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Den Sociálních služeb Města Milevska
v Domě kultury v Milevsku

e středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních
služeb Města Milevska. Akce se konala pod záštitou starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta a náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Ivany Stráské. Tento den byl součástí celostátního týdne sociálních služeb pořádaného Asociací poskytovatelů sociální služeb České republiky.
Smyslem akce bylo informovat o činnosti organizace Sociální služby Města Milevska a o poskytovaných sociálních službách. Od třinácti hodin bylo
možné v předsálí DK vidět prezentaci firem dodávající rehabilitační pomůcky pro seniory a zdravotně postižené, kosmetické přípravky pro citlivou
kůži především seniorů, bylo možné získat informace o sociálních službách poskytovaných organizací Sociální služby Města Milevska. Návštěvníci si mohli zakoupit výrobky klientů Domova
Zběšičky a Denního a týdenního stacionáře Duha
Písek. Také Kluby důchodců se prezentovaly svými kronikami, které mapují jejich dlouholetou
činnost a návštěvníci měli možnost vidět videoprezentaci fotogalerie organizace Sociální služby
Města Milevska. Oficiální program byl zahájen ve
čtrnáct hodin. Úvodní slovo pronesl místostarosta
města Milevska Mgr. Martin Třeštík. Následovalo
vystoupení prezidenta APSSCR Ing. Jiřího Horeckého a ředitelky organizace Marie Jarošové. Pak
podium v sále patřilo vystoupení hudebního souboru Lego ze Základní umělecké školy Milevsko.
V průběhu odpoledne návštěvníci vyslechli infor-

mace o poskytovaných sociálních službách. Každá
vedoucí sociální služby ve svém vystoupení informovala o konkrétní sociální službě, jejím poskytování a o tom, co sociální služba může přinést
klientům. Návštěvníci se tak měli možnost dozvědět informace o pečovatelské službě v Milevsku
i okolních obcí i v Domech s pečovatelskou službou v okolních obcích. Informace o odlehčovací
službě, která je nejkratší dobu poskytovanou soci-

ální službou, o domově pro seniory a pravidelných kavárnách s hostem, které jsou pro obyvatele domova pořádány cca 1x za měsíc. V průběhu
programu se návštěvníci mohli občerstvit pečivem z kovářovské pekárny i z kuchyně organizace
a pochutnat si mohli i na pečivu od sponzora akce
firmy BONO, které upekli kuchařky Středního
odborného učiliště a střední odborné školy Milevsko. Firma BONO zajišťovala v průběhu akce přípravu ovocných limonád, které byly k dispozici

všem přítomným. Na podiu ještě v průběhu odpoledne vystoupil soubor Hlásek Milevsko a Jihočeský folklórní soubor Kovářovan, který odpoledne
zakončil tanečním a pěveckým vystoupením.
Moderátorem celého odpoledne byl Mgr. Josef
Kašpar, kterému tímto děkujeme za jeho výrazný přínos k hladkému průběhu celé akce. Na společenské odpoledne v Domě kultury navazoval
Den otevřených dveří, který se uskutečnil následující den v obou Domech s pečovatelskou službou. Možnosti podívat se do těchto domů využilo
cca 20 návštěvníků, kterým se individuálně věnovaly sociální pracovnice a zodpověděly dotazy
ohledně bydlení v Domech s pečovatelskou službou a poskytovaných sociálních službách. Využívám této příležitosti k vyjádření poděkování všem
zaměstnancům organizace, kteří se na zajištění
celé akce podíleli za jejich precizní přípravu a realizaci celého odpoledne. Dále bych ráda poděkovala všem sponzorům akce, a to jmenovitě
za finanční podporu Jihočeskému kraji, Asociaci poskytovatelů sociální služeb České republiky a za materiální podporu firmě BONO, pekárně Kovářov, kuchařkám Středního odborného
učiliště a střední odborné školy Milevsko. Poděkování patří také klientům Domova Zběšičky
a Denního a týdenního stacionáře Duha Písek
za jejich krásné výrobky a aktivní účast při prodeji
těchto výrobků.
Marie Jarošová, ředitelka organizace
Sociální služby Města Milevska

