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Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou soci-
ální službou v našem regionu pečovatelská 

služba (dále jen PS). Byla provozována prostřed-
nictvím Okresního ústavu sociálních služeb Písek, 
po jeho zániku pak formou rozpočtové organiza-
ce Okresního úřadu Písek (dále jen OkÚ). K nej-
většímu rozvoji PS v okrese dochází v 70. letech 
minulého století, kdy začaly být budovány domy 
s pečovatelskou službou (dále jen DPS). Tyto 
domy s byty zvláštního určení byly vybaveny dal-
ším zázemím (střediska osobní hygieny apod.), 
které mohla využívat terénní PS, a kvalita posky-
tovaných služeb se zvyšovala. V listopadu roku 
1993 rozhodlo Zastupitelstvo města Milevska 
o přechodu PS do správy města a od ledna 1994 
dochází k převodu PS z OkÚ pod město Milev-
sko. PS je začleněna jako organizační složka odbo-
ru městského úřadu. V této době pracovala celá 
PS v tomto personálním složení: 1 okrsková sest-
ra, 6 pečovatelek v trvalém pracovním poměru a 4 
dobrovolné pečovatelky. Pro zajištění terénní PS 

Vývoj služeb sociální péče na milevsku
byl k dispozici 1 dodávkový automobil Š 1203. Pro 
bydlení seniorů sloužily 3 DPS (dva v Milevsku, 
jeden v Ratiboři). Jednalo se o objekty vystavěné 
od roku 1940 do roku 1970 s celkovou kapacitou 
44 míst a ne vždy se zcela vyhovujícím hygienic-
kým zázemím. Počet občanů, kterým byla v tom-
to období poskytována PS, byl v Milevsku a okolí 
154, z toho 100 v Milevsku. Náklady na provo-
zování PS v roce 1994 činily 660 tis. Kč. PS byla 
v rámci rozpočtu města a s podporou OkÚ pro-
vozována i pro okolní obce bez jejich spoluúčasti 
na nákladech až do r. 1999. Od r. 2000 obce začaly 
poskytování PS spolufinancovat.
Další významné události v oblasti vývoje sociál-
ních služeb v Milevsku:
říjen 1996 – dokončení výstavby DPS v Libušině 
ulici s kapacitou 76 bytů pro 98 obyvatel, s moder-
ním zázemím pro pečovatelskou službu, služby 
pro seniory a jejich volnočasové aktivity,
únor 2002 – do provozu uvedeno rezidenční 
zařízení s komplexní celodenní péčí pro seniory 

V současné době hovoří politici převážně 
o dvou tématech. Nedostatek financí a škrty 

v různých oblastech. Je zřejmé, že obě spolu úzce 
souvisejí. Jako člověk zodpovědný za zdravotnic-
tví a sociální politiku v Jihočeském kraji se samo-
zřejmě zabývám problémy v těchto resortech. Tím 
největším se zdají být finance. Můj názor ale je, že 
dopad do množství peněz je dán tím, že stávají-
cí politická reprezentace nevidí tuto oblast jako 
prioritu. Proto přenáší tíži problémů, které má 
nezpochybnitelně celý svět, do oblasti sociální, 
na ty nejzranitelnější. A samozřejmě také na obce 
a kraje, protože jejich představitelé svou zodpověd-
nost vnímají velmi silně a samozřejmě nenechají 
potřebné služby na holičkách. V posledních dnech 
bylo schváleno několik zákonů, které lidé pocí-
tí. Změní se výplatní místo sociálních dávek. Už 
nikoli obce, ale úřady práce. Nikoli úředníci obcí, 
kteří znali každého příjemce a jeho situaci a byli 
lidem blízko. Zmenší se i počet sociálních dávek. 
Také způsob výplaty, naštěstí ne povinně, přes 
tzv. sociální kartu. Pracovníci MPSV dali na naše 
námitky, že povinné používání karty může zkom-
plikovat život lidem z venkova nebo vážně zdra-
votně postiženým. Dojde i ke změně softwaru, 
který zpracovával agendu. Nekomentuji s tím sou-
visející výdaje. Změny nastanou i ve výplatě dávek 
v nezaměstnanosti. Je otázkou, zda prospějí klien-
tovi. Odůvodnění, že je třeba zabránit zneužívá-
ní dávek, podepíšeme všichni. Stejně tak i potře-
bu šetřit. Řešení bych ale viděla ve větší kontrole 

Politika pro lidi, nebo proti lidem?
příjemců dávek a jejich využití. Několik let jsme 
upozorňovali, že dochází k jejich zneužívání. Zbo-
ření původního systému a vytvoření nového bude 
nesmírně drahé. Kupodivu, dosud nebylo uvede-
no jediné souhrnné číslo, na kolik nás to přijde. 
Druhou věcí je dotační politika v oblasti sociál-
ních služeb. V roce 2002, při reformě veřejné sprá-
vy, kdy zanikly okresní úřady, byla povinnost starat 
se o služby převedena na obce a kraje. Financová-
ní však zůstalo na státu. Původně šlo o dotaci na 
lůžko v sociálních zařízeních, domovech důchod-
ců atd. asi relativně nejspravedlivější. Od účinnosti 
zákona o sociálních službách stát dával dotaci pro 
jednotlivé kraje. A vývoj této dotace? Ačkoli ceny 
i platy rostou, stále se snižuje. Od 7,2 miliardy 
v roce 2008 po 6,1 v roce 2011. Pro Jihočeský kraj 
to je cesta od 531 mil. po 409 letos. Na obce a kraje 
tak dopadají další náklady a je otázkou, jak dlou-
ho budou sto je nést. Momentálně vyjednáváme 
o financích na rok 2012. Dobrou zprávou prý je, 
že v návrhu státního rozpočtu je zatím 6,1. Tato 
částka je zcela nedostatečná a obávám se, že mno-
hé poskytovatele může dlouhodobé podfinancová-
ní ze strany státu zničit. Zatím nebyl splněn náš 
požadavek, aby stát definoval potřebnost, sta-
novil síť služeb a jejich cenu. Podle mne jediné 
možné a objektivní řešení. A pak soutěž posky-
tovatelů. Sníží se náklady a zvedne kvalita. Jistotu 
bude mít poskytovatel i klient. O jeho komfort jde 
přece především.

Mgr. Ivana Stráská
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Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města se koná 

ve středu 19. října od 17 hodin 
ve velkém sále Domu kultury.

Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města

a zdravotně postižené v ulici 5. května s kapacitou 
18 klientů (v současnosti domov pro seniory),
leden 2003 - zřízena příspěvková organizace Soci-
ální služby Města Milevska,
prosinec 2003 – dokončena výstavba dalšího 
moderního DPS v ulici 5. května s kapacitou 41 
bytů pro 55 obyvatel s možností celodenní péče,
únor 2005 - začal fungovat terénní sociální pra-
covník pro práci s romskou komunitou.
Vedle sociálních služeb, které poskytovalo město 
Milevsko, začaly v této sféře působit na milevsku 
také neziskové organizace. V roce 1997 zahájila 
činnost Farní charita Veselíčko provozem Domo-
va sv. Alžběty pro matku a dítě, v roce 1999 zača-
la poskytovat pečovatelskou službu Farní chari-
ta Milevsko, v roce 2002 otevřelo svoji pobočku 
písecké občanské sdružení ARKÁDA - sociálně-
psychologické centrum, v roce 2010 začala posky-
tovat pečovatelskou službu HUMANIKA.

Ladislav Kotalík, vedoucí odboru sociálních věcí

Redakce Milevského zpravodaje obdržela 
na téma sociálních služeb v Milevsku velké 
množství příspěvků, nad rámec vymezené-
ho prostoru. Z tohoto důvodu se bude i příští 
vydání zpravodaje zabývat touto tématikou 
a další informace zveřejníme právě zde.
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Organizace byla ustavena usnesením zastupi-
telstva v listopadu 2002 a svoji činnost zahá-

jila k 1. 1. 2003. V době svého vzniku měla 24 
zaměstnanců a zajišťovala pečovatelskou službu 
pro cca 180 klientů a pro 12 samostatných obcí. 
Pečovatelská služba byla poskytována v Domě 
s pečovatelskou službou v Libušině ulici a v DPS 
v Kovářově. Dalším úkolem organizace podle zři-
zovací listiny bylo zajistit provoz domova důchod-
ců. Domov důchodců měl v té době kapacitu 18 
lůžek. Pod správu nově vzniklé organizace byly 
začleněny také kluby důchodců, jejichž činnost 
byla do té doby v působnosti města Milevska. Za 
dobu činnosti organizace, tj. téměř deset let, došlo 
v její činnosti i struktuře k mnoha velmi zásad-
ním změnám snad ve všech oblastech činnosti.
Pečovatelská služba
Poskytování pečovatelské služby se rozšířilo do 
nového Domu s pečovatelskou službou v ulici 5. 
května 1510, do kterého se v únoru 2004 zača-
li stěhovat první nájemci, dále do Domu s pečo-
vatelskou službou v Sepekově, v Bernarticích, do 

domů s chráněnými byty v Lašovicích a v Hrejko-
vicích. S účinností zákona o sociálních službách 
a ukončení přechodného období tj. od července 
roku 2007 také do Domů s pečovatelskou službou 
v Nadějkově a Jistebnici. Pečovatelská služba je 
v současné době poskytována v některých samo-
statných obcích správního obvodu Milevsko, 
Písek, Tábor, Týn nad Vltavou. Rozsah poskyto-

Organizace Sociální služby Města Milevska 
- minulost, současnost a budoucnost

vání pečovatelské služby v obcích se řídí zájmem 
uživatelů a možností (především s ohledem na 
dojezdovou vzdálenost) personálního zajištění 
organizace. V současné době je tato služba zajišťo-
vána ve 20 obcích, v 7 DPS a ve 2 domech s chrá-
něnými byty. Službu v průměru využívá měsíčně 
360 - 370 klientů. V Domě s pečovatelskou služ-
bou v ulici 5. května v Milevsku se doba posky-
tování pečovatelské služby z původních 4 hodin 
denně rozšířila na dnešní nepřetržitou dostup-
nost pečovatelské služby.
Domov pro seniory, odlehčovací služby
Z domova důchodců se s účinností zákona o sociál-
ních službách od ledna 2007 stal domov pro senio-
ry. Kapacita domova se postupně navýšila z původ-
ních 18 lůžek až na současných 30 lůžek. Nově byla 
zaregistrována pobytová služba - odlehčovací služ-
by, která se z původní kapacity dvou lůžek rozší-
řila na současná čtyři lůžka. Velkou změnou pro-
šlo i zajištění stravování pro obyvatele domova. 
Původní myšlenka zajištění obědů a ostatní stravo-
vání zajistit svépomocí obyvatel a personálu se po 
roce fungování ukázala jako velmi obtížná a dá se 
říci i nevhodná, takže strava byla zajišťována doda-
vatelsky z kuchyně SOŠ a SOU Milevsko. Dalším 
vývojem jsme začali zajišťovat kromě obědů stravu 
pro obyvatele domova z vlastní kuchyně. Tato změ-
na přinesla mnohá pozitiva a to především mož-
nost ovlivňovat jídelníček a stravu pružně přizpů-
sobit individuálním potřebám obyvatel domova. 
Vše, co je výše popsáno, vypadá jako velmi snad-
né, nenáročné a vlastně samozřejmé, ale za každou 
změnou je velmi dlouhá a nesnadná práce mnoha 
zaměstnanců organizace, která možná není úplně 
viditelná, ale její výsledky ty zcela jistě vidět jsou. 
Dnes má organizace 57 zaměstnanců v hlavním 
pracovním poměru a další zaměstnance, kteří jsou 
zaměstnáni na dohodu o provedení práce nebo 
dohodu o pracovní činnosti. Organizace využí-
vá pro zajištění sociální služeb devět automobilů, 
z toho šest vlastních a tři soukromé, především pro 
zajištění pečovatelské služby mimo Domy s pečo-
vatelskou službou.

