zhodnotit mé devítiměsíční
působení v pozici tajemnice, napadají mě slova jako

pestré, výživné, naplňující, někdy vysilující… Hodnocení mé práce nechám na povolanějších osobách.
Úřad je velmi živý organismus, neustále se tu něco
děje. Nelze stát na místě, ustrnout. Troufnu si říci,
že jsem věděla, do čeho jdu, když jsem na pozici tajemnice nastupovala, takže žádná velká překvapení na
mě nečekala. Uvědomovala jsem si, že se nejedná
o jednoduchou pozici, protože základem všeho je zde
práce s lidmi. Nelze se zalíbit všem a je to tak v pořádku, každý jsme jiný – s jiným pohledem na svět.
A abych nezamluvila ta překvapení, jedno malé se
přece jen najde - překvapila jsem sama sebe, neboť
i přesto, že nemám nejlepší paměť na jména, se mi
podařilo zapamatovat si všech 83 zaměstnanců úřadu.
Mám radost, že se podařilo splnit velkou část úkolů,
které jsem si předsevzala, i když sebekriticky musím
uznat, že jsem jich chtěla zvládnout více. Nicméně
stejně jako v soukromém sektoru, tak i ve veřejném,
vyvstávají akutní problémy a záležitosti, které je třeba
řešit, a nesnesou odkladu. Jako například právě aktuální dotační program Jihočeského kraje „My v tom
Jihočechy nenecháme“. Stále mám ve svém „úkolníčku“ řadu poznámek a témat, kterým se chci věnovat. Jak v soukromém, tak i pracovním životě preferuji
otevřenost a férovost. Proto jsem ráda za jakoukoliv
zpětnou vazbu. Kritika se nikomu neposlouchá lehce,
ale je nezbytně nutná k tomu, aby se člověk mohl
posouvat vpřed. Já mám dveře stále otevřené – jak
pro zaměstnance úřadu, tak i pro veřejnost.
Paní tajemnice, v rozhovoru zveřejněném v únorovém čísle zpravodaje jste zmínila, že vaším cílem

je úřad personálně stabilizovat. Povedlo se vám
to?
Počátkem roku se jednalo primárně o začlenění
nových vedoucích pozic do odborů a tím samozřejmě
do celého úřadu. Bylo potřeba utvořit kvalitní tým,
a to se dle mého názoru povedlo. Další personální
změny poté ještě nastaly, i ty se snažíme postupně
řešit. Všechny nelze vyřešit snadno a rychle, ale společně hledáme cestu, která bude pro úřad optimální.
Stále je co zlepšovat a já věřím, že jsme se jako úřad
vydali správnou cestou. Až na pozici tajemnice jsem
si plně uvědomila, jak moc důležitá je pozice vedoucího odboru, jak si sestaví svůj tým, jak ho organizuje
a řídí, aby odbor kvalitně plnil úkoly, které jsou mu
svěřeny.
Někteří občané kritizují neustálé navyšování úředníků. Podle čeho se stanovuje jejich počet?
Úřad vždy byl, je a bude pod drobnohledem veřejnosti.
Je to tak správně, vždyť úřad je tu především pro ně.
Nelze bez znalosti ostatních souvislostí tvrdit, že se
neustále navyšuje počet úředníků. Vždy je potřeba
kvalitně vyhodnotit slabá a silná místa na všech odborech a k tomu je potřeba opět využít zralý úsudek
vedoucích odborů, kde má jejich odbor silná a kde
naopak slabá místa. Mým cílem opravdu není s prvním
problémem obratem žádat o navýšení počtu úředníků.
Nejprve je nutné celý úřad zanalyzovat, najít různá
variantní řešení, možné volné kapacity nebo například
zefektivnění pracovních procesů. Zde je právě nezastupitelná role vedoucích pracovníků, kteří mají

Pokračování na straně 2

PAMĚTNÍ MEDAILE 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 na e-mail sekret@milevskomesto.cz nejpozději do pondělí 10. října do 12 hodin
dle podmínek, které jsou k dispozici na webových
stránkách města nebo v sekretariátu starosty města.
Informace o přijatých návrzích je neveřejná.
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Pokračování ze strany 1
největší přehled o pracovních povinnostech, vytíženosti, kapacitě a schopnostech
svých podřízených.
Je pravda, že se milevská radnice chystá přijmout další 2 zaměstnance kvůli
přijímání žádostí k dotačnímu programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy
nenecháme“?
V podkladovém materiálu pro jednání zastupitelstva bylo vyčísleno, kolik práce
a času by celá administrace tohoto dotačního programu mohla obnášet, pokud
by vše měl realizovat jeden člověk od počátku do konce pro dokreslení názoru,
že „to moc práce nebude“. Jak jsem však uvedla v předchozí otázce, a i při jednání
zastupitelů, nebudu chtít hned navyšovat počet úředníků. Vše bude záležet, jaký
nápor žádostí celý tento projekt bude obnášet. Postupně si na úřadu rozdělíme
úkoly, ale v případě velkého počtu zájemců o podporu je možné, že se nevyhneme
na přechodnou dobu nějaké krátkodobé výpomoci. To vše s vidinou toho, aby
nebyly ohroženy běžné agendy, které úřad musí plnit. Stále jsem duší ekonom,
tudíž bych nerada zvyšovala výdaje městského rozpočtu, pokud to nebude bezpodmínečně nutné.
Úřad je od toho, aby plnil úkoly dle rozhodnutí orgánů města, takže i s touto
úlohou si musíme umět poradit.
Děkujeme za rozhovor

INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 29. 8. 2022
• Souhlasila s přijetím ﬁnančního daru ve výši 74 880 Kč od obecně prospěšné
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., pro příspěvkovou organizaci
2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním roce 2022/23.
• Schválila poskytnutí individuální dotace spolku Český svaz chovatelů z. s.,
Základní organizace Milevsko 1, ve výši 15 000 Kč na projekt „Okresní výstava
králíků, holubů a drůbeže“.
• Schválila zahájení přípravných prací pro podání žádosti o dotaci na akci
„Rekonstrukce atletického oválu na letním stadionu v Milevsku“ od Národní
sportovní agentury a souhlasila se zadáním zpracování projektové žádosti
o dotaci a komplexního projektového řízení ﬁrmě Business Beneﬁt s. r. o. za
nabídkovou cenu 140 000 Kč bez DPH. Maximální výše podpory v připravovaném programu bude 70 % z uznatelných nákladů, které se rozpočtem počítají
na 22 mil. Kč.
RADA MĚSTA DNE 12. 9. 2022
• Schválila návrh na realizaci zakázky „Dodání nové dieslové elektrocentrály
DEHRAY RDE12EA“, která byla poškozena při nedávných povodních a slouží
jako záložní zdroj pro potřeby radnice. Rada rozhodla uzavřít objednávku s ﬁrmou Irium s. r. o., za cenu 105 775 Kč bez DPH tj. 127 987,75 Kč včetně DPH.
Náklady budou uplatňovány v rámci řešení pojistné události.
• Schválila návrh na realizaci zakázky „Výměna technologie do chladícího boxu
v márnici hřbitova“ a rozhodla uzavřít objednávku se zhotovitelem Ladislavem
Košťálem IČ 01263811 za cenu 122 760 Kč bez DPH tj. 148 539,60 Kč včetně
DPH.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 7. 9. 2022
• Vzalo na vědomí vyhlášený dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ a schválilo zapojení města Milevska do tohoto dotačního
programu. Současně schválilo předběžné vyčíslení ﬁnančních nákladů v celkové
výši 2 700 000 Kč na realizaci dotačního programu z rozpočtu obce na předﬁnancování a spoluﬁnancování poskytované podpory, předﬁnancování podpory
pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, resp. do dovršení 8 let věku pobírajících
příspěvek na péči z rozpočtu obce a spoluﬁnancování podpory poživatelů
důchodů ve výši 2 374 000 Kč z rozpočtu obce.
• Schválilo dokument „Strategie rozvoje města Milevska v období od roku 2022
do roku 2030“. Kompletní podobu tohoto dokumentu naleznete na webových
stránkách města: https://www.milevsko-mesto.cz/podnikani-a-rozvoj/uzemni-rozvoj/strategie-rozvoje-mesta.
• Schválilo průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu „Stavební úpravy WC v 1. NP budovy knihovny čp. 1, Milevsko“
a rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo s ﬁrmou MS STAVMONT s. r. o. za nabídkovou
cenu 1 194 283,56 Kč bez DPH, tj. 1 445 083,11 Kč vč. DPH.
• Schválilo poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 750 000 Kč pro společnost Poli-
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klinika Milevsko s. r. o. za účelem rekonstrukce a nákupu vybavení stomatologické ordinace pro nově příchozího zubaře.
Michal Horek, místostarosta města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Kruhový objezd v Blanické ulici byl osázen okrasnými keři, trávami a trvalkami.

Rekonstrukce chodníku v Souhrádkách je hotová.

Otevřela se přístavba domova pro seniory v ulici 5. května. Nově zde vzniklo 34 lůžek
pro pobytovou péči. Celkové náklady činily 62,2 milionu Kč. Z toho 27,8 milionu Kč činila
dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí a 10 milionu Kč dotace z Jihočeského
kraje. Den otevřených dveří pro veřejnost proběhl ve středu 31. srpna.

Byla posílena další místa u stanovišť tříděných odpadů o nádoby na sběr opotřebovaných
olejů a tuků v PVC obalech. Novými místy jsou ulice J. A. Komenského u stanoviště
tříděných odpadů (poblíž HZS), dále pak u Vzoru vedle bílých kontejnerů na oděvy a v
ulici Dukelská u stanoviště pod Nádražní ulicí.

Výměna sedadel a podlahové krytiny v kině byla úspěšně dokončena a 1. září se obnovil
provoz. Návštěvníci mohou nově využít nabídku baleného občerstvení a nápojů.

Na parkovišti u 2. ZŠ už se parkuje. Vznikla zde parkovací místa pro 23 automobilů.

Ve Dmýšticích mají nové veřejné osvětlení.