Hospic sv. Jana N. Neumanna

H

ospic přichází na řadu ve chvíli, kdy „vítězná“ medicína vyčerpala veškeré možnosti
a nepostačuje, či není možná péče v domácím prostředí. Tu preferujeme a podporujeme půjčováním pomůcek, poradenskou službou a především
nabídkou domácí hospicové péče. Zdravotnická
péče, kterou hospic poskytuje, se označuje termínem paliativní medicína. Jejím cílem je dosažení
nejlepší možné kvality života nejen pacientů, ale
i jejich rodin. Zajišťuje, aby člověk mohl co nejplněji a nejaktivněji prožít poslední chvíle, pokud
možno s blízkými. Jeho místo je tam, kde je potřeba citlivě vnímat osobnost člověka v konečných
stádiích - většinou onkologického - onemocnění,
tj. v závěrečných fázích života, umírání. Zakladatelka hospicového hnutí u nás, MUDr. Marie Svatošová výstižně uvádí, že hospic je „umění doprovázet“. Při přijímání pacienta je mu garantováno,

že: nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstane osamocen, za každých
okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost. Rovněž hmotné zázemí vychází vstříc vysokým nárokům. Ať se již jedná o bezbariérovou
dispozici budovy, automatická polohovací lůžka,
LCD televizor, klimatizaci nebo možnost připojení k internetu na každém pokoji, společenská
místnost, bohoslužby, různé kulturní akce a tvořivé práce s klienty, rozlehlý park. Každý pokoj je
také vybaven přistýlkou pro blízkou osobu. Její
pobyt je vítán a umožněn kdykoliv. Režim návštěv je přizpůsoben potřebám pacienta 24 hodin
denně 365 dní v roce. Kapacita Hospice sv. Jana
N. Neumanna v Prachaticích je 30 lůžek. Z toho
je 22 pokojů jednolůžkových a 4 dvoulůžkové.
Upřímně si klademe za cíl vysokou kvalitu života až do jeho konce. Vycházíme z úcty k člověku

jako neopakovatelné lidské bytosti. Proto u nás
není a nikdy nebude umožněna euthanázie. Více
informací získáte na tel.: 388 311 726, info@hospicpt.cz nebo www.hospicpt.cz.
PhDr. Robert Huneš, ředitel hospice

Minulé číslo Milevského zpravodaje se zabývalo tématikou sociálních služeb, dnes se
k tomuto tématu vracíme s příspěvky dalších organizací.

Veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Veřejné zasedání Zastupitelstva města
se koná ve středu 23. listopadu od 17 hodin
ve velkém sále Domu kultury.
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Farní charita Veselíčko – Domov sv. Alžběty pro matku a dítě

D

omov sv. Alžběty pro matku a dítě je pobytové azylové zařízení, které poskytuje všechny základní činnosti dané §57 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách. Je určen pro ženy
a matky s dětmi či těhotné ženy, které se neočekávaně ocitly bez přístřeší. Služby zařízení
mohou využít i bezdětné ženy, které musely svůj
domov opustit pro domácí násilí. V ojedinělých
případech může zařízení poskytovat své služby
i mužům s dětmi bez domova, pouze však na krizový, sedmidenní pobyt. Naší snahou je poskytnout uživatelkám dostatek času, prostoru i podpory, která jim pomůže vyřešit nastalou situaci.
Chceme, aby našly a řešily svou situaci, pokud
možno, svépomocí. Farní charita ve Veselíčku
provozuje Domov pro matky s dětmi v nouzi od
roku 1997. Poskytli jsme pomoc již 237 maminkám s dětmi. Azylový dům je řešením pro rodiny
v krizi a také východiskem z neřešitelné životní
situace. Mnoho rodin se v dnešní době dostává
do úzkých díky nezaměstnanosti, díky dluhům,
díky nestabilnosti rodinných vtahů a vazeb, také
díky nezodpovědnosti za sebe navzájem, ale také
díky špatné politice státu. Mladí lidé vyrůstají ve společnosti, která je stále nutí ke konzumnímu způsobu života. Vše se dá získat hned, na
nic není třeba si počkat. Vše je jen legrace a potě-

šení. A následky takového způsobu života se
potom odrazí formou vyhaslých nadějí, rozčarováním a jen těžko se mladý člověk znovu zvedá a pátrá po tom, co je důležité. Hledá hodnoty,
o kterých nikdy neslyšel, a to bohužel až v době,