Půjčovna rehabilitačních pomůcek
Organizace Sociální služby Města Milevska v roce 
2004 začala zajišťovat provoz půjčovny rehabi-
litačních pomůcek. Možnost zapůjčit si vhod-
nou pomůcku je ze strany obyvatel regionu hojně 
využívána. Největší zájem je o elektrická poloho-
vací lůžka, mechanické vozíky, ale i další pomůc-
ky, které mohou usnadnit život osobám s pohy-
bovým omezením.
Plány do budoucna
Plánů pro další období máme hodně, zda a kdy se 
je podaří realizovat, je někdy dost těžké odhad-
nout. Tak alespoň nějaké. Do konce října 2011 
proběhne výměna oken v domově pro seniory 
a tím dojde ke zlepšení kvality bydlení pro obyva-
tele. V průběhu roku 2012 máme v plánu rekon-
strukcí nebytového prostoru v Domě s pečova-
telskou službou 5. května 1510 navýšit kapacitu 
domova pro seniory o jeden dvojlůžkový pokoj 
s vlastním sociálním zázemím. V dalším období 
bychom chtěli celou budovu domova pro senio-
ry a to včetně střechy zateplit a tím snížit eko-
nomickou náročnost provozu. Protože se bude 
jednat po všech stránkách o náročnou akci, 
nedokážeme stanovit ani přibližný termín reali-
zace. Na základě požadavků uživatelů pečovatel-
ské služby budeme pracovat na postupném rozší-
ření doby poskytování pečovatelské služby mimo 
Domy s pečovatelskou službou a to do odpo-
ledních, případně i nočních hodin. Vzhledem 
k demografickému vývoji a struktuře obyva-
tel našeho regionu lze předpokládat, že potřeba 
zajištění sociálních služeb především pro senio-
ry bude i nadále velmi aktuální, a proto se bude-
me ze všech sil snažit, aby služby poskytované 
organizací Sociální služby Města Milevska byly 
dostupné širokému okruhu obyvatel z řad seni-
orů žijících v regionu. Jsme si vědomi, že kapa-
cita domova pro seniory není zcela dostačující, 
a tak budeme i nadále hledat možnosti, jak situ-
aci řešit, jak sociální služby přiblížit obyvatelům 
a občanům města Milevska i spádových obcí.

Mgr. Marie Jarošová, ředitelka

Terénní sociální práce se v Milevsku zaměřuje na pomoc sociálně vylou-
čeným Romům či Romům ohroženým sociálním vyloučením prostřed-

nictvím terénního sociálního pracovníka se zaměřením na romskou komu-
nitu, jehož pracovní pozice byla v Milevsku zcela nově zřízena v únoru roku 
2005. Terénní sociální pracovník zajišťuje komunikaci a další vztahy rom-
ských komunit na území regionu s orgány správy, samosprávy a jinými orgá-
ny a organizacemi, včetně návrhů příslušných opatření směřujících ke včle-
nění romských komunit do sociálních vazeb měst a obcí, provádí potřebné 
poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řeší zásadní 
problémy romských komunit v oblasti občanského soužití, zaměstnanosti, 
vzdělání, sociální a další. Cílem terénní sociální práce je prevence sociální-
ho vyloučení a jeho prohlubování, prevence sociálně rizikových jevů, soci-
ální integrace Romů do majoritní společnosti, mírnění negativních důsledků 
a rizik životních situací Romů, včetně jejich dopadu na společnost, pomoc 
při získávání či znovu nabývání sociálních kompetencí.

Bc. Jana Vítková, DiS.

Terénní sociální práce
Občanské sdružení Ama-

ro lačhipen – Naše dob-
ro vzniklo dne 13. 07. 2004. Od 
doby svého vzniku realizovalo 
několik akcí pro děti, založilo 
hudební kapelu, taneční soubor 
a fotbalové družstvo. Občanské 
sdružení, dle svých stanov, usi-
luje o plnou integraci milev-
ských Romů do majoritní spo-
lečnosti, o zlepšení jejich života 
a o zlepšení soužití s majoritní 
společností.
Foto: Vystoupení tanečního 
souboru při Sportovních hrách 
mateřských škol 2011

Amaro Lačhipen - Naše dobro
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Posláním Farní charity Milevsko je pomáhat 
těm, kteří pomoc potřebují, naplňovat služ-

bu křesťanské lásky k bližnímu bez ohledu na 
rasu, národnost nebo víru a pomoci klientům, 
aby mohli závěr svého života prožít co nejkva-
litněji a co možná nejdéle ve svých domovech. 
Toto přání je nejčastějším přáním uživate-
lů našich služeb. Charitní terénní pečovatelská  
služba však není určena pouze pro seniory, ale 
pro všechny občany z Milevska a okolních obcí, 
kteří z důvodu akutního či chronického one-
mocnění nebo zdravotního postižení nemo-
hou být soběstační v základních životních 
dovednostech a potřebách (např. stav po ope-
raci a následná rekonvalescence).  Od 1. břez-
na 1999 byla naše charita zařazena do rámce 
celorepublikové sítě farních, oblastních a die-
cézních charit jako organizace s vlastní právní 
subjektivitou. Zakládající členkou byla Jarosla-
va Šiková. S počtem klientů se rozrůstal i počet 
zaměstnanců. V roce 2010 využívalo našich 
služeb 42 uživatelů. Ve své činnosti se sou-
střeďujeme především na poskytování terénní 
pečovatelské služby (pomoc při zajištění cho-
du domácnosti a práce s tím spojené, stravování 
a pomoc při zajištění stravy, pomoc při zvládá-
ní běžných úkonů péče o vlastní osobu, dohled 
nad podáváním léků, podávání nápojů, dohled 
nad nemocným, obstarání běžných nákupů, 
zajišťování běžného úklidu, vyřizování pochů-
zek (platby, pošta, úřady), doprovod (k lékaři, 
do kostela, na úřad), a případně zprostředko-
vání návštěvy duchovního. Činnosti se zajišťu-
jí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách a vyhlášky č. 505/2006. Jako jediný 
poskytovatel v našem regionu provádíme svo-

Farní charita Milevsko
ji činnost i ve večerních hodinách, o víkendech 
a svátcích (dle individuálních požadavků zakot-
vených ve smlouvě s klientem. Úkony pečova-
telské služby jsou hrazené. Ceník včetně smlou-
vy a mnoho dalších informací lze najít na našich 
webových stránkách (www.fchm.cz). Vyškolené 
pečovatelky plně respektují klientovu osobnost 
a vedle péče zaměřující se na materiální úkony 
pečují také o duchovní rozměr lidského života. 
Setkání s klientem se tím mění ze setkání pra-

covního na setkání člověka s člověkem, které se 
neobejde bez popovídání, naslouchání a vcítění 
se do prožívání toho druhého. Velký důraz kla-
deme na profesionalitu, takže naše pečovatel-
ky navštěvují různá školení a zvyšují si tak svoji 
odbornost. V loňském roce se nám podařilo zís-
kat dvě starší auta, která bezpodmínečně potře-
bujeme pro naši činnost, neboť naše pečovatel-
ky denně absolvují mnoho kilometrů za svými 

klienty, kteří jsou nejen v Milevsku, ale i v Sepe-
kově, Zbelítově, Velké, Hrazanech, Hrazánkách i  
Něžovicích. Naším cílem je spokojenost našich 
klientů. Ale máme i další cíle. Rádi bychom 
v budoucnu provozovali Nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a mládež, hledáme vhodné prosto-
ry. A společně s milevským klášterem pracu-
jeme na projektu střediska sociálních služeb 
PROSTOR, které by se nacházelo v budově 
na druhém nádvoří kláštera. V současné době  
jsme vstoupili v jednání s rakouskou organizací 
ARCUS a hledáme společně cestu, která by nám 
umožnila  na samém závěru - provozování den-
ního a týdenního stacionáře pro osoby se zdra-
votním postižením. Plán na zvýšení počtu míst 
v sociálně terapeutických dílnách (které by-
chom také rádi pro nové uživatele vybudovali) 
je obsažen ve Střednědobém plánu sociálních 
služeb Jihočeského kraje 2011-2013. Ale to vše 
ukáže budoucnost. Máme radost v naší činnosti  
i z drobných úspěchů, jako je zlepšení chůze kli-
enta nebo pořízení elektrického polohovacího 
lůžka u jedné z našich uživatelek, kdy se zlepšilo 
její pohodlí a usnadnila se našim pečovatelkám 
práce. Máme radost i z toho, že nám pomáha-
jí dobrovolníci. Bývá to nejčastěji v souvislos-
ti s Tříkrálovou sbírkou nebo naším plesem. 
Také máme radost z každého i malého daru od 
našich sponzorů. Rádi pomáháme při humani-
tární sbírce oděvů pro Diakonii Broumov, kte-
rou pořádáme 2x do roka. Ta podzimní bude 
v říjnu, termín upřesníme a všem dárcům děku-
jeme. Velice si vážíme veškeré  podpory ze stra-
ny kláštera a milevské farnosti a v neposlední 
řadě i dobré spolupráce s městem Milevskem.

Alena Růžičková, ředitelka FCHM

Vážení spoluobčané, obracíme se na vás 
s prosbou o spolupráci. Záměrem Farní 

charity Milevsko je vybudování (v součinnos-
ti s klášterem Milevsko a rakouským partnerem 
ARCUS) střediska sociálních služeb pro cílovou 
skupinu zdravotně postižených dospělých a mla-
distvých (fyzicky, mentálně nebo s kombinova-
ným postižením) - mladiství např. po dokonče-
ní základní speciální školy nebo ti, co nemohou 
sehnat uplatnění na trhu práce. Zařízení nebu-
de určeno pro seniory. Objekt k rekonstrukci se 

Výzva Farní charity Milevsko
nachází na druhém nádvoří kláštera, počítáme 
se službou sociální rehabilitace, sociálně terape-
utických dílen a dalšími aktivizačními činnost-
mi jak v denním, tak týdenním stacionáři, dle 
zákona o sociálních službách č. 108/2006. Toto 
je zatím záměr a k jeho provedení potřebujeme 
zjistit, zda bude o tyto služby v regionu zájem. 
Jedná se o časový horizont - konec roku 2013 
nebo rok 2014. Proto, pokud se budete cítit oslo-
veni naším záměrem nebo víte o někom, kdo by  
se chtěl začlenit do společnosti a různých zájmo-

vých a pracovních aktivit, prosím, neváhejte nás 
co nejdříve kontaktovat. (Střednědobý plán roz-
voje sociálních služeb Jihočeského kraje na obdo-
bí 2011 - 2013 počítá s navýšením kapacity soci-
álně terapeutických dílen o 15 míst, včetně ORP 
Milevsko). Pokud dojde k realizaci našeho zámě-
ru, budou vytvořeny i nové pracovní příležitos-
ti. Jestliže máte výhledově zájem o tyto služby 
(či někdo blízký nebo známý), kontaktujte nás. 
Děkujeme. Kontakt: charita.mil@centrum.cz 
nebo tel. 734 435 162.