V úterý 13. září se slavnostně otevřela pumptracková dráha v areálu letního stadionu.
Na milevských školách začal nový školní rok. Všem dětem přejeme krásný začátek školního
roku a učitelům a rodičům hodně sil a pevné nervy!

O prázdninách se na 1. ZŠ v Milevsku pracovalo. Mimo jiné zde mají zrekonstruované
toalety ve školní jídelně.

V pondělí 19. září proběhlo odčerpání zatopeného prostoru před vlakovým nádražím.
Současně s tím začala rekonstrukce dešťové kanalizace v tomto místě. S rozsáhlou
opravou se počítá v rámci plánované rekonstrukce kanalizačního sběrače D a výstavby
přestupního terminálu. Současný stav je neudržitelný, a proto se přistoupilo k promptnímu
řešení, které pomůže odtáhnout vodu z tohoto prostoru pryč.
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V MĚSÍCI SRPNU 2022 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM
ZPRAVODAJI:
80 let

91 let

Jaroslav Peták
Eduard Šmelc

Marie Květoňová
Marie Kořánková
Růžena Dušková

85 let

92 let

Danuška Kalinová
Jaroslav Veselý
Anna Veselá
Miloslava Blažková

Jiřina Slámová, Rukáveč
Marie Dušková

90 let

Marie Švárová

Helena Müllerová

93 let
94 let
Jiřina Vodňanská

DLOUHODOBÉ UZAVŘENÍ POŠTY

Česká pošta, s. p. oznamuje všem svým klientům, že pošta Milevsko 1, na adrese
J. A. Komenského 1190, 39901, Milevsko, bude z důvodu stavebních úprav od
15. října do 30. listopadu 2022 uzavřena.
Pro zachování obslužnosti dané lokality v maximálně možné kvalitě oznamujeme,
že všechny vaše požadavky budou vyřízeny na poště Milevsko 3 na nám. E. Beneše
123 v následujících hodinách pro veřejnost:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
10:00-12:00 08:00-12:00 10:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00
13:00-18:00 13:00-16:00 13:00-18:00 13:00-16:00 13:00-16:00
Na poště Milevsko 3 budou uloženy veškeré listovní a balíkové zásilky, k jejichž
převzetí budete vyzváni v případě neúspěšného pokusu o jejich doručení. Jestliže
vám ukládání listovních a balíkových zásilek na uvedené poště nebude vyhovovat,
na vaši žádost připravíme zásilky k vyzvednutí na kterékoliv jiné ukládací poště
(např. v blízkosti zaměstnání apod.). Písemná žádost na změnu ukládání zásilek
může být podaná na kterékoliv poště. Žádáme klienty, aby sledovali údaje uvedené
na doručených výzvách k vyzvednutí zásilky. Pošta Milevsko 3 bude personálně
posílena tak, aby došlo ke standardní a kvalitní obsluze každého klienta České
pošty, s. p. k jeho maximální spokojenosti. Děkujeme za pochopení
Česká pošta s. p., Interní síť SPS Jihozápad

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Autobusová zastávka dočasnou ložnicí
V autobusové zastávce v ulici J. A. Komenského (vedle bývalého
novinového stánku) nalezli strážníci spícího muže na lavičce –
ten byl probuzen a požádán o prokázání totožnosti a podání
vysvětlení. Muž uvedl, že se potřebuje dostat do Karlovarského
kraje, a že přečká noc na lavičce a ráno pojede. Hlídkou MP byl
dotázán, zda něco potřebuje, odpověděl, že má vše. Později v noci byl spatřen,
jak jde směrem k nádraží ČD.
Přišel na nábor
Těsně před koncem denní služby přijali strážníci oznámení na velmi opilého a agresivního mladíka před zadním vchodem do DK, který se postrkuje se zaměstnancem
kulturáku. Na místě již k potyčce nedocházelo. Opilec se domáhal vstupu dovnitř
s tím, že se přišel podívat na nábor nových členu taneční skupiny. Nezvaný návštěvník byl zpaciﬁkován a vykázán z místa. Jeho chování bude v nejbližších dnech
řešeno jako přestupek vzbuzování veřejného pohoršení.
Retrívr u Tety
Strážníci odchytli hravého retrívra v Nádražní ulici u prodejny drogerie. Pes byl
sice přítulný, ale skákal na všechny kolemjdoucí. Dle čipu a známky policisté brzy
zjistili majitelku a psa jí předali.
Spáč u skateparku
Strážníci byli upozorněni na zřejmě opilého muže spícího přímo u hřiště s překážkami vedle fotbalového hřiště s umělou trávou. Krom jiných věcí vedle spáče
byla i peněženka, ve které bylo 2000 Kč. Děti, které byly kolem, si toho všimly
a bankovka kolovala z ručky do ručky. Nakonec ji ten poslední zase vrátil do peněženky. Muže hlídka MP vzbudila a předala jeho babičce. Večer pak strážníci, s již
střízlivým mladíkem, vyřešili přestupek vzbuzování veřejného pohoršení příkazem
na místě.

4 | Milevský zpravodaj | říjen 2022

Strážníci v roli hasičů
Hlídka MP přijala oznámení na oheň v ohništi u posezení na Pytláku. Jelikož se
na místě nikdo nezdržoval a oheň nebyl pod kontrolou, zalili strážníci ohniště
dostatečným množstvím vody. Původce se nepodařilo zjistit, jeho počínání je
však velmi nezodpovědné.
Asistence složkám IZS
Operátorka MKDS informovala strážníky o řidiči elektrického skútru, který před
poliklinikou nezvládl řízení, upadl a zranil se. Na místo po chvilce dorazila lékařka
z ordinace. Dále přijela ZZS aPČR. Strážníci kontaktovali známého zraněného muže,
který mu skútr odvezl domů. Bourajícího řidiče odvezla ZZS k dalšímu vyšetření.
Podezřelý na hřbitově
Při kontrolní činnosti byl hlídkou MP u hřbitova spatřen muž a opodál vozidlo
s rozbitým sklem na zadních bočních dveřích. Noční návštěvník uvedl, že přijel
pouze vyvenčit psa, sklo má rozbité od včera. Strážníkům bylo podezřelé vozidlo,
neboť stejné bylo odstavené na parkovišti v Masarykově ulici před několika měsíci
a také mělo poškozené sklo ve dveřích, navíc bez platné TK. Nyní již s platnou TK,
a jak se později ukázalo, sklo předtím bylo rozbité na jiném místě. Muž byl řádně
poučen o nutnosti dát vozidlo do pořádku v co nejkratším termínu.
Hluk z bytu
Strážníci po oznámení vyjeli řešit velký hluk z bytu nad oznamovatelem v centru
města. Zřejmě hlasitá hádka, která nedovolovala usnout. Na místě však byl klid,
jak později strážníkům sdělil oznamovatel, hluk ustal v momentě, když hlídka
přijela.
Všímavá děcka
Parta dětí si všimla v Komenského ulici, jak nějaký muž vláčí po chodníku ženu,
které se to moc nelíbilo. Dvojice zašla do vchodu paneláku a jela výtahem. Dětem
se to nezdálo, a tak přes kolemjdoucího pána přivolaly městskou policii. Strážníci
oznámení na místě prověřili s tím, že se jednalo o partnery, kde žena se pohybovala
venku v opilém stavu, tak jí partner „uklidil“ domů.
Martin Hrtoň

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II
Město Milevsko se na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 7. září
zapojilo do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“. Vybraným skupinám občanů města tedy bude moci být při splnění
stanovených podmínek poskytnuta finanční podpora ve formě finančního daru
z rozpočtu města.
První podporovanou skupinou jsou děti do 3 let věku (děti narozené od 2.
srpna 2019 do 31. července 2022 včetně) nebo děti do 8 let věku pobírající
příspěvek na péči (děti narozené od 2. srpna 2014 do 31. července 2022 včetně).
Nárok na finanční podporu se bude prokazovat pobíráním příspěvku na bydlení
nebo přídavku na dítě, případně určenou hranicí čistých měsíčních příjmů,
která činí maximálně 13 000 Kč na člena domácnosti. Rodič nebo zákonný
zástupce dítěte a jeho manžel/ka, druh/družka nebo partner/ka nesmějí být
ke dni podání žádosti o finanční podporu vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 6 měsíců. Podporovaná osoba nesmí současně čerpat
podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže od 3 do 19 let věku. Výše této podpory činí
4000 Kč.
Druhou podporovanou skupinou jsou poživatelé důchodů. Ti budou nárok
na f inanční podporu prokazovat pobíráním příspěvku na bydlení nebo
určenou hranicí čistých měsíčních příjmů, která činí u samostatně žijícího
poživatele důchodu maximálně 16 000 Kč a u poživatele důchodu, který
žije ve společné domácnosti s dalšími osobami maximálně 12 000 Kč na
člena domácnosti. Nejčastější typ příjmu, tedy důchod, se bude dokládat
výměrem důchodu platným k 1. srpnu 2022 (červnová valorizace důchodu).
Výše podpor y u samostatně žijícího poživatele důchodu činí 4000 Kč,
u poživatele důchodu žijícího ve společné domácnosti s dalšími osobami
3000 Kč.
Nárok na finanční podporu u obou výše uvedených skupin nevznikne, pokud
je proti podporované osobě nebo osobě ve společné domácnosti vedeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí (vymáhání pohledávek soudem).
Dále také v případě, kdy je podporovaná osoba (dítě nebo poživatel důchodu)
uživatelem pobytových sociálních služeb. Předpokládá se, že v souladu s připravovanými Zásadami pro poskytnutí finanční podpory v rámci dotačního
programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“ nebude finanční podpora rovněž

poskytnuta žadatelům, kteří mají nesplacené závazky vůči městu (platí též
v případě, že nesplacené závazky vůči městu mají osoby společně posuzované).
Žádosti budou přijímány na odboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko,
Za Radnicí 95, Milevsko, a to pravděpodobně od 4. října do 8. prosince 2022
(úterý a čtvrtek od 8 do 11:30 hodin a od 12:15 do 13 hodin, po předchozí
telefonické domluvě výjimečně i v jiných dnech). Formuláře žádostí budou
nejpozději od 4. října k dispozici na odboru sociálních věcí Městského úřadu
Milevsko a webových stránkách města. Další informace budou zveřejněny po
schválení Zásad pro poskytnutí finanční podpory v rámci dotačního programu
„My v tom Jihočechy nenecháme II“ na konci měsíce září.
Bližší informace o dotačním programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“
jsou k dispozici na webových stránkách Jihočeského kraje https://myvtomjihocechynenechame.cz.
Odbor sociálních věcí