Děti s maminkami připravené k nástupu na cestu
ze Zvíkova na Orlík

kdy už sám nese odpovědnost za další generaci.
Maminky, které se však rozhodnou svým dětem
život zlepšit, přece jen mají šanci. Je to dlouhodobá práce, na které se spolu s nimi podílí mnoho zainteresovaných pracovníků. V azylovém
domě pracuji od jeho otevření a je to stále náročnější. Pomoc už nespočívá jen v zajištění včleně-

ní se do společnosti ostatních, ale hlavně v řešení
situací, kdy tyto ženy spolu se svými dětmi bojují s nevraživým postojem okolí, s nefungujícím
rodinným zázemím, s dluhy apod. V rodinách
narůstá domácí násilí, a to nejen mezi dospělými,
ale i vůči dětem. To s sebou nese další množství
psychických traumat a zátěží různého druhu.
Pomoc je velice náročná a samozřejmě specifická a individuální. Přesto není v Domově žádná
pochmurná nálada. Učíme se velké míře tolerance k sobě navzájem a taky spolu žít a radovat
se. Prožívat běžný den, týden, měsíc i rok a vždy se umět zastavit u jednotlivých specifik toho
kterého období. Tak společně oslavujeme narozeniny obyvatel, Den matek, Den dětí, Velikonoce i Vánoce. Jezdíme na výlety, opékáme buřty
a hrajeme si. Pěstování pospolitosti, a žít společně
nebývá vždy jednoduché, ale velice uzdravující
pro duši i tělo. Myslím si, že pobyt v AD nemusí
být pro uživatele této sociální služby časem ztraceným, ale naopak dobou sebehledání a objevování nových cest a nových způsobů žití. Dobou
radování se z dětského smíchu a dobou učení se
lásce a úctě k sobě a ke svým dětem. Přála bych
všem nacházení hodnot života v dobrých vztazích mezi sebou a radost ve všedních dnech.
Marie Sádlová

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeské kraje o. s., Písek
Adresa: Palackého sady 185, 397 01 Písek
Telefon a fax: 382 212 343
Mobil vedoucí: 722 922 397
E-mail: czpjkpi@seznam.cz
Vedoucí pracoviště – sociální pracovnice:
Ladislava Škvorová, DiS.
Číslo registrace: 4336972

se orientovat ve svých právech a povinnostech,
nalézt vhodné řešení jejich životní situace, kterou
nejsou schopni svými silami ani za pomoci svého
blízkého okolí zvládnout. Poradenství má dále přispívat ke zlepšení kvality života uživatelů.
Cílem odborného sociálního poradenství je
poskytnout odbornou radu, pomoc a podporu

Hodiny pro veřejnost
ambulantní poradenství:
pondělí a středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
hodin
úterý 8.00 – 12.00 hodin
Mimo tyto hodiny si lze sjednat s pracovníky centra osobně nebo telefonicky schůzku.
terénní poradenství:
úterý 13.00 – 16.00 hodin
pátek 08.00 – 12.00 hodin
Milevsko – každé druhé úterý v měsíci, klubovna
DPS Libušina 1401, vždy od 9.00 do 11.15 hodin,
poté možnost návštěvy např. v domácnosti.
Z historie: 1. 1. 1992 byly vytvořeny Střediska pro poradenství a sociální rehabilitaci při
Sdružení zdravotně postižených v ČR ve všech
okresních městech. V roce 2000 došlo ke změně názvu na Centrum služeb pro zdravotně
postižené a poslední změnou je transformace na
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského
kraje k 1. lednu 2003
Zaměřeni jsme na: občany se zdravotním
postižením, seniory a občany v nepříznivé sociální situaci (rodinní příslušníci občanů se zdravotním postižením a seniorů či jiné osoby, které
o tyto osoby pečují nebo se o ně zajímají)
Naším posláním je poskytnout radu, informaci,
pomoc a podporu uživatelům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací
ohroženi. Poradenství má pomoci uživatelům lépe

tak, aby uživatel byl informován o svých právech
a povinnostech a:
- lépe se orientoval ve své životní situaci
a v možnostech jejího řešení
- aktivizoval se k řešení své nepříznivé situace
vlastními silami
Odborné sociální poradenství je poskytováno
bez úhrady, za půjčování pomůcek je vybíráno
půjčovné. Uživatelům je zaručen profesionální
a individuální přístup pracovníků a podpora při
řešení jejich situace. Poradenství je uživatelům
poskytováno anonymně, pokud je to s ohledem
na závažnost problému možné.
Odborné sociální poradenství poskytujeme
v následujících oblastech:
• v oblasti důchodového pojištění (invalidní

str. 