Až do roku 2004 byli sluchově postižení obča-
né v Milevsku a okolí organizovaní v Okresní 

organizaci sluchově nedoslýchavých a neslyšících 
v Písku. Od tohoto roku je MO SNN v Milev-
sku samostatnou pobočkou Ústřední organizace 
sluchově neslyšících a nedoslýchavých v Praze. 
Našim sluchově postiženým členům poskytuje-
me služby 2x týdně a to v pondělí (DPS Libušina) 
a ve středu (DPS „Lidovka“), kdy je možno obrá-
tit se na nás se svými požadavky vždy od 13 do 15 
hodin. Potřebné baterie do sluchadel zajišťujeme 
nejen pro naše členy, ale i ostatní nedoslýchavé, 

Místní organizace Svazu nedoslýchavých a neslyšících v Milevsku
kteří naše služby využívají. Jedenkrát ročně orga-
nizujeme týdenní rekondiční pobyt pro naše čle-
ny. Těchto pobytů se mohou zúčastnit i členové 
Klubu důchodců v Milevsku (většina našich čle-
nů tyto kluby rovněž navštěvuje), s jejichž vede-
ním nás spojuje úzká a velmi dobrá spolupráce. 
Letošní týdenní rekondiční pohyb se uskutečnil 
v Chlumu u Třeboně a byl účastníky velice klad-
ně oceněn. Přáli bychom si, aby naše činnost byla 
pro sluchově postižené prospěšná a uděláme pro 
to všechno, co je v našich silách a v rámci ome-
zených možností.Účastníci rekondičního pobytu
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Naše občanské sdružení vzniklo již v roce 
1994, má sídlo v Písku a zabývá se pomo-

cí lidem v obtížných životních situacích. Aktivi-
ty Arkády byly nejprve soustředěny na založení 
a fungování Krizového centra a Kontaktního 
centra pro drogově závislé. Později jsme začali 
docházet na školy v píseckém regionu v rámci 
preventivních aktivit a vznikla také Linka důvě-
ry, Rodinná poradna a preventivní program Pět 
P. Od roku 2005 poskytuje Arkáda své služby 
v domě na Husově náměstí.

V Milevsku Arkáda funguje od roku 2002, kdy 
jsme na základě smlouvy s městem začali posky-
tovat naše služby i lidem z milevského regionu. 
V současné době fungujeme v Milevsku kaž-
dé pondělí a našich služeb mohou lidé využívat 
v době od 8 do 16 hodin. Naše pracoviště sídlí 

Arkáda – sociálně psychologické centrum, o. s.
v prvním patře budovy na nám. E. Beneše 123. 
Naši pobočku mohou navštěvovat lidé v obtíž-
ných situacích, kdy si sami neví rady. Klien-
ti k nám docházejí, poskytujeme ambulantní 
sociální služby. Klientům můžeme v Milevsku 
nabídnout tyto služby:

krizovou pomoc a poradenství
poradenství v sociálně právní problematice
součástí našich služeb je také terénní pro-
gram pro uživatele drog.

Další část našich aktivit v Milevsku se týká dětí 
a mládeže. V menší míře zde realizujeme pro-
gram Pět P pro děti, které mají obtíže v navazo-
vání kamarádských kontaktů s vrstevníky. Dále 
nás mohou kontaktovat školy, pro které připra-

•
•
•

vujeme preventivní programy přímo v jednotli-
vých třídách. Pravidelně nás také navštěvují celé 
třídy ze základních a středních škol v Milevsku. 
Při těchto setkáních mladé lidi informujeme 
o možnostech využití našich služeb v případech 
obtížných životních situací a diskutujeme také 
na témata, která žáky/studenty zajímají. 
Zájemci z řad široké veřejnosti nás mohou nav-
štívit každý rok při dni otevřených dveří, který 
pořádáme v rámci akce Týden duševního zdraví. 
Letos máme v plánu tuto akci uspořádat v týd-
nu od 7. do 11. listopadu. Ti, kdo chtějí využít 
našich služeb, nás mohou navštívit osobně pří-
mo v naší pobočce, je také možné kontaktovat 
nás nejprve telefonicky na tel.: 382 521 300 nebo 
emailem: milevsko@arkada-pisek.cz.

Budova, ve které sídlí pobočka Arkády 
– sociálně psychologického centra, o.s. v Milevsku

Typ problému Počet konzultací a služeb
Osobní 75
Rodinný 7
Výchovný 9
Sociálně právní 35
Násilí 9
Partnerský 2
Závislost 1
Celkem 138

Statistika našich služeb za rok 2010 dle typu 
problému:

Zdravotnické zařízení Humanika zahájilo svůj 
provoz v únoru 1993. Z dotazníkové akce 

Farní charity i jako její tehdejší aktivisté jsme zna-
li potřeby seniorů v našem regionu, a proto jsme 
v prosinci 1995 uvedli v činnost i lůžkovou část, 
poskytující komplexní služby starším občanům 
se zdravotním znevýhodněním. Jedná se o péči 
zdravotně sociální, kde jednotlivé úkony jsou 
vzájemně provázané a je obtížné striktně oddělit 
zdravotnické úkony od sociálních. Zpočátku tuto 
práci prováděly zdravotní sestry, později v sou-
ladu s novým zákonem z roku 2006 i pečovatel-
ky s akreditovaným kurzem. V zařízení HUMA-
NIKA jsme vyškolili spoustu sester, řadě z nich  
jsme umožnili postgraduální geriatrické studi-
um v Brně. Některé z našich sestřiček později 
zaměstnalo město ve svých sociálních službách 

Sociální služby HUMANIKY
jako spolehlivé a zkušené odbornice. Sloužíme též 
jako školící pracoviště sociální oblasti, vzdělává-
me pracovníky přímo obslužné péče. Cílem naší 
práce bylo a stále zůstává mít před sebou spoko-
jeného klienta a jeho celou rodinu. S tím souvisí 
nutnost pečlivě zjistit a postarat se o jeho potře-
by tělesné, ale i duchovní. Dle mentality a vyzná-
ní klientů je možnost jednou měsícně účastnit se 
katolických bohoslužeb přímo v zařízení, dle přá-
ní a schopností se účastnit na nedělní bohosluž-
bě v kostele. Několikrát se podařilo zorganizo-
vat i hromadný výlet na Svatou Horu u Příbrami. 
Pokud mají senioři individuální potřebu rozho-
voru s knězem, rádi ji zprostředkujeme. Naše 
společenství klientů a zaměstnanců citlivě reflek-
tuje průběh ročních období, svátků a událos-
tí a přiměřeným způsobem je zde připomínáme 

a slavíme. Jsou to drobnosti, ale z pohledu našich 
obyvatel je to vždy příjemná změna a povzbuze-
ní do dalších dnů a vytržení z šedi jednotvárnos-
ti. Od prosince 1995 do současnosti prošlo naší 
lůžkovou částí téměř 300 klientů a z toho 200 jich 
u nás svou životní pouť završilo. Není lehké loučit 
se s lidmi, s kterými jsem prošli část života, řešili 
přitom jejich tělesné problémy, ale i stesky jejich 
duše. I přes tuto náročnou práci a s tím souvisejí-
cím rizikem syndromu vyhoření u zaměstnanců, 
se všichni maximálně snažíme, aby HUMANIKA 
i nadále zůstala pozitivně vnímanou alternativou 
života handikepovaných seniorů a terminálně 
nemocných. Závěrem děkuji svým spolupracov-
nicím za jejich nasazení pro poctivou, obětavou 
a trpělivou práci při péči o naše seniory.

MUDr. Ludmila Bernotová, provozovatelka

V minulém Zpravodaji redakční rada nabídla 
prostor několika organizacím, aby přiblížily 

vlastní nabídku aktivit pro volný čas. Bohužel 
nebyl osloven Odbor Klubu českých turistů Milev-
sko, který celoročně zajišťuje mnoho akcí nejen 
pro své členy, ale i pro širokou veřejnost. Infor-
mace o všech akcích jsou pravidelně zveřejňová-
ny v každém čísle Zpravodaje, ve vývěskách a na 
webových stránkách www.kctmilevsko.pisecko.
info. Proto alespoň dodatečně pár informací pro 

Klub českých turistů
čtenáře o činnosti odboru. Odbor KČT pořádá 
celoročně celou řadu turistických akcí pro všech-
ny věkové kategorie, od dětí až po seniory. Všech 
akcí se může zúčastnit každý zájemce, ať je členem 
odboru, nebo není. Toho také řada občanů naše-
ho města využívá. Pravidelně jsou pořádány pěší 
vycházky v regionu, akce pro děti (např. S kap-
rem Jakubem okolo milevských rybníků - pochod 
po okolí města se soutěžemi), cyklistické výle-
ty a turistické pochody (pochod Přes 2 mosty je 

zvlášť oblíbený pro rodiny s dětmi), letní turistická 
dovolená na horách, autobusové zájezdy na zají-
mavá místa, lyžařské zájezdy atd. V zimním obdo-
bí jsou velmi oblíbené turistické besedy o putování 
v cizích krajích, pořádané ve spolupráci s Domem 
kultury. Podrobnosti o všech akcích jsou včas zve-
řejňovány a členové odboru na nich rádi přivíta-
jí každého zájemce. Náročnost jednotlivých akcí 
je vždy přizpůsobována schopnostem účastníků, 
v současné době jsou to většinou senioři. 

V sobotu 15. října 2010 proběhne 
v Milevsku svoz železného šrotu, 

tzv. ŽELEZNÁ 
SOBOTA.

Kovový odpad umístěte v pátek 
večer nebo v sobotu v časných ran-
ních hodinách na okraj chodníku, 
případně na jiné vhodné místo.
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Senior klub ZVVZ, o. s. již jedenáctý rok 
sdružuje přes 400 bývalých zaměstnanců nej-

větší milevské firmy. Činnost klubu je zaměřena 
do několika oblastí – vzdělávací program, kultur-
ně poznávací zájezdy, rekreace a společenské akce. 
Největší zájem je každoročně o zájezdy, které jsou 
pořádány jednak na tradiční výstavy v Českých 
Budějovicích, ale hlavně za poznáním turisticky 
zajímavých míst nejen v naší republice, ale i v blíz-
kém zahraničí. V letošním roce to bylo např. 
Kokořínsko, Praha, Průhonice, zajímavá místa 
v České Kanadě a na Šumavě, v zahraničí Regens-
burg, Bavorský les. Některé zájezdy mají i technic-
ké zaměření – exkurze na letišti v Ruzyni a letecké 
muzeum v Praze. O zájezdy je tak velký zájem, že 

Senior klub ZVVZ
většina jich je pořádána opakovaně. Členové klu-
bu jezdí i na divadelní představení do Jihočeské-
ho divadla v Českých Budějovicích, Hudebního 
divadla Karlín nebo do divadla v přírodě s otáči-
vým hledištěm v Týně nad Vltavou. Ve spolupráci 
s Domem kultury pořádal klub několik let kurzy 
Práce s počítačem, jak pro úplné začátečníky, tak 
pro pokročilejší, letos bylo několik kurzů o úpra-
vě digitálních fotografií na počítači. Kurzy se 
setkaly s velkým ohlasem a mnoho členů klubu si 
dnes samo vyhledává informace a komunikuje na 
internetu. Velký zájem byl o školení řidičů, kde si 
členové klubu zopakovali základní pravidla silnič-
ního provozu a seznámili se se změnami předpi-
sů. Ve spolupráci s Domem kultury jsou pořádány 

taneční večery, plesy, a zejména oblíbené tradiční 
setkání jubilantů, kdy společně oslaví členové klu-
bu svá významná životní jubilea. Velký význam 
pro činnost Senior klubu ZVVZ má spolupráce 
s vedením mateřských firem. Obsáhlý program 
klubu by nebylo možno uskutečňovat bez finanč-
ní podpory společnosti ZVVZ a.s., ZVVZ - Enven 
Engineering a.s. a obou odborových organizací. 
Vedení obou společností informuje členy Senior 
klubu při podzimní setkání a umožňuje jim vrátit 
se na chvíli na svá pracoviště a seznámit se s novin-
kami ve firmě. O činnosti Senior klubu ZVVZ je 
veřejnost pravidelně informována ve Zpravodaji, 
ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách 
www.skzvvz.pisecko.info.