• energetické hospodářství včetně nákupu energií pro potřeby města Milevska
včetně některých příspěvkových organizací
• kompletní správa městských bytů a nebytových prostor vč. jejich údržby
• plnění úkolů obce ve věcech údržby a správy místních komunikací
• správa pohřebnictví
• silniční hospodářství - správa dopravního značení, veřejného osvětlení
• správa sítí v majetku města - tepelné hospodářství a vodovodní a kanalizační
sítě

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ
Podat žádost je možné v klientském portálu MPSV Jenda. Budete potřebovat
elektronickou identitu občana (bank ID – přes přihlášení do elektronického bankovnictví vybraných bank, NIA ID, moje ID apod.). Druhou možností je přijít
osobně na vybrané pracoviště Czech POINT (na krajském, městském nebo obecním
úřadu). V Milevsku si na městském úřadě na nám. E. Beneše na obrazovce vyvolávacího systému vyberete Czech POINT. Česká pošta začne přijímat žádosti o jednorázový příspěvek na dítě od 1. října.
Ať již budete o jednorázový příspěvek žádat osobně nebo online, nezapomeňte
si připravit rodné číslo dítěte (pro které žádáte) a partnera, s nímž žijete ve
společné domácnosti. Tyto údaje společně se jménem poslouží k jejich identiﬁkaci.
Nezáleží na tom, zda jste zaměstnáni nebo na mateřské či rodičovské, případně
bez práce nebo podnikáte. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které
žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.
Pokud z nějakého důvodu budete muset pověřit někoho ze svých blízkých tím,
aby o příspěvek na Czech PONTu zažádal za vás, pak se dotyčný musí prokázat
zplnomocněním.
Bc. Jan Krejča, odbor vnitřních věcí

MILÉ PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Na milevskou radnici přišlo milé poděkování od manželů Lehečkových, a my
rádi plníme jejich prosbu, abychom jsme vám, obyvatelům našeho města,
předali jejich vzkaz:
Dobrý den všem občanům Milevska, letos jsem se svým manželem navštívila Vaše
malebné městečko, jezdíme již několik let na dovolenou na přehradu Orlík a děláme
výlety po okolí. Tento rok jsme zavítali k Vám do Milevska, a je naší povinností Vám
napsat, jak úžasný lidé v Milevsku žijí. Zašli jsme do pár obchodů a také do infocentra
atd., a pokaždé jsme narazili na milé a ochotné lidi. To se dnes už moc nevidí. Moc
hezká a příjemná návštěva to byla. Prosím Vás, dejte tuhle pochvalu vědět všem
Vašim spoluobčanům a buďte nadále takový, jací jste.
Přejeme Vám jen samé slušné a spokojené turisty. Děkujeme Vám.
S pozdravem Lehečkovi ze severu

PŘEDSTAVUJEME ODBOR INVESTIC
A SPRÁVY MAJETKU
Dovolte, abych jako vedoucí odboru stručně představil naši náplň práce, kdy
odbor lze rozdělit do dvou sekcí.
První sekcí jsou investice:
• investiční plán, inženýrské a projektové činnosti
• dotační management
• výběrová řízení vč. přípravy jejich podkladů
• realizace investičních akcí města vč. kontroly a přejímky zhotoveného díla
Druhá sekce správy majetku:
• nakládání s movitým a nemovitým majetkem - evidence, převody, pronájmy ev.
směny a prodej
• podávání vyjádření a stanovisek města jako vlastníka
• evidence a likvidace škodných událostí
• vyjádření a stanoviska města jako vlastníka pozemků
• souhlasy k užívání veřejného prostranství, umístění reklam vč. vyměření poplatku
za toto užívání

Jmenovitě tento odbor tvoří:
• Ing. Michal Herma, vedoucí odboru investic a správy majetku
tel.: 382 504 201, mobil: 725 549 135, e-mail: michal.herma@milevsko-mesto.cz
• Marcela Heroutová, bytové hospodářství, zástupkyně vedoucího odboru
tel.: 382 504 231, mobil: 727 986 735, e-mail: marcela.heroutova@milevskomesto.cz
• Ludmila Hejnová, správa majetku
tel.: 382 504 229, mobil: 607 086 819, e-mail: ludmila.hejnova@milevskomesto.cz
• Stanislav Kotalík, byty
tel.: 382 504 232, mobil: 775 985 928, e-mail: stanislav.kotalik@milevskomesto.cz
• Blanka Válová, byty - hlášení poruch
tel.: 382 504 213, mobil: 602 479 070, e-mail: blanka.valova@milevskomesto.cz
• Ing. Michal Kolář, smluvní vztahy
tel.: 382 504 236, mobil: 724 347 684, e-mail: michal.kolar@milevsko-mesto.cz
• Jaroslava Procházková, projektový manažer, dotace obcím
tel.: 382 504 222, mobil: 724 338 597, e-mail: jaroslava.prochazkova@milevsko-mesto.cz
• Ing. Marie Kolářová, projektové řízení
tel.: 382 504 218, mobil: 607 005 969, e-mail: marie.kolarova@milevskomesto.cz
• Veronika Roubíková, DiS., správa komunikací a VO, MHD
tel.: 382 504 213, mobil: 702 243 476, e-mail: veronika.roubikova@milevskomesto.cz
• Jiří Mlčkovský, investiční technik
tel.: 382 504 208, mobil: 722 445 981, e-mail: jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz
• Mgr. Alena Dostálová, DiS., investiční technik
tel.: 382 504 142, mobil: 702 265 538, e-mail: alena.dostalova@milevskomesto.cz
• Kateřina Schorníková, pozemky
tel.: 382 504 230, mobil: 702 294 602, e-mail: katerina.schornikova@milevsko-mesto.cz
• Kateřina Jarošová BBuS., investice
tel.: 382 504 200, mobil: 722 954 596, e-mail: katerina.jarosova@milevskomesto.cz
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VOLNÝ DVOUPOKOJOVÝ BYT V DPS
Město Milevsko oznamuje, že disponuje volným dvoupokojovým bytem
v domě s pečovatelskou službou
v Libušině ulici. Byt je určený pro
seniory nebo osoby se zdravotním
omezením a může být přidělen manželské či jiné příbuzenské dvojici.
Bližší informace o volném bytě jsou k dispozici u referentky odboru sociálních
věcí Městského úřadu Milevsko Pavlíny Hajské, DiS., tel.: 382 504 138 nebo
607 005 973, e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz.
Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věcí

aby co nejméně omezovaly provoz organizace, život nájemců bytů i klientů domova
pro seniory.
A byl to opravdu náročný rok - hluk, prach, pohyb stavebníků po budově, bourání,
stavební suť v budově, pohyb stavební techniky v okolí budovy, někdy i v budově,
nemožnost využívat venkovní park a mnoho dalších omezení.
Všichni zaměstnanci organizace se maximálně snažili usnadnit těm, kteří v domě
bydlí, toto náročné období. Také díky trpělivosti nájemců, klientů i zaměstnanců
náročné období skončilo zdárným dokončením přístavby v dubnu 2022.