Vedoucí centra Ladislava Škvorová

a starobní důchody atd.)
• v oblasti nemocenského pojištění (nemocenské dávky, ošetřovné atd.)
• v oblasti mimořádných výhod a příspěvků
poskytovaných podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.
(průkazy TP, ZTP, ZTP/P, příspěvek na provoz
motorového vozidla, zakoupení nebo úpravu
motorového vozidla atd.)
• v oblasti zákona o sociálních službách č.
108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.
505/2006 Sb. (příspěvek na péči, sociální služby, smluvní vztahy atd.)
• v oblasti dávek státní sociální podpory poskytovaných dle zákona č. 117/1995 Sb. (příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné atd.)
• příspěvky a dávky poskytované podle zákona
č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení atd.)
a zákona č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
• v oblasti vzdělávání, bydlení a zaměstnávání
občanů se zdravotním postižením
• v oblasti daňových a poplatkových úlev spojených se zdravotním postižením
• v oblasti odstraňování architektonických bariér
• v oblasti používání a získávání kompenzačních pomůcek
Dále nabízíme široký sortiment pomůcek
k zapůjčení (mechanické vozíky, elektrická
polohovací lůžka s matrací, chodítka, toaletní
křesla a další), zajišťujeme také prodej drobného příslušenství k naslouchadlům (baterie, hadičky, olivky apod.), formou přednášek informujeme uživatele o novinkách např.
v oblasti kompenzačních pomůcek, v oblasti
vzdělávání apod.
Ladislava Škvorová, DiS.
vedoucí CZP JK o.s., pracoviště v Písku

www.milevsko-mesto.cz
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ROSKA Písek se představuje

N

ezisková organizace Roska Písek, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou, existuje v našem regionu bezmála třicet let.
Časem se k ní přidali i takto nemocní z okolí
Milevska, Tábora, Strakonic a Sedlčan, kde tuto
potřebnou činnost postrádali. Členy se stali
i přátelé a rodinní příslušníci, kteří jsou nepostradatelnými pomocníky při různých akcích.
Největší zásluhu na vzniku a úspěšném vývoji organizace měla Anežka Žižková z Milevska
a prvních patnáct let měla vše na svých bedrech.
Z počátku probíhali všechny aktivity v zasedací místnosti kanceláře zdravotně postižených
v Písku. V této době pomáhala milevská radnice finanční podporou k zajištění dopravy milevských členů na pravidelná cvičení sanitkou.
Během času se podařilo na všech pobočkách
najít prostory, kde vyškolené cvičitelky pomáhají lidem s tímto těžkým postižením. Cvičení
je jeden z hlavních způsobů, kterým se dá roztroušená skleróza stabilizovat a také motivuje
k lepším výkonům. Nejen z těchto důvodů organizace pořádá každým rokem dva rekondiční
pobyty v bezbariérových zařízeních, kde se tito lidé naučí jak na to, ale mají hlavně psychickou podporu od ostatních. Jsou to někdy složité
životní osudy, kdy žije člen na vozíčku sám
a organizace mu pomohla s vyřízení náležitostí
k pobytu v rehabilitačním zařízení. Na rekondičních pobytech se nejen cvičí, ale i v rámci
terapie jemné motoriky rukou se vytvářejí drobné dárkové předměty nebo se různou technikou
malují obrazy (vernisáž bude v blízké době na

táborské pobočce). Nechybí také chvilky cvičení
a relaxace v bazénu, hipoterapie a masáže. Našli
se i dobří přátelé, kteří občas zajistili zpestření
pobytu ochotnickým divadelním představením
nebo návštěvou astrologa, umělecké fotografky
či akademického malíře. Jako každá jiná organizace se však potýkáme s nedostatkem peněz

Každodenní ranní rozcvička členů Rosky při rekondičním pobytu v pečovatelském domě pro postižené lidi
v Mačkově u Blatné.