Klub důchodců v Milevsku byl založen ve 2. 
polovině roku 1978. Oficiální jmenování 

„klub důchodců“ se slavnostní schůzí se uskuteč-
nilo 9. listopadu 1978, kdy byla jmenována samo-
správa, která zajišťovala obsahovou náplň středeč-
ních schůzek. Členové – senioři se scházeli 1 krát 
týdně v nově vybudovaných klubovnách v budově 
čp. 413 v ulici Gen. Svobody. Do klubu důchod-
ců zprvu docházeli jak seniorky, tak i senioři (prů-
měrná účast se pohybovala mezi 9 – 11 účastníky). 
S postupem let senioři – muži ubývali a v posled-
ních pěti letech přestali do klubu docházet úplně. 
Naproti tomu se postupně zvyšovala účast seni-
orek. Proto v roce 1983 na starém sídlišti vznikla 
potřeba další skupinky seniorů, která se scházela 
rovněž pravidelně 1 krát týdně a to v pondělí odpo-
ledne ve vybudované klubovně v čp. 776 v ulici Čs. 
armády. Výstavbou DPS v Libušině ulici se seni-
oři přemístili do klubovny v tomto novém objek-
tu. Zájem o klub důchodců vzrůstal, a tak v roce 
1996 vznikla další – v pořadí 3. skupina seniorek, 
která se schází pravidelně každé úterý odpoledne 
v prostorách čp. 413. V pořadí 4. skupinka seni-
orek – převážně bydlících v DPS se rovněž schá-
zí ve středu odpoledne v klubovně v DPS v Libu-

Klub důchodců v Milevsku
šině ulici. Celkem se v těchto čtyřech skupinkách 
schází týdně 140 – 150 seniorů. O obsahovou 
náplň schůzek se starají samosprávy. Za zmín-
ku stojí hezké hudební koncerty ZUŠ, vystoupe-
ní místních hudebníků (Fr. Radosty, V. Flemra, J. 
Lance, ing. L. Cézy a dalších), besídky dětí míst-
ních mateřských školek – všechny mají dlouhole-
tou tradici. Schůzky jsou doplňovány zajímavými 
besedami s nejrůznější tématikou – kupř. historic-
ké údaje z našich dějin, kulturní, církevní a histo-
rické památky, zdravotní tématika, správná výživa, 
využívání bylin, bezpečnost seniorů, archeologic-
ké nálezy, hospodářské a politické události měs-
ta, republiky včetně rozvoje města apod. Za téměř 
33letou existenci klubu důchodců bylo uskuteč-
něno 195 zájezdů za zajímavostmi naší republi-
ky, také se senioři podívali do Německa, Rakous-
ka, Slovenska, Itálie, Chorvatska. Hezkou úroveň 
měly i výstavky ručních prací spojené s prodejem 
zhotovených předmětů. V roce 1995 začaly seni-
orky cvičit jógu pod odborným vedením cvičitelek 
a s malou obměnou stylu cvičení se cvičí 1 krát týd-
ně dodnes. Ve spolupráci s místní organizací svazu 
nedoslýchavých a neslyšících v Milevsku se konají, 
více než 10 let, týdenní rekondiční pobyty seniorů 

v různých rekreačních zařízeních. Jsou doplňovány 
odborným výkladem a video ukázkami odezírání. 
V klubovnách je k dispozici knihovna a možnost 
zapůjčení časopisů. Všechny čtyři skupiny seniorů 
(každá má svoji vedoucí) jsou vzájemně propoje-
né a pravidelně se zvou na pořádané akce. Snahou 
klubu důchodců je i nadále získávat do svých řad 
další seniorky, rozvíjet jejich aktivity, aby se necí-
tily osamocené a nepotřebné, protože pro svůj 
věk anebo i zdravotní potíže, nemohou pracovat. 
Výčet aktivit klubu důchodců je bohatý, odpoví-
dá zájmům seniorů a jejich pohybovým možnos-
tem – vše je stručně zobrazeno v kronikách, které 
jsou k nahlédnutí v klubovnách čp. 413 a čp. 1401. 
Členství v klubu důchodců je bezplatné – účast-
níci si hradí kávu, čaj – toto se vaří pravidelně na 
všech schůzkách. Dále si hradí vstupné na kultur-
ní akce, zájezdy a rekondiční pobyty. Na dlouho-
dobé existenci klubu důchodců v Milevsku mají 
nemalou zásluhu jak městský úřad, tak v pozděj-
ších letech Sociální služby Města Milevska posky-
továním pěkných kluboven pro setkávání seniorů 
a v neposlední řadě maximální pomocí v rozvíjení 
zájmových aktivit seniorů.

Marie Marchelová

Odbor sociálních věcí

Jak dál s prvky občanské vybavenosti
Na jaře letošního roku seznámilo město Milev-
sko širokou veřejnost se záměrem odstranit staré 
a nefunkční konstrukce bývalé občanské vybave-
nosti z veřejných ploch. Současně město nabídlo 
možnost bezplatné výpůjčky městských pozem-
ků pro ty subjekty, které chtějí  klepadla na kober-
ce nebo sušáky a další konstrukce zachovat. Orgá-
ny města následně projednaly písemné žádosti 
jednotlivých subjektů a rozhodly vyhovět zájmu 
občanů. Se všemi zájemci, kteří podali v daném 
termínu písemné sdělení se žádostí o ponechá-
ní vybraných zařízení, proběhne společné jedná-
ní o bezplatné výpůjčce části pozemkových parcel 
v majetku města za účelem provozu a údržby prv-
ků občanské vybavenosti v pondělí 17. 10. 2011 od 

15.30 hodin v zasedací místnosti Městského úřa-
du Milevsko, nám. E. Beneše 420. Odbor inves-
tic a správy majetku MěÚ zajistí doručení pozvá-
nek kontaktním osobám dle evidovaných žádostí. 
Součástí pozvánky je vzor smlouvy, s jejímž obsa-
hem mají účastníci možnost se předem seznámit. 
V rámci jednání budou zároveň upřesněny kon-
krétní termíny uzavírání daných smluv s jednotli-
vými žadateli. 
Organizačně zajišťuje: 
Ing. Michal Kolář, OISM – smluvní vztahy, tel. 
382 504 236, e-mail kolar@milevsko-mesto.cz, 
Marcela Heroutová, OISM – bytové hospodář-
ství, tel. 382 504 231, e-mail heroutova@milev-
sko-mesto.cz.

V rámci celostátního týdne sociálních služeb 
pořádá organizace 

Sociální služby Města Milevska
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

KDY: středa 13. října 2011
OD: 9.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

KDE: DPS Libušina 1401
DPS 5. května 1510

TĚŠÍME SE NA VÁŠI NÁVŠTĚVU U NÁS
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Z jednání Rady města Milevska

14. schůze Rady města Milevska dne 15. 8. 2011
Rada města Milevska na svém jednání schválila Ceník úhrady za zakou-
pený parkovací lístek prostřednictvím parkovacího automatu a ceník 
úhrady za parkovací kartu. Přestože je v ceníku uvedeno, že „Ceny uve-
dené v ceníku jsou stanoveny jako ceny maximální (§ 5, odst. 2, zákona 
526/1990 o cenách, v platném znění)“, je zpochybňována možnost upravit 
cenu směrem dolů při výdeji parkovacích karet, protože je v textu uvedeno 
že „Parkovací kartu vydá za výše uvedený poplatek provozovatel parkovišť, 
tj. Služby Města Milevska, s.r.o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko“. Přesto, že 
i na tento poplatek se jasně vztahuje klauzule o tom, že je to cena maximál-
ní, pro zamezení pochybností o možnosti vydat parkovací kartu za cenu 
nižší, byla požádána Rada města Milevska o nové schválení ceníku, ve kte-
rém je upraven odstavec, upřesňující, kdo vydává parkovací karty tak, že 
z textu se vyjímají slova „za výše uvedený poplatek“. Dále radní doporučili 
Zastupitelstvu města Milevska schválit poskytnutí peněžitého daru Hasič-
skému záchrannému sboru Jihočeského kraje z rozpočtu města Milevska 
na rok 2011. Ředitel Územního odboru Písek Hasičského záchranného sbo-
ru Jihočeského kraje požádal město Milevsko svým dopisem o příspěvek. 
Tento příspěvek bude použit na koupi prostředků požární ochrany (pří-
slušenství) pro Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor 
Písek, jehož součástí je požární stanice dislokovaná v Milevsku. Město 
Milevsko navíc získalo v měsíci červnu 2011 od Hasičského záchranného 
sboru Jihočeského kraje darem pro jednotku Sdružení dobrovolných hasi-
čů města hasičský automobil typu Liaz CAS 25 K a následně  prodalo starší 
hasičský automobil typu Škoda 706 RTH CAS 25. 

15. schůze Rady města Milevska dne 29. 8. 2011
Na své 15. schůzi radní souhlasili s uzavřením Smlouvy o poskytnutí pří-
spěvku na financování opravy komunikace v majetku města Milevska vyvo-
lané stavbou Jihočeského vodárenského svazu (dále jen „JVS“) Rekonstruk-
ce vodovodu Milevsko – ul. Sokolovská. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
nevratného finančního příspěvku společností JVS městu Milevsko na opra-
vu komunikace v ulici Sokolovská, kde JVS prováděl opravu vodovodu. Pří-

spěvek poskytuje JVS na opravu části komunikace dotčené opravou vodo-
vodu. Město Milevsko pak provede komplexní opravu komunikace v celé 
šíři vozovky v roce 2012. Rada také souhlasila se zněním a vyhlášením 
výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Vzděláváním lidských zdro-
jů ke zvýšení efektivity města Milevska“ – Operační program Lidské zdro-
je a zaměstnanost, výzva číslo 69, číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/69.00013 
„Vzděláváním lidských zdrojů ke zvýšení efektivity města Milevska“. Jed-
ná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem je dodávka služeb 
pro vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Milevsko, zastupitelů města 
Milevska a zastupitelů obcí v působností Milevska.

16. schůze Rady města Milevska dne 7. 9. 2011
Radní na své 16. schůzi schválili návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pod-
mínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 
II Jihozápad na projekt Místní komunikace Pod Zvíkovcem (registrač-
ní číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/05.01794). Dne 10. 1. 2011 byla usnese-
ním Rady města Milevska (dále jen „RMM“) schválena Smlouva o pod-
mínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 
II Jihozápad na projekt Místní komunikace Pod Zvíkovcem, který řeší 
posunutí termínu dokončení. V průběhu realizace akce se objevily pro-
blémy s dokončením výstavby sítí (kanalizace, vodovod) v této lokalitě. 
RMM byla s těmito problémy seznámena na svém jednání dne 18. 07. 
2011. Řešení těchto problémů, mimo jiné vyvolalo „Změnu stavby před 
jejím dokončením“. Z tohoto důvodu nelze v některých stavebních pra-
cích na výstavbě komunikace bezprostředně pokračovat, a proto po doho-
dě s dodavatelskou firmou STRABAG a.s. bylo navrhnuto posunout dobu 
dokončení termínu výstavby z plánovaného 03. 10. 2011 na 30. 06. 2012. 
Tato skutečnost byla následně nahlášena poskytovateli dotace a uvede-
ným dodatkem byla změna termínu schválena. 

Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na 
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ, 
Rada města, Informace z RMM).