DPS MILEVSKO MINULOST A SOUČASNOST
Myšlenka na zbudování domova pro seniory v Milevsku se objevila dávno. Prvním
předchůdcem byla výstavba domu s pečovatelskou službou v ulici Libušina, který
byl roce 1996 uveden do provozu. Původně měl být status domu „Domov - Penzion
pro důchodce“. Z důvodu možnosti postavit budovu s podporou ze státní dotace
byl záměr upraven a zbudován dům s pečovatelskou službou se 77 byty.
V roce 2001 město Milevsko zakoupilo budovu bývalé ubytovny ČSAD a později
ﬁnančního úřadu. Budova byla zrekonstruována na „Rezidenční zařízení pro
seniory“, které bylo uvedeno do provozu v únoru roku 2002. V budově našlo ubytování 17 seniorů. Z důvodu ﬁnanční podpory byl po roce provozu účel budovy
změněn na sociální službu „domov pro seniory“. Během dvou let byla postupně
kapacita domova navýšena na 25 lůžek.
Na sousedním pozemku město Milevsko zahájilo v roce 2002 stavbu domu s pečovatelskou službou, který bude propojen s budovou domova pro seniory čp. 1372.
Nová budova domu s pečovatelskou službou byla uvedena do provozu v únoru
2004 a město Milevsko tak získalo dalších 40 nájemních bytů s dostupnou pečovatelskou službou. Celkem mělo město Milevsko k dispozici 117 nájemních bytů
ve dvou domech s pečovatelskou službou. V nebytových prostorech budovy domu
s pečovatelskou službou čp. 1510 bylo postupně zbudováno 12 pokojů domova
pro seniory s kapacitou 23 lůžek.
Rozdíl mezi nájemním bytem v domě s pečovatelskou službou a pobytovou sociální
službou je především v tom, že nájemci bytů mají uzavřenu nájemní smlouvu
s majitelem budovy - městem Milevskem a pokud potřebují pomoc v některých
oblastech života, mají možnost využít sociální službu - pečovatelská služba.
Zaměstnanci pečovatelské služby pak přicházejí do vlastní domácnosti klientů
a zajišťují pomoc při domluvených činnostech. Nájemci si byt vybavují vlastním
nábytkem a sami si vaří, pokud nevyužívají dovážku obědů.
V pobytové sociální službě klienti uzavírají smlouvu s poskytovatelem sociální služby,
v našem případě s organizací Sociální služby Města Milevska. Klienti mají k dispozici
plně vybavené pokoje. Nábytkové vybavení je uzpůsobeno osobám s omezenou
pohyblivostí a domov má k dispozici vhodné kompenzační a rehabilitační pomůcky.
Klienti domova mají zajištěnu celodenní péči pracovníky sociálních služeb v rozsahu
zohledňujících schopnosti klientů. Dále mají dostupnou ošetřovatelskou a lékařskou
péči, kompletní stravu a hotelové služby (bydlení, úklid, praní prádla…).
V Milevsku a jeho okolí neustále přibývá lidí, kteří potřebují zajistit 24hodinovou
pomoc a péči a jejich rodiny ani s dopomocí pečovatelské služby jim potřebný
rozsah pomoci nezvládnou zajistit. Z tohoto důvodu myšlenka na vybudování rozšíření kapacity domova pro seniory byla stále aktuální. Město Milevsko v roce
2019 zadalo projekční kanceláři „Brůha Krampera architekti“ zpracovat projekt
na přístavbu IV. nadzemního podlaží budovy domu s pečovatelskou službou v ulici
5. května čp. 1510, kde by vznikly potřebné, kompletně vybavené prostory pro
pobytovou sociální službu domov pro seniory. Tedy kapacity sociální služby s péčí
dostupnou nepřetržitě, včetně zajištění celodenního stravování a dostupné indikované ošetřovatelské péče zajištěné všeobecnými sestrami.
A tak byla 1. března 2021 zahájena náročná přístavba IV. nadzemního podlaží
budovy čp. 1510 v ulici 5. května. Realizace přístavby probíhala za plného provozu,
po kterou v budově bydleli ve svých bytech nájemci, ve svých pokojích klienti
domova pro seniory a náročnou a složitou dobu zažívali také všichni zaměstnanci
organizace pracující v budově.
Realizátorem stavby byla ﬁrma Hochtief CZ a. s., která přístavbu vedla po celou
dobu velmi pečlivě a citlivě s ohledem na nájemce bytů a klienty sociální služby.
Jednotlivé etapy stavby byly vždy s investorem - městem Milevskem a také s vedením organizace Sociální služby Města Milevska projednávány a dohodnuty tak,
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Výsledkem je 34 nových lůžek pobytové sociální služby domov pro seniory (6 jednolůžkových pokojů, 14 dvojlůžkových pokojů), které jsou vybaveny krásným
nábytkem včetně polohovacích lůžek, který dodala ﬁrma „LINET spol. s r. o.“ Součástí přístavby je také nová moderní kuchyně, kde se připravuje celodenní strava
pro klienty domova pro seniory a obědy pro klienty pečovatelské služby. Moderní
a pěkné vybavení kuchyně dodala ﬁrma „GASTROPROFIS INTERNATIONAL s. r. o.“
Celková kapacita domova pro seniory Milevsko je s přístavbou IV. nadzemního
podlaží k dnešnímu dni 92 lůžek, která jsou určena především pro obyvatele Milevska a blízkého okolí.
Celkové výdaje na přístavbu dosáhly výše 58 299 620,10 Kč, z čehož podíl města
činil 20 506 743,10 Kč. Významným donátorem akce byl Jihočeský kraj, kdy město
Milevsko získalo dotaci z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje ve výši
10 000 000 Kč a nejvyšší částka byla získána z dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí v celkové výši 27 792 823 Kč.
Za všechny naše současné i budoucí klienty jsme rádi, že se projekt vydařil a my
tak můžeme nabídnout a zajistit důstojné a příjemné prostředí v novém domově
dalším klientům, kteří budou moci zůstat nablízku svým rodinám, přátelům a dále
žít v místě, kde jsou doma.
Poděkování patří vedení města Milevska za rozhodnutí takto ﬁnančně náročnou
akci uskutečnit, zastupitelům, kteří svým hlasem podpořili ﬁnancování akce,
zaměstnancům odboru investic a správy majetku, stavebnímu úřadu, odboru
ﬁnančnímu, odboru sociálních věcí, kteří se na realizaci přístavby podíleli. A také
všem zaměstnancům organizace Sociální služby Města Milevska za zvýšenou pracovní náročnost a trpělivost, se kterou nesnadné období zvládli.
Mgr. Marie Jarošová, ředitelka organizace SSMM

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
MĚSTA MILEVSKA
hledají
aktivní seniorku do vedení Klubu důchodců
informace: Mgr. Marie Jarošová, tel.: 606 200 311

STŘÍPKY Z MINULOSTI – ZAPOMENUTÝ MILEVSKÝ ZVYK
Období začátku sklizně obilí, tzv. žně, závisí na místních přírodních podmínkách,
pěstovaných plodinách i rozmarech počasí. Zpravidla probíhají od června do září.
V některých krajích ohlašoval počátek žní svátek sv. Magdalény (22. července),
jinde se začínalo sekat už na svátek sv. Markéty (13. července). To nám ostatně
dokazuje známá pranostika „Svatá Markéta hodila srp do žita“. Konec žní spojený
s dožínkovými slavnostmi je také různorodý. Někdy je po žních už v půlce srpna,
jindy se začátek oslav sklizně protáhne až do konce září. Žně byly a až do dnešních
dní jsou vyvrcholením celého hospodářského roku. Úspěšná sklizeň pro lid znamenala budoucí zajištění živobytí, neúspěšná naopak existenciální starost.
Správné načasování sklizně bylo vždy základem hospodářova úspěchu. Proto byly
bouřky a krupobití v období žní noční můrou každého zemědělce. Už v dávných
dobách bývali hospodáři bedlivými pozorovateli meteorologických jevů, které

Trouba proti mračnům ze sbírky Milevského muzea.
nám dodnes připomíná mnoho rozšířených pranostik. Výkyvy počasí vyvolávaly
v myšlení lidí nejen reálné obavy ze zničení úrody, ale i různé magicko-tajemné
představy. Uchylovali se proto k různým ochranným opatřením, která jim měla
proti bouři, ale i dešti nebo krupobití zajistit bezpečí.
Patrně nejstarší praktikou pro zahánění černých mračen bylo tropit třesk a hluk.
Mračna se lidé dříve snažili rozhánět za pomocí biče, střelbou z ručnic či moždířů
a zvoněním na zvony. Pohanský zvyk střelby proti mračnům byl zachycen římským
filozofem Senecou již v roce 38: „Císař učinil veliké hody svým dvořanům, knížatům
a rytířům, a toho dne bylo veliké blýskání, hromobití a přívalové deště, zdvihl císař boj
proti bohu na nebi a kázal z lučišť a z jiných rozličných střel vzhůru stříleti i z praku
kamením proti nebi metati. Služebníci nemoudří uposlechše krále svého achtíce ukrotit
hněvivost Boží, pouštěli kamení a jinou střelbu na vejsost, to pak všechno letíc zase
dolů množství lidu pobilo.“
O tom, že se proti mrakům užívalo také troubení, se dozvídáme ve spisku Homilie
de sacrilegiis (Homilie o rouhačství) z 8.-9. století, kde se hovoří o čarovných
rozích ve spojení s krupobitím a s bouří. Jedná se tu patrně o troubení na rohy.
Vedle rohů a trub lidé troubívali také na velké mořské lastury. Troubení na ulity
velkých mořských plžů je doloženo nejen u přímořských národů všech světadílů,
ale i u některých národů vnitrozemských, kam se ulity šířily nejrůznějšími způsoby

Trouba pocházející z okolí Milevska ze sbírky Národního muzea.

a cestami. Troubení na ulity bylo u řady národů nedílnou součástí svatebních,
pohřebních a jiných kultovních obřadů, sloužilo také při oslavě sklizně, jako signalizační nástroj při válečných taženích, nebo jako zvukově výrazný prostředek
při nejrůznějších slavnostech.
Trouby proti mračnům z mušle byly rozšířeny na českém území zejména v 18. a 19.
století. Nátrubkový aerofon byl vyrobený z prázdné ulity mořských plžů rodů Trochus, Tritonium nodiferum, Tritonium variegatum a Turbinaria rhinoceros. Ulomený
konec mušle sloužil buď jako nátrubek, nebo jako otvor pro nasazení nátrubku
dřevěného, kostěného či kovového. Ulity byly spojeny s množstvím pověrečných
představ. Troubení úzce souviselo s velkou pověrčivostí lidu a s jeho náboženskými
představami, bylo podmíněno také hospodářskou, sociální a kulturní zaostalostí
této tradice.
Katolická církev se s pohanským troubením vyrovnala tím, že mu již na počátku
19. století dala oficiální požehnání a posvěcení. Trouby proti mračnům tak bývaly
pravidelně omývány svěcenou vodou, sypány svěcenou solí a mnohé z nich byly
„dotýkány“ ostatky svatých či posvěceny samotným papežem. Bylo pak přirozené,
že takto posvěcené předměty byly uloženy v sakristiích venkovských kostelů, kde
za ně v období mezi jejich používáním zodpovídal farář nebo kostelník. Téměř
všude na ně troubíval obecní sluha nebo hlídač, častěji však pastýř, s jehož osobou
byly často spojovány různé další pověrečné představy.
Zejména v jižních a západních Čechách byla v minulosti zvyklost troubení proti
mračnům rozšířená a lidé zde věřili v její účinnost. Sled speciálních úkonů byl
vyhrazen pouze osobám znalým problematiky zaříkávání mračen a vyžadoval
přesné načasování a bezchybné použití zaříkávacích formulí. Na ulitu bylo možné,
podle kvality ustrojení nátrubku, vyloudit jeden, nejvýše dva temné daleko se
nesoucí tóny skoro strašidelného
charakteru. Pastýři věděli, že
před bouřkou či krupobitím
musejí troubit z nejvyššího místa
obce, vždy směrem proti přicházejícím mračnům. Trouby proti
mračnům se nikdy nesměla
dotknout žena. Pokud se tak stalo, byl čarovný účinek trouby
navždy zrušen – ulita se stala
bezcennou a nepomohlo již ani
její další vysvěcení. Na Moravě se
pro troubení užívala fujara.
V Čechách se v muzejních sbírkách zachovalo okolo dvanácti
exemplářů těchto ulit proti mračnům. Podle jejich původu lze usuzovat, že se troubení proti
mračnům nejdéle udrželo v jižních Čechách (hlavně na Milevsku
a v Pošumaví) a v západních
Čechách (na Plzeňsku, Přešticku,
Rokycansku).
Popis zvyku troubení proti mračnům se nám zachoval ve zprávě zveřejněné v časopisu Český lid koncem 19. století, která popisuje troubení v obci Kučeř: Zde na
mračna troubil obecní hlídač, který nosil v plátěné mošně mušli, kterou v případě,
že hrozila bouřka, měl hned po ruce a v zárodku zkázu odvrátil. „Trubač, kdykoliv
pozná ‚zlé mračno‘, postaví se přímo proti němu, roh zvedne do výše a nepřestane
troubiti, dokud mračno nerozežene, byť okolo něj hrom bil a on sám zmokl do kůže.
Musí míti již toho znalost; nebo běda mu, kdyby přece potlouklo. Nesmí začít příliš
časně ani zase pozdě. Začal-li časně zahnal vůbec úrodný déšť, a pozdní troubení ‚prý
už je nezadrží‘. Než začne z jara prvně troubiti, musí troubu svěcenou vodou vypláchnouti
a svěcenou solí vytříti. Troubívá až se začne žeň, a za to má právo vzíti si u každého hospodáře snop pšenice (jindy dostával snop na každém jaře). O původu trouby nelze nic
určitého říci, jak akdy se do vesnice dostala, ale lid oní vypráví, že je od papeže svěcená
a k sv. věcem dotýkaná a chová k ní posvátnou úctu, přes to, kolikráte zde potloukly
kroupy. I okolní vesnice přikládají zázračnou moc troubě proti mračnům. Podivno jest,
že i lidé zdejší jinak pokročilí v moc troubení takového věří a nijak o bezúčelnosti toho
poučiti se nedají. Času zimního schována jest u starosty obce.
Mgr. Petra Kratochvílová, Milevské muzeum
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KULTURA A SPORT – ŘÍJEN 2022
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