a je otázkou času, kdy tato lety prověřená činnost zanikne a těžce nemocní lidé budou čekat,
zda dostanou či nedostanou lázně a zbytek roku
pak nečinně promarní. Rádi bychom tvořili jiné
prospěšné aktivity, ale brání nám vzdálenost
mezi námi. Setkání, kdy se řeší organizační problémy a také se mohou všichni sejít, se konají
dvakrát do roka v příjemném prostředí kavárny
v Libušině ulici v Milevsku. Po letech hledání

máme konečně bezbariérové prostory a všichni
se sem rádi vracejí. Dá se říct, že se Milevsko
stává centrem Rosky Písek. V nedávné minulosti tu pro nás pan Julius Maar uskutečnil dvě
autogramiády s umělci a sportovci a výtěžek
byl použit na rehabilitační aktivity nebo nákup
pomůcek na cvičení. Organizace je již druhým
rokem propojená se sportovním klubem pro
handicapované sportovce v Blatné a minulý rok
přivezla část členů bronzové medaile z mezinárodních sportovních her v Brně. Další ocenění
získal letos v kategorii „dobrovolník“ pan Julius
Maar z Milevska, který s Roskou Písek spolupracuje už 15 let. Ocenění byla předána u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy 2011 v Kutné Hoře. V rámci těchto oslav se
společně s Roskou České Budějovice uspořádala v červnu na budějovickém náměstí benefiční akce s bohatým kulturním programem, kde
se prezentovaly výtvory našich členů. Přípravy
byly náročné, ale dobrá věc se podařila. Činnost
Rosky je podporována finančními příspěvky
příslušných městských úřadů v Milevsku, Písku,
Táboře a Sezimově Ústí a poděkování patří i firmám BOMA Milevsko, STEJSTAV Milevsko,
BOBY Sepekov, Jednota Milevsko, AES BOHEMIA Planá nad Lužnicí a HERMANN Dubenec u Dvora Králové, které nás finančně nebo
jiným způsobem podpořily. Organizace Roska
se snaží pomáhat lidem v jejich nelehkém osudu a záleží jen na nich, zda k nám najdou cestu
a pokusí se pro sebe něco udělat.
Eva Řezáčová, www.roska-pisek.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
Historie zařízení
Zařízení sociální péče pro mládež bylo ve
Zběšičkách zřízeno v roce 1985 v budově zámku jako součást Ústavu sociální péče v Černovicích. Kapacita ústavu byla určena pro 40 klientů
ve věku od tří do patnácti let. Původně lovecký
zámeček z roku 1885 byl odkoupen od pražského podniku Zelenina, jemuž sloužil jako rekreační objekt. Za zmínku nepochybně stojí vztah
bývalého prezidenta Václava Havla ke Zběšičkám
a budově zámku, jež rodina vlastnila na konci
19. století. Narodil se zde i otec Václava Havla.
V roce 1986 bylo započato s výstavbou lůžkového pavilonu pro rozšíření kapacity ústavu a byla
zahájena výstavba vlastní čistírny odpadních
vod. V letech 2001 – 2002 prošlo zařízení rozsáhlou rekonstrukcí, která si vyžádala 84 milionů korun. V areálu vedle zámečku vyrostly nové
terapeutické dílny a sousední budova bývalé školy byla přestavěna – vznikl zde moderní zdravotní pavilon. K 31. 12. 1990 došlo ke zrušení KÚSP Černovice a od 1. 1. 1991 byl ÚSP Zběšičky
samostatnou rozpočtovou organizací. Zřizovatelem se stal Okresní úřad v Písku. V letech 1992
– 95 probíhalo soudní řízení s restituenty, kteří
si nárokovali vrácení zámečku, což bylo nakonec
vyřešeno finančním vyrovnáním. Od 1. 1. 2003
je zřizovatelem organizace Jihočeský kraj, který
dne 18. 3. 2003 vydává po schválení Zastupitelstvem Jihočeského kraje Zřizovací listinu Ústavu
sociální péče Zběšičky. Dne 21. 5. 2007 se změnil
název organizace na Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky.
www.milevsko-mesto.cz

Stručná charakteristika zařízení
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zběšičky (dále jen „Domov“) je příspěvková
organizace, zřizovaná Jihočeským krajem. Hlavní příjmy Domova tvoří dotace ministerstva práce a sociálních věcí, příjmy z úhrad uživatelů, pří-

jmy od zdravotních pojišťoven, příjmy z prodeje
výrobků uživatelů a dary fyzických a právnických
osob. Domov poskytuje celoroční pobytové služby ženám a mužům, zejména z Jihočeského kraje, s mentálním, kombinovaným a zdravotním
postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita zařízení je 74
uživatelů (44 mužů a 30 žen) a v současné době
je zcela naplněna. Věková struktura cílové skupiny je 5 – 64 let, přičemž věkový průměr uživatelů
dosahuje 30 let, mladší 18 let jsou nyní v Domo-