   Po letních prázdninách se do milevské sokolov-
ny vrátili cvičenci. Ať už se jedná o „staré harcov-
níky“ (rozuměj dlouholeté členy) nebo naprosté 
nováčky – všem se dostává ze strany zkušených 
cvičitelů náležité péče. Všichni si mohou v našla-
paném rozvrhu najít pro sebe to nejvhodněj-
ší cvičení, všechny věkové kategorie v něm ma-
jí svůj vyhrazený čas (rozpis cvičení najdete na 
www.sokol-milevsko.cz). 
Cvičební rok 2011/2012 je však rokem výjimeč-
ným. Začátkem července se totiž na pražském 
Strahově sejdou sokolové z celého světa, aby 
završili oslavy 150. výročí založení nejstaršího 
českého tělocvičného spolku. A právě přípravy 
na XV. všesokolský slet, tj. nácvik sletových skla-

Sokolovna opět plná cvičenců
deb, byly příčinou změn v jinak zaběhnutém roz-
vrhu cvičebních hodin. Ten se po pět let mezi 
všesokolskými slety téměř nemění, ale ve sleto-
vém roce se vždy musí upravovat. A tak se ved-
le běžných cvičebních hodin objevují v rozvrhu 
hodiny věnované sletovým skladbám. Milev-
ští sokolové si pro nadcházející slet vybrali šest 
skladeb, s nimiž by chtěli vystoupit na domácí 
tělocvičné akademii, na župním sletu v Českých 
Budějovicích a většina z nich také na pražském 
Strahově. Do nácviku se zapojily tyto kategorie: 
rodiče a děti se sletovou skladbou Ať žijí ducho-
vé (nacvičuje Helena Pokorná), mladší žactvo – 
Návštěvníci (Pavel Bolek a Marie Samohýlová), 
mladší žákyně – Jonatán (Jana Šindelářová), star-

Ne, nejdeme do historie, kdy se kdo ocitl 
na území Milevska. Jenom se v Milevsku 

konal první turnaj ve hře „Osadníci z Katanu“. 
V sobotu 3. září se nás v Latinské škole kláštera 
sešlo sedmnáct soutěžících, z toho jeden „míst-
ní“ – Lukáš Malý. Hrálo se jako tradičně o věcné 
ceny, pro vítěze, protože nás nebylo dvacet sou-
těžících, i o postupový bod na mistrovství Čes-
ké republiky v Osadnících. Tentokrát neplatilo, 
že „kdo si turnaj zorganizuje, ten by si ho měl 
i vyhrát…“ První místo putovalo paní Bělské 
do Plzně. Druhé zůstalo „napůl doma“ – odne-

První milevští „Osadníci“
sl jsem si ho já sám. A třetí poputovalo taky do 
Plzně panu Semlerovi. Lukáš Malý se umístil na 
šestém místě – ale i s cenou pro vylosovaného. 
Na turnajích je zvyk, že jedna cena je pro náhod-
ně vylosovaného a ten současně nesmí být na 
stupních vítězů. A novinkou byla cena útěchy 
pro posledního. Když už se mu nevedlo ve hře, 
ať se může za odměnu trápit krásným dřevěným 
hlavolamem. A na závěr zbývá už jen doufat, že 
v případě druhého a každého dalšího ročníků 
bude podíl místních hráčů jenom narůstat.
P. Atanáš J. Leškovský, O. Praem, organizátor

ší žákyně a dorostenky – Nebe nad hlavou (Eva 
Kašparová), ženy – Česká suita (Marie Hejhalo-
vá) a muži – Chlapáci III (František Franěk). 

   Pokud jste se ještě nezapsali do toho „svého“ cviče-
ní, je nejvyšší čas to napravit! Je třeba začít a zařa-
dit pravidelné „sokolování“ do svého týdenního 
rozvrhu. Vždyť v současném uspěchaném světě, 
plném stresových situací, s převážně sedavým způ-
sobem života, je životní nutností procvičení, posí-
lení a otužení celého těla - a také psychické odre-
agování v kolektivu podobně naladěných bytostí. 
A to pro všechny bez rozdílu věku. Přesně podle 
stále platného hesla zakladatele Sokola Dr. Miro-
slava Tyrše: „V zdravém těle zdravý duch“. 

(ZiP)
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sobota 1., neděle 2.   17.30 104 min.
OšetřOvatel
USA - Rodinná komedie, ve které na jediného ošetřovatele na světě začnou zví-
řata mluvit. Hrají: Kevin James, Adam Sandler, Sylvester Stallone a další.

vstupné: 80,- Kč

pondělí 3. až čtvrtek 6.   17.30 102 min.
šmOulOvé	 	 	 	 	 3D
USA – Opakování animované komedie.                                         vstupné: 130,- Kč

pondělí 3., úterý 4.    20.00 109 min.
KamaráD	taKy	ráD
USA – Komedie, ve které uvidíte, jak si v New Yorku užít spoustu legrace. Hrají: 
Mila Kunis, Justin Timberlake, Woody Harrelson a další.
do 12 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

středa 5., čtvrtek 6.   20.00  104 min.
viDitelný	svět
Slovensko - Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být třeba letový dis-
pečer (v podání Ivana Trojana), který je osamělý a jediného společníka mu 
dělá doma tele.                                                                                           vstupné: 80,- Kč

pátek 7., sobota 8., neděle 9.  20.00  115 min.
nOc	žralOKa		 	 	 	 3D
USA – Parta přátel cestuje k jezeru do Louisiany na společný víkend, ale ten se 
velice rychle změní, když připlují lidožravci.
do 15 let nepřístupný vstupné: 130,- Kč

pondělí 10., úterý 11.   20.00  100 min.
Bez	Dechu
USA - Akční mysteriózní thriller, kde mladý Nathan pátrá po pravé identitě rodi-
čů a nakonec všechny pronásledují vládní agenti s policií.       vstupné: 90,- Kč

středa 12.    17.30 a 20.00
zneužívaný
ČR - Dokumentární film, jehož ústřední postavou je Filip, který byl jako malý 
chlapec matkou sexuálně zneužíván a ve svých osmnácti letech ji při vzájem-
né potyčce zabil.                                             
do 15 let nepřístupný vstupné: 70,- Kč

čtvrtek 13., pátek 14.   20.00  120 min.
Kůže,	KterOu	nOsím
Španělsko - Renomovaný plastický chirurg šíleným způsobem testuje svůj 
vynález. V hlavní roli Antonio Banderas.                                            vstupné: 90,- Kč

sobota 15., neděle 16.   20.00  118 min.
OBhájce
USA – Kriminální thriller – Losangelský advokát zastupuje největší padouchy 
a veškerou práci vykonává ve svém velikém Lincolnu. Jednou vezme práci, 
u které zjistí, jak moc mu jde o život.     
do 12 let nepřístupný vstupné: 75,- Kč

pondělí 17.    20.00  106 min.
Pina		 	 	 	 	 	 3D
Německo - Wim Wenders natočil fascinující snímek o tvůrčí osobnosti choreo-
grafky a tanečnice Piny Bauschové. Nádherná kamera při tanci, ale i  v domov-
ském Wuppertalu.                                                                                    vstupné: 100,- Kč

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ŘÍJEN 2011

pondělí 3. 10.  16.00 – 18.00 výuková učebna
PřeDšKOláČeK		
Výtvarně vzdělávací kroužek pro předškolní děti. Více informací na tel.: 
383 809 201.

čtvrtek 6. 10.   18.00   malý sál
tOulKy	za	POznáním:
nOvý	zélanD	–	jižní	OstrOv
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko pokračuje po prázdni-
nové přestávce. Cestovatel Jindřich Částka přednese druhou část putování 
po ostrovech Nového Zélandu, která navazuje na jeho dubnovou přednáš-
ku v DK Milevsko. Tentokrát nás zavede do národních parků Jižního ostrova 
– Národní park Kahurangi, kde se točily lesní scény z Pána Prstenů, Národ-
ní park Paparoa s lívancovými skalami, Ledovce Franz Josef a Fox, které ve 
velmi vlhkém podnebí stékají až k moři. Navštívíme kolonii lachtanů u měs-
ta Westport, písečnou kosu Farewel Spit, zkamenělý les v oblasti Catlins či 
Moreaki Boulders na východním pobřeží. Prohlédneme si v současné době 

KINO BIOS „eM“
Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216

kino@dkmilevsko.cz

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200

info@dkmilevsko.cz

úterý 18., středa 19.   20.00  99 min.
neBOjte	se	tmy
USA – Austrálie – Mexiko - Nový horor od Guillerma del Tora s malou Baillee 
Madison, která přijela s otcem a jeho přítelkyní restaurovat dům z 19. století.

vstupné: 90,- Kč

čtvrtek 20., pátek 21., sobota 22.  17.30 a 20.00 100 min.
BarBar	cOnan			 	 	 	 3D
USA – Nové zpracování legendárního Barbara, tentokráte v podání J. Momoy.

vstupné: 130,- Kč

neděle 23.    20.00
Giselle		 	 	 	 	 3D
Záznam baletního představení z Mariinského divadla v St. Petěrsburgu. Jedná 
se vůbec o prvé předvádění baletu ve formátu 3D na světě. Věříme, že si nene-
cháte tuto jedinečnou kulturní lahůdku (poprvé v našem kině) ujít.

vstupné: 300,- Kč

pondělí 24., úterý 25.   20.00  107 min.
cOlOmBiana
Francie - USA – Mladé dívce Cat zabili v mládí rodiče, a tak se z ní stal nájemný 
vrah. Na živobytí si vydělává tím, že padouchům ustřeluje hlavy a stále pátrá, 
kdo z ní udělal sirotka.                                                                               vstupné: 90,- Kč

středa 26. až neděle 30.   17.30 a 20.00  110 min.
tři	mušKetýři	 	 3D
USA – Německo - Tři mušketýři spolu s D´Artagnanem pronásledují krásnou 
mylady (Milla Jovovich), která se hodlá zmocnit francouzského trůnu.

vstupné: 130,- Kč

pondělí 31.    17.30 a 20.00  130 min.
melanchOlia
Francie – Dánsko – Švédsko – Itálie - Kontroverzní film režiséra Larse von Triera 
vypráví uhrančivý příběh dvou sester. 
do 15 let nepřístupný vstupné: 60,- Kč

Předpoklad na listopad: Tintinova dobrodružství, Muži v naději, Dům, Alois 
Nebel, Moje krásná učitelka, Anonym, Johny English se vrací, Artur a sou-
boj dvou světů, Perfekt Days - I ženy mají své dny, Elitní zabijáci, Goethe,  
Twilight sága.
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pobořenou katedrálu v Christchurch a také Jižní kříž – nejznámější souhvězdí 
jižní oblohy. Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 
383 809 200 nebo na místě v den konání akce.                          vstupné: 25,- Kč

pátek 7. 10.   17.30 a 20.00  velký sál
taneČní	hODiny	2011
5. lekce, skupina B (17.30) a skupina A (20.00). Vyučují manželé Bolkovi. Účast-
níci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup 30,- Kč.

sobota 8. 10.  10.00 – 12.00  hudební sál
PODzimní	Burza	DětsKéhO	OBleČení	
a	Ostatních	POtřeB
Burza pro všechny maminky, které chtějí prodat nebo koupit dětské obleče-
ní, kočárky, kola, autosedačky, hračky a další věci pro děti. Pro prodávající nut-
ná rezervace prodejního místa do čtvrtka 6. října do 15 hodin. Pro nakupující 
vstup zdarma. Bližší informace a rezervace míst k prodeji na tel.: 383 809 201 
nebo na e-mailu: kortanova@dkmilevsko.cz. V RÁMCI BURZY JE MOŽNOST 
VĚNOVAT HRAČKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY HANDICAPOVANÝM DĚTEM!