BIO SENIOR - PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
čtvrtek 6. 10.
15:00
ČR - Komedie - Pokračování úspěšné komedie, která
je opět humorným pohledem na střet mužského aženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění,
které může jednoho i druhého dovádět k šílenství.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
vstupné: 70 Kč

JAN ŽIŽKA
čtvrtek 6. 10., sobota 8. 10., neděle 9. 10. 17:30
ČR - Životopisný, historický, drama - Film Petra Jákla
vypráví o počátcích husitského vojevůdce na pozadí
bouřlivých událostí roku 1402.
ČESKÉ ZNĚNÍ
125 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

AVATAR (OBNOVENÁ PREMIÉRA)
čtvrtek 6. 10., pátek 7. 10.
20:00
USA - Sci-fi, akční, dobrodružný - Avatar před námi
otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie...
DABING, 3D
166 min.
vstupné: 150 Kč

nemilosrdností. Snímek je inspirován skutečnými
událostmi.
TITULKY
126 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

BĚŽNÁ SELHÁNÍ
neděle 16. 10.
20:00
ČR, SR, Maďarsko, Itálie - Drama - Příběh tří žen různých
generací v průběhu jednoho dne. Každá z nich čelí
osobní krizi právě ve chvíli, kdy je město, v němž žijí,
zasaženo podivným přírodním úkazem způsobujícím
náhodné výbuchy. Dohromady je svede teprve chaos
a panika, který znenadání jejich město postihne.
ČESKÉ ZNĚNÍ
85 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

BIO SENIOR - POSLEDNÍ ZÁVOD
čtvrtek 20. 10.
15:00
ČR - Drama - Příběh Bohumila Hanče, který tragicky
zahynul spolu s Václavem Vrbatou během lyžařského
závodu na hřebenech Krkonoš a z jejich příběhu se
stala legenda.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
vstupné: 70 Kč

BLACK ADAM

pátek 7. 10.
17:00
ČR - Drama, životopisný - Promítání pro veřejnost
u příležitosti Památného dne sokolstva.
ČESKÉ ZNĚNÍ
130 min.
vstupné: 100 Kč – hradí T. J. Sokol Milevsko

čtvrtek 20. 10., pátek 21. 10.
20:00
USA - Akční, fantasy, sci-fi - Téměř 5000 let poté, co
byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů a stejně rychle uvězněn - je Black Adam vysvobozen
ze svého pozemského hrobu a připraven rozpoutat
v moderním světě svou jedinečnou formu spravedlnosti.
TITULKY
125 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

SPOLU

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

ZÁTOPEK

sobota 8. 10., neděle 9. 10.
20:00
ČR - Drama - Film přináší příběh matky a jejích dvou
dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem
pozornosti. V hlavních rolích Veronika Žilková, Štěpán
Kozub a Kamila Janovičová.
ČESKÉ ZNĚNÍ
117 min.
vstupné: 120 Kč

sobota 22. 10., neděle 23. 10.
20:00
ČR - Komedie - Vztahová komedie režiséra Miloslava
Šmídmajera s Hanou Vagnerovou, Terezou Krippnerovou, Betkou Stankovou, Markem Vašutem, Markem
Němcem, Zlatou Adamovskou, Danielou Kolářovou
a Igorem Orozovičem.
ČESKÉ ZNĚNÍ
105 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

HALLOWEEN KONČÍ

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + UŠÁK CHICKY
A ZLOKŘEČEK

čtvrtek 13. 10.
20:00
USA - Horor - Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou
maskou, mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však dojde i na něj. Aspoň to slibují tvůrci posledního dílu
slavné hororové ságy.
TITULKY
111 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

WEBSTEROVI VE FILMU
pátek 14. 10., sobota 15. 10., neděle 16. 10.
17:30
ČR, SR - Rodinný, animovaný, povídkový - Hravý, ale
zároveň poučný snímek ze současnosti představí nové
příběhy veselé pavoučí rodinky Websterových, která
„táhne za jedno vlákno“.
ČESKÉ ZNĚNÍ
65 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 90 Kč

VÁLEČNICE
pátek 14. 10., sobota 15. 10.
20:00
USA - Drama, historický - Pozoruhodný příběh ryze
ženské válečné jednotky, která v roce 1800 chránila
africké Dahomejské království neslýchanou zuřivou

8 | Milevský zpravodaj | říjen 2022

středa 26. 10.
09:00
Belgie, Francie - Animovaný, komedie, rodinný Přijďte si o podzimních prázdninách vyrobit roztomilou sovičku a pak se podívat na animovaný dobrodružný film o Chickovi, který je jiný než ostatní,
protože se narodil napůl jako kuře a napůl jako zajíc.
Celý svůj život touží zažít pořádné dobrodružství!
A jedno opravdu velké na něj právě čeká!
DABING
95 min.
vstupné: 70 Kč

PRINC MAMÁNEK
čtvrtek 27. 10., sobota 29. 10., neděle 30. 10.
17:30
ČR - Pohádka - Filmová pohádka Jana Budaře o princi,
který musel dospět v krále. Rozmazlený princ Ludvík
se musí vydat do světa, aby na své dobrodružné cestě
zjistil, jak vypadá opravdový svět mimo zdi jeho přepychového zámku.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné: 120 Kč

ĎÁBLOVA KOŘIST
čtvrtek 27. 10.
20:00
USA - Horor, thriller - V reakci na celosvětový nárůst
posedlosti démony katolická církev znovu otevírá
školy exorcismu, kde se kněží učí obřadu vymítání.
TITULKY
93 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

OSLAVY 28. ŘÍJNA
pátek 28. 10.
vstupné: zdarma

18:00

ENNIO
sobota 29. 10.
20:00
Itálie - Dokument, hudební, životopisný - Oscarový
režisér Giuseppe Tornatore přináší filmovou poctu
svému příteli a legendárnímu skladateli filmové hudby Enniu Morriconemu.
TITULKY
156 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

MŮJ OTEC, KNÍŽE
neděle 30. 10.
20:00
Rakousko, ČR - Dokument - Neobvykle otevřené rozhovory Lily Schwarzenberg se svým otcem Karlem.
Kancléř Václava Havla, bývalý ministr zahraničí
a výrazná postava veřejného života po listopadu 1989
otevírá v rozhovoru otce a dcery řadu osobních kontroverzních témat a v diskuzích se vydávají napříč
rodinnou historií a historií 20. století vůbec.
TITULKY
88 min.
vstupné: 100 Kč

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

VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2. KOLO - VOLEBNÍ OKRSEK
sobota 1. 10.
loutkový sál

08:00-14:00

PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 1. 10.
10:00-12:00
V rámci burzy budeme vybírat hračky pro Darovnu
Milevsko a vy tak můžete přispět na dobrou věc.
prostory DK
vstupné: zdarma

DIVADLO - DO LOŽNICE VSTUPUJTE
JEDNOTLIVĚ
neděle 2. 10.
19:00
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou
postelí může být náhle těsná... Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé
komedii známých anglických dramatiků.
Hrají: M. Bočanová/K. Špráchalová, L. Vaculík, P.
Nečas/R. Štolpa, F. Tomsa a další
velký sál a balkon
vstupné: předprodej 400 Kč, na místě 450 Kč

JÓGA PRO DĚTI - ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 3. 10.
Určeno pro děti od 5 let.
hudební sál
cena: 20 Kč/lekci

16:30-17:15

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA - ZAHÁJENÍ
pondělí 3. 10.
16:30-18:00
Přijímáme přihlášky do kurzu mírně pokročilých
(pondělí od 16:30 hodin) a pokročilých (středa od
16:30 hodin). Pro více informací volejte 383 809 200.
učebna 1

JÓGA PRO DOSPĚLÉ - ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 3. 10.
Pouze pro předem přihlášené!
hudební sál