vě pouze dva. Posláním Domova je vytvořit
uživatelům domov jako důstojnou náhradu za
domácí prostředí a umožnit jim, aby se co nejvíce přiblížili běžnému způsobu života s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, možnostem a schopnostem. Cílem služby je všestranný
rozvoj osobnosti s individuálním přístupem ke
každému uživateli.
Základní činnosti a úkony poskytované služby
• poskytnutí ubytování (jednolůžkové až třílůžkové pokoje, nadstandardní ubytování)
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie
(pěvecký soubor Teddy Band), dramaterapie
(divadelní soubor Zvonci), sportovní aktivity
(sportovní klub Dravci)
• zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Další činnosti poskytované služby
• zajištění pravidelné lékařské péče (praktický
lékař, pediatr, stomatolog, neurolog, psychiatr)
• rehabilitace (facilitační metody, masáže, individuální skupinový tělocvik, bazální stimulace, trampoterapie, aromaterapie, elektroléčba,
světloléčba, vodoléčba)
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Z jednání Rady města Milevska

Odbor dopravy

17. schůze Rady města Milevska dne 12. 9. 2011

Upozornění pro uživatele parkovacího místa pro ZTP

Rada města Milevska vzala na vědomí vyhlášení výzvy na opravu fasády budovy kina č. p. 117 z čelní strany z ulice 5. května. Rada města dále
vydala Nařízení města Milevska, které upravuje rozsah a způsob zajišťování schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací, schválila
Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků pro město Milevsko,
ve kterém bude doplněno: v ul. Čs. armády – oboustranný úklid chodníku od křižovatky Čs. armády s ulicí Jiráskova až na křižovatku s Blechovou ulicí; a v ul. 5. května – oboustranný úklid od pošty po křižovatku
k firmě COMETT. Uvedené dokumenty jsou vydávány na základě zákona o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky, které ukládají povinnost majiteli místních komunikací (tedy i chodníků) tyto v zimním období
udržovat. Odbor dopravy navrhl na základě získaných poznatků a zkušeností zrevidování dosud platného nařízení. Ve spolupráci se SMM s. r. o.
byly znovu přehodnoceny úseky, kde se zimní údržba neprovádí a seznam
uklízených chodníků byl rozšířen.

Odbor dopravy Městského úřadu v Milevsku upozorňuje uživatele vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP vydaného na registrační značku vozidla, že
Rozhodnutí o povolení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP má platnost
vždy jen do konce kalendářního roku a je nutno včas, tj. nejpozději do 25.
listopadu požádat o jeho obnovení. Žádost o vyhrazené parkovací místo pro
držitele průkazu ZTP vyplníte na Odboru dopravy, Městský úřad Milevsko,
Sažinova 843. Při podání žádosti je třeba předložit občanský průkaz, průkaz
ZTP, osvědčení o technickém průkazu vozidla a řidičský průkaz. Součástí žádosti je souhlas vlastníka komunikace a vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR Písek. Odbor dopravy žádosti podané na MěÚ s uvedenými
náležitostmi nejpozději do 25. listopadu 2011 předá k vyřízení souhlasu vlastníka a vyjádření DI PČR Písek hromadně. U žádostí podaných po tomto datu
si žadatel vyřídí výše uvedený souhlas a vyjádření individuálně.

18. schůze Rady města Milevska dne 26. 9. 2011
Radní vzali na vědomí informaci o podané žádosti o dotaci z operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Dům kultury Milevsko „Šance na práci v Milevsku“. Dům kultury Milevsko provozuje od roku
2006 v rámci své činnosti také centrum celoživotního vzdělávání. V rámci
této aktivity byla organizací v průběhu měsíce srpna 2011 odevzdána žádost
o grant z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, grantový
program 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. Cílem
této výzvy je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich
rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. V případě získání podpory
jsou náklady projektu 100% hrazeny z OP LZZ a v průběhu programu tak
bude zajištěna práce pro řadu osob. Rada města rozhodla vyhlásit výběrové
řízení na zpracovatele nového územního plánu Milevsko. Dne 31. 12. 2015
končí platnost všech územních plánů pořízených dle zákona č. 50/1976 Sb.,
„starý“ stavební zákon. Mezi ně patří i územní plán sídelního útvaru Milevsko. Do té doby musí být pořízeny územní plány nové nebo musí být stávající projednány podle nového stavebního zákona. To však u sídla typu Milevska není možné. Pokud by přitom nebyl v uvedeném termínu nový územní
plán zpracován a schválen, prakticky by to znamenalo zastavení veškeré stavební činnosti na území města.