vstup zdarma

neděle 9. 10.  19.00   velký sál
„na	sPrávné	aDrese“	-	divadelní	představní
FRANCOUZSKÁ KOMEDIE VE HVĚZDNÉM OBSAZENÍ. Odkvétající varietní uměl-
kyně Georgette pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jed-
né adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-
Louisa. O tom, že soužití žen takto rozdílných temperamentů není jednoduché, 
nás přesvědčí expozice hry. Všechny obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě 
rozhodnou radikálně změnit život a všechny (opět bez vědomí těch ostatních) 
si podají inzerát. Majitelka bytu hledá nového nájemce, pianistka žáka, malíř-
ka model pro obraz Spartaka a služebná životního partnera. Zájemci, čtvero 
mužů nejrůznějšího ražení, se brzy dostaví, ale samozřejmě jak to bývá zrovna 
ve chvíli, kdy není doma správná inzerentka. Navíc zkratkovitá řeč inzerátů, zná-
má i z našich novin, možnost dorozumění ještě více zkomplikuje. A tak sleduje-
me složité eskapády jednotlivých zájemců, kteří sice přišli na správnou adresu, 
ale chtějí se po nich nebo se jim naopak nabízejí prapodivné věci. Že si nakonec 
všichni přijdou na své je nasnadě, i když zdaleka ne tak, jak si původně předsta-
vovali. Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací a dia-
logů. Jistou pikantnost přitom zvládá s pověstným francouzským šarmem.  
Obsazení:
Jacquelina - Lucie Zedníčková / Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková
Jeanina - Ivana Andrlová / Veronika Jeníková
Georgette - Ludmila Molínová / Marcela Nohýnková
Marie-Louisa - Lucie Svobodová / Olga Želenská
Spartakus - Daniel Rous / Zbyšek Pantůček / Martin Zounar
Bertrand - Vladimír Čech / Zdeněk Mahdal
Bernard - Pavel Vondra / Zbyšek Pantůček
Jean - Michal Jagelka / Martin Sobotka
Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 
nebo na místě v den konání akce.

vstupné: předprodej 200,- Kč, na místě 220,- Kč

středa 12. 10.  13.00   velký sál
Den	sOciálních	služeB	města	milevsKa

středa 12. 10.  14.00 – 17.00  učebna č. 2
zDrav.	POjišŤOvna	ministerstva	vnitra	Čr
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

čtvrtek 13. 10.  18.00  výuková učebna
DisKusně	vzDělávací	veČer	
–	O	živOtě	v	sOulaDu	s	PřírODOu
Povídání s Romanou Kotalíkovou ze Zeleného obchůdku o přírodní kosmeti-
ce, bylinkách, ekologickém praní a mnohém dalším.

vstupné: 30,- Kč

pátek 14. 10.  17.30 a 20.00  velký sál
taneČní	hODiny	2011	
6. lekce, skupina A (17.30) a skupina B (20.00). Vyučují manželé Bolkovi. Účast-
níci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup 30,- Kč.

neděle 16. 10.  17.00 – 21.00  velký sál
seniOrsKé	PODveČery	
–	taneČní	záBava	s	BaBOuKy
Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje skupina Babouci – nej-
starší jihočeská dechovka. Pořádají Dům kultury Milevsko a Sociální služby 
Města Milevska ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ Milevsko. Předprodej 
vstupenek v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 383 809 200. Členové Seni-
or klubu 70,- Kč, ostatní 130,- Kč.

úterý 18. 10.   18.00   loutkový sál
turisticKá	BeseDa	–	nOvý	zélanD
Klub českých turistů. Vypráví a promítá Zdeněk Kolář.

středa 19. 10.   17.00   velký sál
veřejné	zaseDání	zastuPitelstva	
města	milevsKa

pátek 21. 10.  19.00 – 02.00  prostory DK
3.	milevsKé	Pivní	slavnOsti
Prezentace pivovarů – více druhů piv, soutěž o Milevskou pivní korunku, vep-
řové speciality, pivní soutěže… Hraje: ELIZABETH. Moderuje: Dárt. Bližší infor-
mace na www.dkmilevsko.cz a na plakátech.

vstupné: 50,- Kč

sobota 22. 10.   19.00 – 02.00  prostory DK
3.	milevsKé	Pivní	slavnOsti
Prezentace pivovarů – více druhů piv, vepřové speciality, pivní soutěže… Hra-
je: RM BAND & MYSKY. Moderuje: Dárt. Bližší informace na www.dkmilevsko.cz 
a na plakátech.

vstupné: 50,- Kč

středa 26. 10.  09.00 výuková učebna
PrázDninOvá	Dílna	PrO	Děti
Vyrábíme: ovečku, podzimní závěs a dýni. Přineste s sebou: odličovací tam-
pony a bavlnky.

vstupné: 10,- Kč

středa 26. 10.   18.00   loutkový sál
univerzita	třetíhO	věKu

čtvrtek 27. 10.     velký sál
Oslavy	vzniKu	ČesKOslOvensKé	rePuBliKy	
–	28.	října
Pořádá město Milevsko. Bližší informace na plakátech a na www.milevsko-
mesto.cz.

pátek 28. 10.  19.00 – 23.00  velký sál
taneČní	hODiny	2011	–	PrODlOužená	
–	sKuPina	a
Hraje: RM Band. Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní účastníci vstup 
100,- Kč.

sobota 29. 10.   19.00 – 23.00  velký sál
taneČní	hODiny	2011	–	PrODlOužená	
–	sKuPina	B
Hraje: RM Band. Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní účastníci vstup 
100,- Kč.
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MILEVSKé MUZEUM
Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928

do neděle 20. 11.
výstava	tajnOsti	DePOzitáře	
aneB	cO	Běžně	neuvíDíte

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ŘÍJEN 2011

GALERIE M
nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

úterý 4. 10.  16.00
vernisáž	výstavy	malOvání	vlnOu
Výstava tapisérií, koláží a keramické plastiky. Vystavují: Miroslav Oliva, Hana 
Tendrová, Zdena Polenská, Mária Kochová.

do čtvrtka 27. 10.
výstava	malOvání	vlnOu
Výstava tapisérií, koláží a keramické plastiky. Vystavují: Miroslav Oliva, Hana 
Tendrová, Zdena Polenská, Mária Kochová.                                   vstupné: 10,- Kč

pátek 14. 10.  19.30
huDeBní	sKlePy	–	luBOš	POsPíšil
Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť v roce 1969 v řadách populárního 
C&K Vocalu a brzy se stal jeho nejoblíbenějším členem. Zásadně se podílel 
např. na průlomovém CD Generace. Na první sólovou desku si musel Pospí-
šil z dobových důvodů počkat až do roku 1983, uzrála ale jako nejlepší víno. 
S kapelou 5P vyprodával v letech 1982 - 1988 sály po celé republice. Po roce 
1990 Luboš Pospíšil vydal několik dalších řadových alb, nejprve s členy Hudby 
Praha, později s kutnohorskými muzikanty pod značkami Biograf a LPG. Čas 
na změnu nastal v létě 2007, kdy se Pospíšil a jeho věrný souputník Bohumil 
Zatloukal obklopili o dvě až tři generace mladšími muzikanty a připravili mate-
riál pro znamenitou desku Příznaky lásky. Vyšla v únoru 2008, na jaře ji pak pod-
pořilo úspěšné kapelní turné pod obnovenou značkou 5P Luboše Pospíšila. Po 
koncertní šňůře pro Rádio Beat a posléze další k protagonistovým šedesátinám 
přišlo v dubnu 2011 nové studiové album Chutnáš po cizím ovoci s ještě lepší-
mi ohlasy než předchozí řadovka. Rezervace a předprodej vstupenek v kance-
láři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo na místě v den konání akce.

vstupné: 100,- Kč

zimní	staDiOn:
Veřejné bruslení: dle rozpisu na stránkách  www.spos-milevsko.cz
Hokejové zápasy: dle rozpisu na stránkách  www.spos-milevsko.cz
30. 10. 12.00 - 16.00 Exhibice metané - Česká republika - Německo

sPOrtOvní	hala:		
03. 10., 06. 10., 10. 10., 13. 10., 17. 10., 20. 10., 24. 10., 27. 10., 31. 10.
20.00 - 21.00 ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
01. 10.     08.30 Turnaj - Karate
02. 10.    11.00      Handball - Vršovice, turnaj v házené
15. 10.    09.30  Roztančené náčiní - závod v moderní gymnastice
22. 10. 09.00  Handball - Písek, Sezimovo Ústí, turnaj v házené

letní	staDiOn	(fOtBalOvé	záPasy):		
02. 10.      09.00       krajský přebor kadeti, přípravka Milevsko
 13.30     ml., st. dorost - Slovan Břilice
09. 10.     10.30  kadeti B - FC Písek A
 12.30  ml., st. žáci - FK Soběslav
 16.00  muži A - FC Rokycany
16. 10.   11.00 přípravka B - SK Oslov
 13.00  ml., st. dorost - FK Vodňany
23. 10.   12.00 ml., st. žáci - Slovan Břilice 
 15.30  muži A - Marila Votice
30. 10.   09.00  přípravka B - Boston Kluky
 10.30  kadeti B - FK Protivín
 12.00  ml., st. žáci - SK Strakonice

sauna:		
středa       16.00 - 21.00, muži
čtvrtek      15.00 - 21.00, ženy
pátek         15.00 - 21.00, muži

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

neděle 30. 10.  18.00   velký sál
muzikálová	pohádka	–	lOtranDO	a	zuBejDa
Unikátní nastudování pohádky Zdeňka Svěráka ochotnickým sdružením 
Kovářovská opona. Děj vás zavede do hlubokého lesa k loupežníkům, do 
kláštera mezi učené mnichy a do horkého orientu za smutnou princeznou. 
A jak už to tak v pohádkách bývá, princeznu uzdraví láska. Příběh je plný 
zajímavých zvratů a dobrodružství. Jak by řekl pan Lustig: „Inu, svět je malý 
a o náhodu tu není nouze.“ Muzikálová pohádka nejen pro děti… Rezerva-
ce a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo 
na místě v den konání akce.                                                           vstupné: 50,-Kč

PŘIPRAVUJEME:
sobota 5. 11.  19.00   velký sál
hanKy	PanKy	Přiváží	POřaD	
techtle	mechtle!
Předprodej vstupenek od 26. 9. 2011 v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 
a na www.milevskem.cz.                                                     vstupné: 210,- a 160,- Kč

pondělí 14. 11.   19.30   velký sál
DivaDelní	PřeDstavení	POPel	a	PálenKa
Hraje: Divadelní klub Českokrumlovská scéna. Předprodej vstupenek v kance-
láři DK Milevsko, tel. 383 809 200 a na www.milevskem.cz.

vstupné: 50,- Kč

úterý 29. 11.  19.00   velký sál
františeK	rinGO	Čech	–	DívČí	válKa
EXKLUZIVNÍ NABÍDKA INSCENACE ČECHOVA PROZATIMNĚ OSVOBOZENÉHO 
DIVADLA. Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Milan David, Jaroslav Sypal, Evžen 
Hájek, Pavel Novotný, Martha Olšrová, Romana Goščíková, Bedřich Maruštík 
a další. Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 a na 
www.milevskem.cz.                                                                              vstupné: 355,- Kč

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRA-
VOTNÍM POSTIžENÍM ZBěšIčKY

www.domovzbesicky.cz • tel.: 382 734 011

úterý 12. 10.  09.00 – 15.00
Den	Otevřených	Dveří	

ZÁKLADNÍ UMěLECKÁ šKOLA
čtvrtek 20. 10.  17.00  sál ZUŠ Milevsko
žáKOvsKý	KOncert