17:30-19:00

HAPPY KIDS - HRAVÁ ANGLIČTINA - ZAHÁJENÍ
KURZU
úterý 4. 10.
13:00-15:20
Dvě skupiny - pro děti 5-8 let (13:00-14:00 hodin)
a 9-12 let (14:20-15:20 hodin). Přihlášky u lektorky
na telefonu 604 518 626.
učebna 4

KURZ KORÁLKOVÁNÍ
čtvrtek 6. 10.
16:00-17:00
Přijďte s námi podlehnout kouzlu korálků. Vhodné
pro děti od 6 let, horní hranice není nijak omezena.
Přihlášky předem.
učebna 4
vstupné: 150 Kč

TANEČNÍ HODINY 2022 - 6. LEKCE
pátek 7. 10.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazku, ostatní 50 Kč

TRAVESTI SHOW - CABARET RŮŽ
sobota 8. 10.
19:00
Nejúspěšnější česká travesti skupina Techtle Mechtle
a Kočky míří ve svém novém pořadu do Milevska! Na
své si přijdou nejen milovníci tance, ale také dobré
zábavy a legrace.
velký sál
vstupné: předprodej 340 Kč, na místě 370 Kč

POHÁDKA - ROZMARNÁ PRINCEZNA
neděle 9. 10.
15:00
Pohádka nás zavede do království, kde začíná vládnout princezna Rozmarýnka. Proradný rádce Kábus
jí našeptává nemoudrá rozhodnutí. Královský šašek
Jémin se sice snaží to trochu vyvažovat, ale podaří
se mu to? Hraje Divadelní soubor Tábor, vstupné platí
děti od 3 let.
velký sál
vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 90 Kč

PŘEDNÁŠKA - ATENTÁTY V HISTORII
ČESKOSLOVENSKA
úterý 11. 10.
09:00
Přednáška Vladimíra Šindeláře o atentátech na naše
přední politiky Karla Kramáře, Aloise
Rašína, T. G. Masaryka a Aloise Eliáše. Přednášku
pořádá SK ZVVZ Milevsko ve spolupráci s DK Milevsko.
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 11. 10.
učebna 2

12:00-15:00

KURZ - VÝROBA SVÍCNU
čtvrtek 13. 10.
17:30
Jak se dny zkracují, rádi si doma zapalujeme svíčky.
A co takhle zažehnout knot ve vlastnoručně vyrobe-

ném svícnu? Jeho výrobu zvládnou i děti od cca 10
let. Prosíme o přihlášky do 10. října na telefonu
383 809 200.
výuková učebna
vstupné: 100 Kč

BRUTUS - PRAVÁ BIGBÍTOVÁ KAPELA

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + UŠÁK CHICKY
A ZLOKŘEČEK
středa 26. 10.
Milevské kino
vstupné: 70 Kč

09:00

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

pátek 14. 10.
21:00
Česká rocková a taneční skupina, která je považována za legendu českého „tanečkového“ bigbítu.
Bez mohutného PR, videoklipů a podobných promoakcí patří k nejúspěšnějším kapelám s bohatou
fanouškovskou základnou. Vstup možný od
20 hodin.
velký sál
vstupné: 300 Kč

středa 26. 10.
loutkový sál

JIŘÍ KOLBABA - NEPÁL - HIMALÁJSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ

neděle 6. 11.
18:00
Hraje symfonický orchestr Bolech.
bazilika Milevského kláštera
vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 200 Kč

pondělí 17. 10.
18:00
Ještě nedávno putovali Himalájem pouze poutníci
a pašeráci. Nyní je tradiční asijská země otevřená
všem sportovně naladěným srdcařům.
Milevské kino
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

KČT - PŘEDNÁŠKA NOVÝ ZÉLAND
úterý 18. 10.
Promítá a vypráví Ing. Petr Beneš.
loutkový sál

18:00

18:00-20:00

PŘIPRAVUJEME:
HARRY POTTER SHOW
neděle 6. 11.
15:00
velký sál
vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 160 Kč

DUCHOVNÍ OPUSY ANTONÍNA DVOŘÁKA

DIVADLO - KŠANDA
neděle 20. 11.
19:00
Hrají: Heidi Janků, Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Eva
Hráská, Kateřina Kornová, Milan Pitkin, Petr Jančařík/Milan Petrovský, Michal Gulváš/Evžen Hájek
velký sál
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 340 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – KDYŽ VLTAVA
ZPÍVALA

GALERIE M

středa 19. 10.
18:00
Přijďte si poslechnout vyprávění Jaroslavy Pixové
o tom, jak vypadala stará řeka před zatopením Orlickou přehradou. Vyprávění začne u Týna nad Vltavou
a skončí u Zvíkova. Na místě bude možnost zakoupení
autorčiných knih.
výuková učebna
vstupné: 40 Kč

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082

KURZ KORÁLKOVÁNÍ
čtvrtek 20. 10.
16:00-17:00
Prosíme o přihlášky předem kvůli zajištění materiálu.
učebna 4
vstupné: 150 Kč

SEMINÁŘ - GRAFOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY
čtvrtek 20. 10.
17:00-20:00
Naučte se odhalit pravou osobnost člověka podle
rukopisu.
V semináři se stanete na chvíli „grafologem“, naučíte
se základy této unikátní metody, nahlédnete na písmo
„okem grafologa“, abyste uměli vyčíst z rukopisu
důležité pravdivé informace o sobě či jakémkoli jiném
člověku. Pro předem přihlášené.
výuková učebna

TANEČNÍ HODINY 2022 - PRODLOUŽENÁ
pátek 21. a sobota 22. 10.
19:00
velký sál
vstupné přísálí: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

ZPÍVÁME S HARMONIKOU A KYTAROU
úterý 25. 10.
18:00
Zpívání nejen s harmonikou a kytarou, ale i za doprovodu kláves, které pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci s DK. Nenechte si ujít oblíbený hudební
podvečer.
Restaurace V Klubu
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ zdarma

www.milevskem.cz

VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2. KOLO - VOLEBNÍ OKRSEK
sobota 1. 10.

14:00-22:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY „OBRAZY - ROMÁNY“
pátek 7. 10.
Vystavuje milevský malíř Jan Švejda.

17:00

VÝSTAVA „OBRAZY - ROMÁNY“
úterý 11. až středa 26. 10.
vstupné: 10 Kč
V pořadí třetí samostatná výstava autora celoživotně
tvořícího pod uměleckým jménem JPŠ.

HUDEBNÍ SKLEPY - ŠOUFLŠOU
čtvrtek 13. 10.
19:30
Kapela vznikla v roce 2015 jako zoufalý pokus tří
zakládajících členů uvařit dixík z kytary, banja a trumpety. Po příchodu tuby a po čase i valchy se finální
vysněná podoba ŠouflŠou dotváří až na podzim 2019,
kdy se dechová sekce konečně rozrůstá o klarinet.
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

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

VÝSTAVA: MALOVANÝ VENKOV
celý říjen
Po dvouleté pauze vyhlásil Svazek obcí Milevska výtvarnou soutěž pro děti z mateřských škol aI.stupně základních škol v milevském mikroregionu. Děti měly za úkol
pomocí nejrůznějších výtvarných technik vyjádřit svůj
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pohled na jihočeský venkov. Do čtrnáctého ročníku soutěže bylo přijato celkem 41 obrázků z 9 MŠ a30 obrázků
z jedné ZŠ. Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích. Celá
soutěž vyvrcholila v sobotu 27. srpna předáním hodnotných cen na Bartolomějském posvícení v Milevsku.
Obrázky si můžete prohlédnout po celý říjen.
chodba knihovny

TÝDEN KNIHOVEN
pondělí 3. až pátek 7. 10.
Celorepubliková akce na podporu čtenářství nabídne
řadu zajímavých aktivit pro děti i dospělé.

POHÁDKY ZE ŽLUTÉHO UŠÁKU
pondělí 3. a středa 5. 10.
Čtení pro nejmenší.
dětské oddělení

10:00

RECYTRIKO
pondělí 3. 10.
14:00
Přijď si něco vyrobit z trika, které již nenosíš.
dětské oddělení

NA HODINU KNIHOVNÍKEM

MALUJEME MANDALY NA PLÁTNO
středa 26. 10.
09:00-12:00
Odnes si domů svůj vlastní originální obraz.
dětské oddělení
vstupné: 150 Kč

ZDRAVÍ JE V NAŠÍ HLAVĚ
středa 26. 10.
17:00
Spisovatelka Jarmila Mandžuková, která je autorkou
knih nejen o zdravém životním stylu, ale také kuchařek či motivačních knih, pohovoří o tom nejdůležitějším v našem životě – o zdraví.
Kavárna Za oknem
vstupné: 70 Kč

NA DEN SPISOVATELEM
čtvrtek 27. 10.
08:00-16:00
Celodenní akce pro malé spisovatele a všechny, kteří
chtějí proniknout do kouzelného knižního světa.
V ceně je oběd a materiál.
vstupné: 200 Kč

MILEVSKÉ MUZEUM

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO NÁCTILETÉ

KLÁŠTERNÍ 557 | TEL.: 382 521 093

PŘÍBĚHY ZE ŽLUTÉHO UŠÁKU
středa 5. a čtvrtek 6. 10.
14:00
Čtení pro náctileté, při kterém se budete možná i trochu bát…
dětské oddělení

www.muzeumvmilevsku.cz

VÝSTAVA - KOUZELNÝ SVĚT KORÁLKŮ
do neděle 13. 11.
Výstava je doplněna o fotoobrazy Ing. Josefa
Rychteckého s názvem Korálky a Afrika.