19. schůze Rady města Milevska dne 10. 10. 2011
Rada města Milevska schválila Darovací smlouvu mezi městem Milevskem a Okresním sdružením ČSTV v okrese Jindřichův Hradec na darování bezpečných fotbalových branek. V rámci projektu Bezpečné branky,
jehož partnery jsou Jihočeský kraj a Jaderná elektrárna Temelín, získalo
Milevsko dvě fotbalové branky se sítěmi. Branky jsou vyrobeny z lehkých
pevných materiálů, které díky zesíleným patkám nedovolují snadné převrácení a tím i možné zranění.
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ,
Rada města, Informace z RMM).
Seminář: DPH v r. 2011 v příkladech
Lektor:
Termín:
Místo konání:
Uzávěrka přihlášek:

Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram s.r.o.
8. 11. 2011 od 9.00 hodin do 13.00 hodin
DK MILEVSKO, Nádražní 846 – klubovna 1. patro,
čtvrtek 3. 11. 2011, 15.00 hodin

Seminář: Novela zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti
Lektor:

Termín:
Místo konání:
Uzávěrka přihlášek:

JUDr. Vladimír Hort –vedoucí kontrolního
a právního oddělení, zástupce ředitele ÚP
29. 11. 2011 od 9.00 hodin do 13.00 hodin
DK MILEVSKO, Nádražní 846 – klubovna 1. patro
čtvrtek 25. 11. 2011, 15.00 hodin

Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku a pořádaných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo nám. 391.
Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz;   tel. 383 809 209 ; mobil: 608 572 260;
www.jhk.cz
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Ing. Milena Ilievová, referentka OD

Dopravní obslužnost v Milevsku
Město Milevsko ve spolupráci s Domem kultury připravuje veřejnou besedu
k problematice dopravní obslužnosti, nasazení autobusových linek, návaznosti
na železniční spoje a další dopravní problematiku za účasti přizvaných zástupců, dopravců, koordinátora dopravy v Jihočeském kraji (firma JIKORD) a dalších zainteresovaných účastníků. Beseda pro veřejnost se koná 2. 11. od 16.00
hod. ve výukové učebně DK Milevsko.
Ing. František Kabele, vedoucí OD

Pošli přání Ježíškovi
2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko připravuje ve spolupráci s městem Milevskem velkou vánoční akci „Pošli přání Ježíškovi“. 9. 12. 2011 od 14.30 do 17.30
hodin bude ve vnitřních i venkovních prostorách školy probíhat bohatý program, který bude především určen dětem do 10 let a jejich rodičům z Milevska a širokého okolí. Všichni zúčastnění se tak zapojí do pokusu o rekord
– Vypouštění balónků 2011, vyhlášený Českým Ježíškem a rádiem Impuls.
Bližší informace naleznete v příštím čísle Zpravodaje, na plakátech a na www.
jakmilevsko.cz. Srdečně zveme také prodejce vánočního zboží, pro které bude
připraven prostor v bezprostřední blízkosti školy (bez poplatku).

Ještě jste se nerozhodli?
Zájmové kroužky pracují v DDM Milevsko od začátku října. Stále se ještě
mohou zájemci do některého z uvedených kroužků přihlásit. Pro usnadnění
rozhodování uvádíme termíny pravidelných schůzek :
ZÚ Keramika		
- úterý nebo čtvrtek 15.00 - 17.00 hodin
ZÚ Posilovna ml.		
- pondělí a úterý
15.30 - 16.30 hodin
ZÚ Allkampf - jitsu		
- středa		
16.00 - 17.00 hodin
ZÚ Modeláři		
- pondělí a středa 15.00 - 17.00 hodin
Pokud se rozhodnete pro některý z uvedených ZÚ, dostavte se ve výše uvedeném termínu. Přihlášku si vyplníte na místě.
V. Švejdová

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

80 let:
Marie Pincová
Marie Ryantová
Marie Knížová
Miroslav Hájek
Jaroslav Květoň
Marie Samohýlová