SPINNING PRO MILEVSKO
www.spinningpro.cz • tel.: 739 047 086

pondělí - 17.30 - 18.30; středa, čtvrtek - 18.45 - 19.45; pátek - 18.00 - 19.00
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MILÍSEK – CENTRUM MLADé RODINY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

pondělí 3. 10.  15.00 
záPis	–	zPívání	PrO	Děti	(3	-	6)
Učíme se písničky za doprovodu flétny či kláves.        cena: 700 Kč/pololetí

pondělí 3. 10.  16.00 
záPis	–	Bystré	hlaviČKy	PřeDšKOláci	(4	–	6)
Předškolní příprava podána hravou formou, hodina motivována zajímavým 
tématem s dopravní výchovou.                                         cena: 700 Kč/pololetí

středa 5. 10.   14.30 
záPis	–	DivaDélKO	POháDKa	
s	DivaDelní	DílnOu
Inspirace pohádkou a tvůrčí fantazií, vystoupení pro veřejnost.

cena: 800 Kč/pololetí

čtvrtek 6. 10.   16.00  
záPis	–	Baletní	a	rytmicKá	šKOliČKa	
marty	Dance
Baletní školička s individuálním přístupem.

pátek 28. 10.  18.00 
techniKa	Plstění	vlny	za	sucha	
-	wOrKshOP	(Děti	i	DOsPělí)
Tvorba šperků a drobných předmětů, pomůcky a všechen materiál v ceně, 
nutno objednat předem.                                                                       cena: 150 Kč

sobota 8. 10. 
suterén	rOcK	- crossover revival (Mil)

od 12. 10. do vypití 
svatý	nOrBert - jantarový ležák premonstrátských mnichů

STEAKHOUSE NA PALUBě
ul. Nádražní 752 • tel: 777 818 565

www.demence.unas.cz

sobota 1. 10.
šumavsKé	rOzhleDny	
Autobusový zájezd po trase: rozhledna Sedlo u Sušice, Kašperské Hory, hrad 
Kašperk. Pěší trasa 8 až 15 km. Odjezd v 7.00 hod. od sokolovny. Přihlášky 
v Infocentru, tel. 383 809 101.                      vede: Karel Kůrka, Jaromír Mašek

neděle  2. 10.
OD	táBOra	až	K	nám	
Turistický pochod, pěší trasy 10 až 30 km. Sraz na nádraží ČD, odjezd v 8.17 hod.

vede: Jaromír Mašek

sobota 15. 10.
jetětice	-	záhOří
Pěší vycházka. Sraz na nádraží ČD, odjezd v 7.41 hod.              vede: Tomáš Wilda

úterý 18. 10. 
nOvý	zélanD	-	turisticKá	BeseDa	
Vypráví a promítá Zdeněk Kolář. Dům kultury - loutkový sál od 18.00 hod.

sobota 22. 10.
za	POsleDním	šPeKáČKem		
S sebou dobrou náladu a chutný špekáček. Sraz  u sokolovny v 13.00 hod.

vede: Jaromír Mašek

pátek 28. 10. (svátek)
PODzimní	Praha	
Autobusový zájezd, procházka Šáreckým údolím v délce cca 5 km. Program 
může být doplněn dle aktuální nabídky prohlídek pražských institucí. Odjezd 
v 7.00 hodin od sokolovny. Přihlášky v Infocentru, tel. 383 809 101.

vede: Jaroslav Mácha, Jiří Lesák

KLUB čESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ŘÍJEN 2011

OS DIACEL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
www.diacel.cz

sobota 1. a neděle 2. 10.
Podzimní	výlet:		DrBáKOv	-	alBertOvy	sKály	
+	Krásná	hOra	naD	vltavOu

pondělí 10. 10.
DivaDelní	PřeDstavení	slaměná	žiDle
JIHOČESKÉ DIVADLO ČESKÉ BUDĚJOVICE. Poetické ostrovní drama - příběh 
čtyř lidí, kteří spojili své životy se skotským ostrovem Hirta. Odjezd od klubovny 
v 16.45 hod., zastávka u spořitelny. Cena pro členy 140,- Kč, partner + 30,- Kč.

vede: Jiří Lesák

neděle 16. 10. Dům kultury 
sPOleČensKý	veČer	s	tancem
Hrají Babouci, pro členy sleva. Pořádáno ve spolupráci s Domem kultury, 
podrobnosti v jeho programu.

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.
www.zvvz.cz/seniorklub

SOCIÁLNÍ SLUžBY 
MěSTA MILEVSKA

www.socsluzbymilevsko.cz • tel.: 382 522 125

úterý 12. 10.  13.00   velký sál DK
Den	sOciálních	služeB	města	milevsKa
V rámci programu vystoupí soubor Hlásek, dechový soubor Lego a Jihočeský 
folklorní soubor Kovářovan. Prezentovat se budou firmy MEYRA ČR s.r.o., BON-
NO GASTRO SERVIS a BIOTIKA BOHEMIA spol. s.r.o. Konat se bude prodejní 
akce výrobků uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšič-
ky a Duha Písek. Akce se koná pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeň-
ka Herouta a náměstkyně hejtmana JčK Mgr. Ivany Stráské.

středa 13. 10.  09.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00
Den	Otevřených	Dveří
DPS Libušina 1401, DPS 5. května 1510.
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Střípky z minulosti

Počátky péče o chudé na milevsku
Počátky sociální péče o chudé jsou v Milev-
sku spojeny s klášterem. Víme, že například 
roku 1799 se zdejší administrátor P. Adolf Šrá-
mek pravidelně staral o dva chudé a stejně tak 
činil i ředitel klášterního panství, Antonín Jošt. 
Ani měšťané však nezůstávali pozadu. Od roku 
1796 dostávali zdejší chudí mimo pravidel-
nou almužnu od některých osob i jídlo na celý 
den. Celý systém tohoto snažení popsal ve své 
brožurce milevský farář, P. Jan Munzar. Knížka 
vyšla v Praze roku 1799 a je vzácným dokladem, 
že našim předkům nebyly sociální poměry tak 
úplně lhostejné. 
Další dokumenty, které se vztahují k péči o zdejší 
chudé, bychom našli ve Státním okresním archi-
vu v Písku, ve fondu Archiv města Milevska. Je 
tu například vzácně dochovaný soubor účetních 
knih, týkajících se právě i péče o chudé. Nejstarší 
kniha pochází z roku 1853, nejmladší pak z doby 
2. světové války. Například roku 1853 se zde uvá-
dí, že každý z 20 milevských chudých obdržel 
týdenní finanční příspěvek (dnes bychom spíš 
řekli: podporu) ve výši 10 krejcarů. Jen pro zají-
mavost, jaké byly tehdejší cenové relace: půllitr 
piva stál 4-6 krejcarů, kilogram chleba 8 krej-
carů, kilogram masa 37 krejcarů. Denní výdě-
lek nádeníka činil asi 17 krejcarů, pokud však 
dostával k práci i stravu, tak vydělával denně jen 
10 krejcarů. Je tedy zřejmé, že uvedený příspě-
vek chudině zdaleka nemohl stačit, a že se dotyč-
ní museli snažit přivydělat nebo vyžebrat si ještě 
nějaké další prostředky na živobytí. 

Dalším zajímavým dokladem je výkaz příspěv-
ků zdejším sirotkům. Například sirotek Anto-
nín Habart roku 1903 dostával od obce měsíčně 
5 korun. Jednalo se ovšem o rakouské koruny, 
takže vzhledem k dnešní kupní síle koruny by-
chom tuto sumu museli vynásobit cca 100x, aby-
chom dostali obraz o tom, co si mohl dotyčný 
sirotek za tyto peníze koupit. Je jasné, že na živo-
bytí by to nestačilo, a že byt a nějakou základní 
stravu mu museli poskytnout ještě jiní. 
Roku 1935 se ve finančním výkazu prostředků 
na milevský chudobinec uvádí mj.: 8,50 Kč za 
slámu, 6 Kč za koupi nádobí, 15 Kč za prachovky 
a ručníky, 420 Kč za uhlí, 150 Kč za dříví a 220 Kč 
za vánoční nadílku. A kde vlastně chudobince 
v Milevsku byly? To dokládají naše snímky, byť se 
tato místa dnes už velmi liší od časů minulých.
Za domem čp. 619 v Sokolovské ulici nechalo 
město Milevsko v letech 1939-40 podle plánů 
Františka Bočana, Františka Pauknera a Františ-
ka Roubíka postavit nový dům čp. 720 - obecní 
chudobinec a sirotčinec. Bylo zde 10 samostat-
ných světnic a také místnosti pro první pomoc 
a záchrannou stanici. Dnes je tento objekt pře-
stavěn na moderní byty. 
Na rohu Tyršova náměstí byl dům čp. 246, původ-
ně obecní pastouška, podle usnesení obecního 
zastupitelstva roku 1901 změněn na chudobinec. 
Od dubna 1923 pak zde bylo vyčleněno 7 míst-
ností pro četnickou stanici a v jedné ze zbývají-
cích místností přebývaly dvě chudé ženy (Homo-
nická a Benešová). Dnes jsou také v tomto domě 

moderní byty. 
Další chudobinec byl v domě čp. 110 v ulici 5. 
května. Město Milevsko tento dům zakoupi-
lo v únoru 1912 a nemovitost roku 1922 pro-
šla přestavbou podle projektu stavitele Františka 
Stupky. Po stavebních úpravách se tu nalézalo 10 
světnic k bydlení (vždy dvě světnice se společ-
nou předsíní, pak tu byla místnost zvaná „cej-
chovna“, dále 1 pisoár, a čtyři toalety s mísami. 
Za mého mládí tu byla učebna autoškoly, dnes 
objekt vypadá opuštěně. 
Kromě chudobinců byly v Milevsku také stravov-
ny pro dělnictvo a chudé, podle zákona z dubna 
1895, „aby se zamezila žebrota a tuláctví“. Jed-
na z takových stravoven byla v nynější Švermo-
vě ulici nad kostelem. Provoz stravovny platilo 
obecní zastupitelstvo, které například roku 1897 
vyplácelo Marii Mrázkové 9 krejcarů za snída-
ni, 18 krejcarů za oběd a 10 krejcarů za večeři. 
V roce 1908 se stravovna přesunula do domu čp. 
132 v Souhrádkách. 
Domek čp. 132 v Souhrádkách patřil od roku 
1904 manželům Vodňanským a ti jej roku 1908 
pronajali okresnímu výboru na stravovnu. Zde 
se mohli přihlásit pocestní tovaryši a po před-
ložení pracovní knížky dostali poukázku na 
oběd a případně i nocleh, byla zde 2-3 lůžka. 
Tato stravovna byla zrušena v srpnu 1926. 

Text a foto: Vladimír Šindelář - Milevské 
muzeum. Autor děkuje za ochotnou spoluprá-
ci kolektivu Státního okresního archivu v Pís-

ku a za možnost bezplatného použití archiv-

Bývalá stravovna pro chudé, dům čp. 81 ve Švermově ul. Bývalý městský chudobinec, dům čp. 110 v ulici 5. května

Bývalá stravovna, dům čp. 132 v Souhrádkách

Bývalá obecní pastouška a později chudobinec, čp. 246 
na Tyršově náměstí

Nově přestavěné domky z bývalého chudobince, čp. 720 
v Sokolovské ulici

Výkaz dávky 10 krejcarů týdně chudým na rok 1853. 
SOkA Písek, archiv města Milevska, kniha. 900

Podpora sirotkovi Antonínu Habartovi (1903) 
ve výši 5 K měsíčně. SOkA Písek, 
archiv města Milevska, kniha 906

Výčet nákladů na milevský chudobinec (1935). SOkA 
Písek, archiv města Milevska
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Úřad práce

Příprava 2. etapy projektu Pila, křovinořez, sekačka - práce bude brnkačka
V současné době probíhají přípravy na zaháje-
ní druhé etapy výše uvedeného projektu. Zahá-
jení 2. etapy se předpokládá začátkem měsí-
ce října. Projekt byl připraven firmou MAVO 
s.r.o. ve spolupráci s Úřadem práce v Písku (do 
31. 3. 2011). Cílovou skupinou jsou uchaze-
či o zaměstnání vedení v evidenci úřadu práce 
starší 50 let a do 25 let věku. Místem realizace 
projektu jsou následující obce a města Bernarti-
ce, Dobev, Heřmaň, Kestřany, Kovářov, Miroti-
ce, Mirovice, Putim, Ražice, Sepekov a Skály.
Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání 
s důrazem na osoby, kterým se věnuje zvýšená 
péče na trhu práce. Cílem projektu je nabídnout 
takto znevýhodněným osobám možnost svou 
současnou situaci řešit vstupem do tohoto kom-
plexního procesu umožňující návrat zpět na trh 
práce.