SPOS MILEVSKO

MOZKOHRÁTKY S KNIHMILEM

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269

středa 5. 10.
17:00
Další z novinek je pravidelné trénování paměti s naší
certifikovanou lektorkou Markétou. Trénování je určeno všem bez rozdílu věku, registrace předem netřeba
pobočka v DK
vstupné: 50 Kč

www.spos-milevsko.cz

MUZICÍROVÁNÍ
čtvrtek 6. 10.
13:00
Lektorka Jitka zve na společné hraní na boomwhackers, unikátní rytmický nástroj pro malé i velké.
dětské oddělení

PROČ JE SKVĚLÉ BÝT ŽENOU
pátek 7. 10.
15:00
Povídání pro holky o všem, co souvisí s menstruací
a ženským cyklem. Registrace na e-mailu: kozakova@knihmil.cz.
Bookroom

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY
A VOŇAVÉ KÁVY
středa 12. 10.
17:00
Přijměte pozvání na první setkání Spolku po covidové
pauze. Povídání o knížkách a kultuře zaštiťuje naše
knihovnice Jarka Cirmaciová.
studovna
vstupné: zdarma

HRAVÁ ČEŠTINA - JEJÍ ZÁLUDNOSTI
středa 19. 10.
17:30
Sérii workshopů bohemistky Ludmily Kodadové můžete navštívit každou 3. středu v měsíci.
studovna
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Handball mini, st.+ ml. žačky
Florbal junior
Handball - turnaj ml. žákyně
Florbal muži A
Handball - turnaj ml. žákyně
Florbal - turnaj škol
Florbal dorost
Florbal
Florbal muži B
Florbal muži A
Florbal muži A
Florbal junior

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

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz

pondělí 3. 10.
15:00 a 16:00
Přijďte si vyzkoušet práci snů všech milovníků knih,
určeno pro dospělé. Registrace na tel: 382 521 231.
pondělí 3. a 10. 10.
14:00
První z podzimních novinek je setkávání milovníků
knížek a deskovek.
dětské oddělení
vstupné: zdarma

09. 10. 08:00
13:00
15. 10. 08:00
19:00
16. 10. 08:00
20. 10. 08:00
22. 10. 08:00
23. 10. 13:00
29. 10. 08:00
17:00
30. 10. 10:00
16:00

ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení a hokejová utkání na www.sposmilevsko.cz.

LETNÍ STADION:
02. 10. 12:00
16:00
06. 10. 17:00
17:00
08. 10. 10:00
16:00
09. 10. 16:00
13. 10. 17:00
16. 10. 10:00
13:30
20. 10. 17:00
23. 10. 11:30
15:30
27. 10. 17:00
17:00
28. 10. 10:00
30. 10. 14:30

FC žáci - FK J. Hradec
FC muži A - FK Strakonice
FC st. příprvaka - FK Protivín
FC ml. přípravka - Mirovice
FC dorost - Meteor Tábor
FC muži B - SK Větrovy
FC muži A - SK Rudolfov
FC ml. přípravka - Mirotice
FC žáci - FK Kaplice
FC ZVVZ přípravky
FC ml. přípravky - Božetice
FC žáci - Malše Roudné
FC muži A - Jiskra Třeboň
FC ml. přípravka - Hradiště
FC st. přípravka - Albrechtice
FC dorost - FK Kaplice
FC muži B - Sepekov

SPORTOVNÍ HALA:
01. 10. 08:00
18:00
02. 10. 08:00
08. 10. 08:00
17:00

Handball - turnaj st. žákyně
Florbal muži A
Handball - turnaj přípravky, mini
Florbal dorost
Florbal junior

EUROPA THERME BAD FÜSSING
úterý 4. 10.
Koupání v termálních lázních, vstup dle aktuálních
předpisů, vstupné cca 15 (15.50) €není v ceně, odjezd
v 6:30 hodin.

VÝTVARNÁ STŘEDEČNÍ SETKÁNÍ
středa 5. 10.
09:00
Seznámení s různými výtvarnými technikami - kreslení, malba, keramika, linoryt (5x2 hodiny) a pokračování dle zájmu účastníků.

ATENTÁTY V HISTORII ČESKOSLOVENSKA
úterý 11. 10.
09:00
Přednáška pana Šindeláře o atentátech na naše přední politiky Kramáře, Rašína, TGM, Beneše a Eliáše.
DK - loutkový sál

ZPÍVÁME S HARMONIKOU A KYTAROU
úterý 25. 10.
Opět budeme zpívat známé písničky.
DK - Restaurace V Klubu

18:00

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.cz

BECHYNĚ
sobota 1. 10.
Prohlídka města s pěší vycházkou do okolí. Délka
trasy cca 10 km, odjezd z nádraží ČD v 8:14 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

PODZIMNÍ ŠPEKÁČEK
středa 5. 10.
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte
s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny v 13 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELŮ KČT JIŽNÍ
ČECHY
pátek 7. až neděle 9. 10.
Pořádá oblastní výbor KČT, místo konání: Kašperské
Hory. Pouze pro přihlášené!
organizační zajištění: Jaroslav Mácha

NOVÝ ZÉLAND

KONCERT ŽÁKŮ

úterý 18. 10.
18:00
Turistická beseda, vypráví a promítá Ing. Petr Beneš.
DK - loutkový sál

čtvrtek 20. 10.
sál ZUŠ

KABÁTKOVÁNÍ
17:00

DDM MILEVSKO

CENTRUM MILÍSEK

NA TRŽIŠTI 560 | TEL.: 777 339 923

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409

www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

www.centrummilisek.cz

VYCHÁZKA PODZIMNÍ PŘÍRODOU
středa 26. 9.
09:00-12:00
Pojďte s námi do přírody společně pozorovat zvířata,
květiny a stromy. Po celou dobu vycházky budeme
plnit úkoly a na úspěšné řešitele čeká malá odměna.
Cestou nasbíráme přírodniny, které následující den
využijeme při výrobě podzimní dekorace.

VÝROBA PODZIMNÍ DEKORACE
čtvrtek 27. 9.
09:00-12:00
Přijďte si vyrobit ježka z přírodních materiálů, který
vám přinese do bytu podzimní náladu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Všichni zájemci o účast v kroužcích DDM Milevsko
musí být ve školním roce 2022-2023 přihlášeni nejpozději do 31. 10. 2022. Na později podané přihlášky
již bohužel nebude brán zřetel. Proto zbytečně neotálejte! Kompletní nabídku kroužků najdete na: ddmmilevsko.cz/krouzky. Veškeré dotazy vám zodpovíme
na tel: 777 339 923, 777 339 990.

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

TEL.:

383 809 253

www.zus-milevsko.cz

KONCERT PRO SENIORY
středa 19. 10.
Libušina ul.

14:00

PORADENSTVÍ S KONZULTANTEM PORADNY
pondělí až pátek
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace, nutno objednat
se předem na telefonu 723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 6. 10.
08:00-16:00
PhDr. Vlasta Hořánková
úterý 11. 10.
08:00-16:00
PhDr. Jaromír Matoušek
Bezplatné konzultace, nutno objednat se předem na
telefonu 723 407 029.

středa 19. 10.
16:00
Přijďte vyměnit své nevyužité kabátky za jiné. Výběr
proběhne ve dnech 17. a 18. října v čase od 15 do
17 hodin. Každý může přinést max. 2 kusy (sako,
kabát, bunda…) v takovém stavu, za který se sám
nemusí stydět.

HALLOWEEN V MILÍSKU
středa 26. až čtvrtek 27. 10.
Příměstský tábor v době podzimních prázdnin pro
děti ve věku 5 až 14 let. Přihlášky na www.centrummilisek.cz
cena: 800 Kč

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
FILMOVÉ ODPOLEDNE
pondělí 3. 10.

PANTOMIMA - POZNÁŠ, CO PŘEDVÁDÍM?

PRÁVNÍK V PORADNĚ

čtvrtek 6. 10.

středa 19. 10.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan Röhrich,
nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

pondělí 10. 10.

KOMUNITNÍ CENTRUM:

čtvrtek 13. 10.

CVIČENÍ ČCHI-KUNG NA PODPORU IMUNITY
A ŽIVOTNÍ ENERGIE

pondělí 17. 10.

úterý 11. 10.
18:00
Lektorka Míša Sklářová. Čchi-kung je na první pohled
jednoduché, pomalé cvičení, které pod svým
povrchem skrývá hlubší práci s vnitřní silou. Pomáhá
posilovat přirozené samouzdravovací procesy v těle,
mysli a psychice.

VAŘENÍ
PREVENTIVNÍ TÉMA - SOCIÁLNÍ SÍTĚ
ZAVŘI OČI, OCHUTNEJ A POZNEJ!
PREVENTIVNÍ TÉMA – SPOLEČNOST
čtvrtek 20. 10.

KDO VÍ VÍC?
pondělí 24. 10.

PREVENTIVNÍ TÉMA - ODLIŠNOSTI
čtvrtek 27. 10.

HRA MUZEA MAŠKAR ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

HLEDÁ SE ALEJ ROKU 2022

Letní hra, kterou připravilo Muzeum milevských maškar, zná své výherce. Celkem bylo
do boxu vhozeno 124 soutěžních formulářů,
z nichž bylo 111 platných.
A o co se hrálo? O vstupenku na Pohádkový
les, o vstupenku na Minipárty s Karlem Šípem
anebo také o permanentku do Milevského kina. Všichni výherci byli kontaktováni
prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli do soutěžního formuláře. Děkujeme všem, kteří se hry zúčastnili a výhercům gratulujeme!
Bc. Kamil Hobzek

Sdružení Arnika - Centrum pro podporu občanů, česká nezisková organizace spojující jedince usilující
o lepší životní prostředí, pořádá
v roce 2022 již dvanáctý ročník
ankety Alej roku, soutěž o nejoblíbenější stromořadí v Česku. Do
aktuálního ročníku soutěže se
můžete zapojit i vy! Stačí, když
zašlete 1 až 3 fotograﬁe spolu s popisem stromořadí prostřednictvím nominačního
formuláře na webu https://alejroku.cz/.
Vaše oblíbené stromořadí můžete nominovat do 26. října, poté o vítězce rozhodne
široká veřejnost v internetovém hlasování. Výsledky ankety budou zveřejněny
v polovině ledna 2023. Bude vyhlášeno 14 regionálních vítězek a jedna celorepubliková Alej roku 2022. Na nominující vítězných alejí čekají ocenění, a to jak
v podobě diplomů, tak dárkových balíčků od sponzorů. Nominující celorepublikové
vítězky vyhraje také hlavní cenu - let balonem. Patroni soutěže navíc vyberou tři
nejkrásnější fotograﬁe, které budou oceněny fotoaparátem nebo tiskárnou.
Přihlásit můžete alej nebo stromořadí z vašeho blízkého okolí nebo alej, kterou
jste objevili na svých cestách po české krajině a která vás zaujala pro svou krásu
nebo příběh s ní spjatý. Podělte se o krásu i s ostatními a nominujte je do ankety
Alej roku 2022!
Klára Ondrigová

KDO VYHRÁL VE FOTOSOUTĚŽI?