V rámci projektu bude celkem ve 2. etapách pod-
pořeno 30 účastníků z cílové skupiny. Účastníci 
projektu budou procházet neprofesní částí, kur-
zem základů PC. V profesní části budou ucha-
zečům nabídnuty rekvalifikační kurzy obsluha 
pil, křovinořezů a další zahradní techniky a dále 
možnost příspěvku na mzdu při nástupu do 
zaměstnání. Každý účastník je vybaven ochran-
nými pomůckami pro práci z technikou, kte-
rá bude z projektu zakoupena a využívána při 
zaměstnání u měst a obcí. Po celou dobu pro-
jektu mohou osoby do něho zařazené využívat 
počítač s připojením na internet a také možnos-

Vyhrazeno pro školy

2. ZŠ J. A. Komenského
- Chceme víc (Pokračování projektu na 2. ZŠ J. 
A. Komenského Milevsko)
1. 3. 2011 jsme zahájili projekt Chceme víc, kte-
rý byl vyhlášen MŠMT v rámci Operačního pro-
gramu Vzdělání pro konkurenceschopnost spo-
lufinancovaného z Evropského sociálního fondu. 
V rámci tohoto projetku vytvoří učitelé školy sady 
vzdělávacích materiálů, které zatraktivní výuku, 
povedou žáky k samostatnosti, tvořivému myšlení, 
rozvoji komunikativních a sociálních dovedností. 
Umožní žákům získat nový pohled na probírané 
učivo, a tím ho učiní snadněji zapamatovatelné 
a reprodukovatelné.
Ve školním roce 2010/2011 byly v rámci šablon 
klíčových aktivit INOVACE vytvořeny 3 sady 
vzdělávacích materiálů pro 1. stupeň – celkem 76 
prezentací pro interaktivní tabuli. Materiály byly 
ověřeny ve skutečné výuce a byl zhodnocen jejich 
přínos. Další materiály byly vytvářeny a ověrová-
ny průběžně, ale z časových důvodů se nepodařilo 
ověřit celé sady.
Ve stávajícím školním roce 2011/2012 pokraču-
jeme v dokončování a ověřování sad materiálů 

a zahájili jsme realizaci šablon klíčových akti-
vit INDIVIDUALIZACE. Cílem aktivit v těchto 
šablonách je zvýšení efektivity rozvoje čtenářské 
a informační gramotnosti našich žáků, zvyšo-
vání kvality výuky cizích jazyků, využití digitál-
ních technologií ve výuce a podpora inovativ-
ních metod a forem práce zaměřených na rozvoj 
klíčových kompetencí žáků při výuce matema-
tiky. Samozřejmou součástí je též podpora dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků.
Toto vše ovlivnilo i náš školní vzdělávací pro-
gram ŠVP. Výuka anglického jazyka byla zahájena 
již v 1. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně. 
Druháci se budou věnovat tomuto jazyku 2 hodi-
ny týdně. V 1., 2., 3. a 6. ročníku dochází k dělení 
hodin českého jazyka, v 6. ročníku také k dělení 
hodin matematiky. V rámci těchto hodin pracují 
žáci v menších skupinách, vyučující má více ča-
su věnovat se žákům nadaným i těm, kteří potře-
bují více péče. Pro 7. ročníky byl vytvořen nový 
volitelný předmět Digitální technologie zaměře-
ný převážně na digitální fotografie, jejich vytvá-
ření i následné úpravy ve speciálním počítačovém 
programu, který byl také zakoupen z prostředků 

Evropské unie. Pro 8. ročníky vznikla jako nový 
volitelný předmět Konverzace v anglickém jazy-
ce. Cílem tohoto předmětu je zlepšení komuni-
kačních dovedností v anglickém jazyce, upevně-
ní současných znalostí a lepší orientace v reáliích 
anglicky mluvících zemí.

Mgr. Eva Novotná, zástupce  ředitelky 

1. ZŠ. T. G. Masaryka
Do 1. tříd 1. ZŠ T. G. Masaryka letos nastoupilo 
50 prvňáčků. Ve třídách, které krásně vyzdobily 
a připravily paní učitelky Jana Marelová a Hana 
Wegschmiedová, na ně čekalo překvapení, řada 
nových věcí a pomůcek. Žáčky přivítal  pan sta-
rosta města Bc. Zdeněk Herout a samozřejmě pan 
ředitel Martin Hrych a paní zástupkyně Marie 
Jelenová. Tak už nám ty povinnosti začínají .....

ti individuálního poradenství. Přidanou hod-
notou projektu bude rovněž  zajištění zvelebení 
a údržba veřejných ploch měst a obcí prostřed-
nictvím cílové skupiny. 
Projekt byl zahájen 1. 4. 2011 a první nástupy 
do zaměstnání se uskutečnily po absolvování 
neprofesní části projektu a potřebných rekva-
lifikacích začátkem května. Všichni účastníci 
1. etapy projektu úspěšně zvládli rekvalifikační 
kurzy a zároveň všech 15 účastníků nastoupilo 
do zaměstnání. Projekt je financován z prostřed-
ků Evropského sociálního fondu a je veden pod 
registračním číslem: CZ.1.04/2.1.01/63.00055.

Poděkování	sponzorům - Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko děkují sponzorům na Pohádkovém lese, který se konal 3. září. 
JUB, Rádio Blaník, KV2 audio, Efaflex-CZ s.r.o., Ekoklima, Služby Města Milevska, Klabo Saloon Milevsko, SPOS Milevsko s.r.o., Koloniál Luko – 
Luboš Lukeš, Jaroslav Hřebík H + H, Jaroslav Lešňovský – klempířství, Jiří Doubek – plastová okna,  Bonas s.r.o., Robro s.r.o., Milevský software, 
Martin Komárek – STIHL, Violka – Viola Kahounová, Lhota – Mlčkovský – malířství, Komerc, Boma, UNIKO, Stavební firma Charypar, IKK Milev-
sko, Elmax - Roman Pecka, Karel Procházka – malířství, natěračství, Karel Čunát, Calta elektro, BD stavby, Stavební firma Petr Třešnička, Pekařství 
Malý, MAVL – Václav Mára, MUDr. Hana Kuchtová, ISSOFT Martin Pouzar, Drogerie Milena Jelínková, Velkoobchod Bohuslav Hruška, Speedlog 
a.s. – Martin Koptiš, Oldřich Veselý, Elektro Vachta, Becor s.r.o., LK Tisk, AZ-Proel s.r.o., Masna – uzeniny Josef Koutník, Les a zahrada – Husqvarna, 
ARRBO s.r.o., Park+ ing. Václav Šmejkal, AP hračky - Alena Barešová.
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80 let:
Marie Všetečková
Ludmila Mezerová
Marie Květoňová 
Jaroslav Jaroš
František Šváb

Marie Kořánková

V mìsíci srpnu oslavili životní výroèí
a souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

90 a více let:
Marie Landíková

Růžena Zděnková
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VETO CZ s.r.o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Hradišťská 2532, 397 01 Písek, tel.: 382 226622 - www.veto.peugeot.cz
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Jak dobře znáš své město?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vyloso-
vaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 14. října 2011 
na telefonní číslo 605 253 000, získají volnou vstupenku do Solné 
jeskyně v Milevsku. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jmé-
no a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Socha před vstupem do Domu kultury.
Výherci: Marie Soldátová, Jaromír Mašek a Blanka Andělová, všich-
ni z Milevska

PODZIMNÍ ÚKLID 2011
Podzimní svoz bioodpadu bude probíhat jednorázo-

vě v těchto termínech a na těchto stanovištích:

Pondělí 17. října
1. Hůrka – lesík 14.30 - 15.30 
2. Kpt. Jaroše (Mototechna) 16.00 - 17.00
3. Dukelská (bývalá prodejna plynu) 17.30 - 18.30
Úterý 18. října
4. Gen. Svobody (pod p. Pešičkou) 14.30 - 15.30
5. Jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové) 16.00 - 17.00
6. Za Krejcárkem (parčík za Modrou hvězdou) 17.30 - 18.30
Středa 29. října
7. Masarykova (parkoviště u Bažantnice) 14.30 - 15.30
8. F. Kudláčka (u p. Cézy) 16.00 - 17.00
9. Nám. E. Beneše (parkoviště nad kostelem) 17.30 - 18.30
Čtvrtek 20. října
10. Švermova (autobusová zastávka) 14.30 - 15.30
11. Kpt. Nálepky (parkoviště u letního stadionu) 16.00 - 17.00
12. K. Čapka (stanoviště tříd. odpadu) 17.30 - 18.30
Pátek 21. října            
13. Zahrádky staré sídliště (dolní část ul. P. Bezruče)    14.30 - 15.30
14. Zahrádky Kostelecká (u býv. moštárny) 16.00 - 17.00
15. Zahrádky směr Osek 17.30 - 18.30
Pondělí 24. října         
16. Tyršovo náměstí (u telefon. automatu) 14.30 - 15.30    
17. Čs. legií (Suchanův rybník) 16.00 - 17.00
18. Zahrádky u Kubíku 17.30 - 18.30
Úterý 25. října
19. Lidická 14.30 - 15.30
20. 5. května (křižovatka pod ČSAD) 16.00 - 17.00
      Velká (u restaurace)                                                17.30 - 18.30
Středa 26. října
      Dmýštice (u obchodu) 14.30 - 15.30  
      Klisín (u kapličky) 16.00 - 17.00
      Něžovice (u rybníka) 17.30 - 18.30

V rámci svozu bude přijímán zvlášť kompostovatelný biood-
pad (shrabané listí, tráva, zbytky rostlin) a zvlášť větve.

Směs větví a bioodpadu nebude bez předchozího roztřídění přijata.
Nebude převzat bioodpad s příměsí inertního 

a jiného odpadu (s kameny, komunál. odpadem apod.).

Mimo uvedené termíny při úklidu ze soukromých pozemků je možno přistavení kon-
tejneru objednat za úhradu u SMM spol. s r.o. - p. Zítek (tel. 382 521 447, mob. 
724 710 901).

DŮM KULTURY MILEVSKO pořádá

PODZIMNÍ BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
A OSTATNÍCH POTŘEB

Sobota 8. října od 10 do 12 hodin na hudebním sále DK
Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa 

do čtvrtka 6. října do 15 hodin. Pro nakupující vstup zdarma! 
Bližší informace a rezervace míst k prodeji na tel.: 383 809 201 

nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.
V RÁMCI BURZY JE MOŽNOST VĚNOVAT HRAČKY DO ŠKOLNÍ 

DRUŽINY HANDICAPOVANÝM DĚTEM!

Sociální služby Města Milevska
ve spolupráci s Domem kultury zvou na

Den Sociálních služeb Města Milevska, 
pořádaný v rámci „Týdne sociálních služeb“

12. října od 13. 00 hod v Domě kultury v Milevsku