V letošním létě probíhal již 7. ročník fotograﬁcké soutěže O nejhezčí balkon či
zahradu. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 34 fotograﬁí, a vybrat tři výherce
nebylo vůbec jednoduché. Po zralé úvaze získala 1. místo paní Kateřina Švarcová
se snímkem nazvaným Vesnické zátiší, za které obdržela poukázku v hodnotě
500 Kč od sponzora soutěže, kterým bylo Květinářství Romantik paní Dagmar
Kolingrové. Poukázku v hodnotě 300 Kč za 2. místo si odnesla paní Dana Kotrbová
za fotograﬁi s názvem Balkon pro radost. Bronzové místo patří panu Jaroslavu
Bardovi, který byl se svým snímkem Jeden květ jediným mužem, který se soutěže
zúčastnil. Získal poukázku v hodnotě 200 Kč. A ani ostatní soutěžící neodešli bez
malé pozornosti věnované DK Milevsko. Všechny fotograﬁe si můžete prohlédnout
na malé výstavě ve volně přístupném vestibulu DK. Dům kultury moc děkuje všem
za účast a paní Kolingrové za sponzorství.
mk
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POHÁDKOVÝ LES – PODĚKOVÁNÍ
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko děkují všem, kteří se zapojili
do 13. ročníku pohádkového lesa, který se uskutečnil v sobotu 3. září: město
Milevsko, KV2 Audio International spol. s. r. o., Ekoklima a. s., Autobaterie Tollinger
s. r. o., JUB a. s., SPOS Milevsko s. r. o., Efaﬂex - CZ s. r. o., Tomegas s. r. o., Acond
a. s., Potraviny Vzor – Lukáš Hejný, Miba Czech s. r. o., Stavební ﬁrma ROBRO,
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.
kp
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FOTOOHLÉDNUTÍ ZA POSVÍCENÍM

1. ZŠ MILEVSKO
PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE

Našemu druhému soutěžnímu týmu ve složení Michael Prášek a Matěj Říha se
podařilo probojovat dokonce na stupeň nejvyšší a hrdi si tak odváželi zlaté medaile
vyrobené na 3D tiskárně a jako cenu každý stavebnici GraviTRAX.
Naše poděkování tak patří všem zúčastněným žákům, jakož i pořádající škole
a doufáme, že příští školní rok bude mít tato soutěž další ročník.
Mgr. Václav Michalec

GYMNÁZIUM MILEVSKO
ZÁŘÍ VE ZNAMENÍ KURZŮ A PROJEKTOVÉ VÝUKY

V úterý 13. září vyjeli žáci 1. ZŠ na exkurzi do přírodovědného muzea Semenec
v Týně nad Vltavou, kde se zúčastnili programu „Smrk není jedle". 90minutová
procházka stezkou v přírodě mezi rozličnými stromy byla zpestřena různými zajímavými úkoly, díky kterým se dozvěděli spoustu nového nejen o smrku a jedli,
ale o stromech obecně.
Poté následoval přesun do Českých Budějovic, kde žáci navštívili Planetárium. Čekala na ně noční obloha plná hvězd, známá souhvězdí, mléčná dráha a samozřejmě
Slunce a naše planeta Země. Získané poznatky nyní mohou využít při orientaci
na noční obloze nebo příležitostně v terénu. Počasí nám přálo, děti si den náležitě
užily.
Mgr. M. Pešičková, Mgr. M. Koutníková

2. ZŠ MILEVSKO
JSME PRVNÍ V SOUTĚŽI PROGRAMOVÁNÍ

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 se třídy
Primáni při sportovních aktivitách u Pilského poznávaly navzájem u ohně. To vše
probíhalo za příjemného počasí.
rybníka na Monínci.
Žáci se v rámci třídních kolektivů
lépe poznali a rychle navázali nová
přátelství.
O týden později probíhala pro
všechny žáky školy výuka projektově. V rámci dnů EVVO (environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta) si podle zájmu každý student zvolil projekty, jichž se dva
dny účastnil. Nabídka byla zajímavá - Sušicko, Chýnovská jeskyně,
Bechyně, Národní muzeum v Praze,
Maturanti obdivují krásy bechyňského zářečí.
geocaching v Milevsku. Začátek
školního roku tak měli gymnazisti zpestřený zajímavými vzdělávacími, kulturními
a sportovními aktivitami.
Mgr. Jana Plavcová

V úterý 13. září se výběr žáků ze šestých tříd zúčastnil prvního ročníku soutěže
v programování, kterou ve svých prostorách pořádala základní škola Bernartice.
V soutěži si žáci porovnávali své dovednosti a logiku programováním robotických
stavebnic Vex123 a Lego Spike. Na čas museli například naprogramovat robota,
aby prošel dané bludiště, přijít na strukturu programu na dálku ovládaného
robota, jenž vykonával určité činnosti a dále sestavit z Lega jednoduchého robotka,
na tabletu ho naprogramovat a uvést do pohybu. Jedním z úkolů bylo i vyplnění
on-line bobříka informatiky.
Soutěže se zúčastnilo celkem 38 soutěžících ze sedmi přihlášených základních
škol. Konkurence tak byla opravdu veliká. V kategorii pátých tříd soutěžilo 11
dvojčlenných týmů a v kategorii šestých tříd pak 8 dvojčlenných týmů. Pro týmy
na prvních třech místech byly připraveny hodnotné ceny ve formě robotických
stavebnic.
Naše škola postavila na start dva soutěžní týmy žáků, kteří loňský rok navštěvovali
kroužek robotiky. Náš první tým ve složení Johana Linhartová a Jaroslav Neuberger
si vedl velice dobře, ale v silné konkurenci se nakonec na medailové stupně nedopracoval. Získali však cenné zkušenosti a strávili v dobré náladě krásné dopoledne
mezi podobně naladěnými žáky.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V INFOCENTRU

Přijďte s námi oslavit týden turistických informačních center pořádaný v návaznosti
na Světový den pro rozvoj informací, a to v pondělí 24. října. Celý den na vás čeká
příjemné prostředí a na uvítanou vám nabídneme kávu, k ní něco dobrého a malý
dáreček, radost budou mít i ti nejmenší. Těší se na vás kolektiv milevského infocentra na náměstí E. Beneše.
Lenka Košatková, DiS.

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do neděle 16. října na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na Harry Potter show,
která se v DK Milevsko odehraje v neděli 6. listopadu od 15 hodin. K odpovědi
nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Vyhlídka Držkrajov
Výherci: Martin Hanzlík, Přeborov, Dominika Česká, Milevsko, Tomáš Mikota,
Milevsko
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FOTOOBJEKTIVEM

V sobotu 10. září proběhla v Milevském muzeu derniéra výstavy „Automobily Škoda na
plakátech a prospektech 1945–2022“. Součástí akce byla výstava historických vozidel
Škoda 450 Felicia před budovou muzea. Návštěvníky přivítal Ing. Petr Šimek z Felicia &
coupé klub CZ, o historii vozů Škoda pohovořil JUDr. Martin Kupec, PhD., který pak zasvěceně provedl návštěvníky i celou výstavou. Akce, kterou provázelo příjemné a slunečné
počasí nadcházejícího podzimu, se zúčastnilo přes 200 lidí.

V prvních zářijových dnech proběhl na SOŠ a SOU Milevsko tradiční seznamovací kurz
žáků nejnižších ročníků, který zdárně nastartoval cestu k budování příznivého školního
klimatu. Kromě sebepoznávacích her a sebereﬂexe obsahoval i sportovní a turistické
aktivity.

Skončily prázdniny a naše Mateřská škola Sluníčko zahájila nový školní rok. Přivítala
stávající, ale i nově nastupující děti, které zvládly svůj velký životní krok na jedničku.
Sem tam spadla malá slzička, kterou těžce nesli hlavně rodičové, ale protože v naší školce
sluníčko nikdy nezapadá, úsměv na tváři přijel rozzářit divadelní spolek Okýnko. Děti
si to náramně užily a už teď se těší na další představení.
Kolektiv Základní školy se speciálním vzdělávacím programem děkuje ﬁrmě Koberce
K+K Milevsko za milý dar - nový koberec do našeho relaxačního koutku. Koberec nám
rozzářil celou místnost a hned je ve škole veseleji.

Úžasné a energické - takové byly zářijové Hudební sklepy s Bárou Hrzánovou a kapelou
Bachtale Apsa.

KDYŽ VLTAVA ZPÍVALA
Přijďte si poslechnou
vyprávění Jaroslavy
Pixové o staré Vltavě
před zatopením Orlickou přehradou. Vyprávění bude začínat u Týna
nad Vltavou, kam vody
přehrady
doběhly,
a končit u Zvíkova.
Budeme se zabývat osadami, samotami, mlýny
či hospůdkami, jejich obyvateli i osudy, ale také samozřejmě veškerou činností,
která s vodou souvisela jako voroplavbou, přepravou soli a solnicemi, přívozy,
mosty, stavbou lodí, koželužskými, soukenickými a jirchářskými řemesly.
Vše bude doplněno mnoha dobovými fotograﬁemi ze soukromých archivů nebo
Státních okresních archivů v Českých Budějovicích a Písku. Pokud vás téma zaujalo,
rádi vás přivítáme ve středu 19. října od 18 hodin ve výukové učebně DK Milevsko.
Vstupné je 40 Kč, na místě bude možné si zakoupit i autorčiny knihy, které se
mohou stát krásným dárkem.
mk
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