85 let:
Milan Piroutek
Marie Prokešová
František Brabenec
Jaroslav Čunát
více než 90 let:
František Fořt
Milena Prokešová
František Nejedlý
www.milevsko-mesto.cz
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Odbor sociálních věcí
Sociální vyloučení
Sociálním vyloučením (exkluzí) rozumíme proces, kdy jsou jednotlivci či celé skupiny vytěsňovány na okraj společnosti a je jim omezován nebo
zamezen přístup ke zdrojům, které jsou dostupné
ostatním členům společnosti. Řadíme sem především zaměstnání, bydlení, vzdělání, sociální
politiku, zdravotní péči, zadluženost, kriminalitu.
Nahromadění různých důvodů pak vede k životní
krizi a propadu na sociální dno. Sociálně vyloučení lidé obvykle nestojí pouze před jedním problémem, ale čelí hned celému komplexu problémů,
které ohrožují normální fungování člověka ve
společnosti. Do takovéto situace se může dostat
každý z nás. Čím déle tato situace trvá, tím je šance na návrat zpět do normálu nižší. Člověk se pak
dostává do začarovaného kruhu životních problémů, mnohdy neví, jaký problém má řešit jako
první. Neví, jak uživí své děti, když šance sehnat
práci v místě, kde žije, se rovná nule. S fenoménem nové chudoby se potýká řada obyvatel. Na

první pohled jsou rozeznatelní od ostatních občanů. Mají nálepku nepřizpůsobivých a nepracovitých lidí, nebo kulturně odlišné, specifické skupiny. Tato nálepka je jim přisouzena bez ohledu
na jejich osobní vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Nejviditelnější jsou, pokud žijí pohromadě.
Pomocí pro sociálně vyloučené občany je dosáhnout příležitostí a možností, které jim pomohou plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem,
který je ve společnosti považován za běžný. V případě nedostatečných prostředků k úhradě životních potřeb je možno:
• požádat o zařazení do evidence uchazečů
o zaměstnání na úřadu práce příslušného dle
místa trvalého pobytu,
• podat na úřadu práce žádost o příspěvek na
bydlení (jedná-li se o rodinu s nezaopatřenými dětmi i o další dávky – zejména přídavek
na dítě),

• podat na sociálním odboru pověřeného
obecního úřadu žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, popřípadě žádost
o mimořádnou okamžitou pomoc,
• požádat na sociálním odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností o informace
o možnostech dočasného ubytování a o kontakty na poskytovatele sociálních služeb pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Těmito kroky lze zamezit narůstání dluhů např.
na pojistném, také může být upuštěno od platby
regulačních poplatků, je-li osoba v hmotné nouzi a prokáže se příslušným rozhodnutím či oznámením ne starším 30 dnů. V případě doplatků za
léky lze žádat po ošetřujícím lékaři předepsání
léku bez doplatku. Je důležité vědět, že cesta existuje a jde jen o to, najít vůli situaci opravdu řešit.
Bc. Jana Dvořáková,
referentka OSV

Parkovací průkazy označující vozidla přepravující osoby těžce zdravotně postižené
Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí,
zahájil vydávání nových parkovacích průkazů označujících vozidla přepravující osoby těžce zdravotně postižené. K vydání nového parkovacího průkazu občan potřebuje 1 fotografii

o velikosti 35x45 mm. Dále s sebou musí přinést
průkaz ZTP nebo ZTP/P a označení O1, které
dosud používal (symbol vozíčku), toto označení bude nahrazeno novým parkovacím průkazem. Platnost původních označení O1 (sym-

bolů vozíčků) je až do konce příštího roku, tzn.
občan musí provést výměnu parkovacího průkazu do 31. 12. 2012.
Michaela Stejskalová, DiS., referentka OSV

Nově otevřený provoz Vinárny/Kavárny v budově SPORTHOTELU

D

ne 8. 10. 2011 byla po 10 měsících opět
zprovozněna veřejnosti část prostor
SPORTHOTEL a to bývalá Vinárna posléze Pivnice. Za uzavřením tohoto provozu byl
odchod posledního nájemce do prostor, kte-

ré jeho potřebám a aktivitám vyhovovaly více.
Daný prostor byl tedy od 1. 1. 2011 prázdný a čekal na své upravení do podoby, kterou
Vám chceme nyní nabídnout. Hned na první
pohled po vstupu je vidět, že celý prostor prodělal úpravy, které směřovaly k jeho hlavnímu využití. Kromě malby byl změněn interiér
a položeny nové podlahy. Směr, kterým jsme se
snažili prostor Vinárny/Kavárny nasměrovat,
je cílen na klientelu středního a vyššího věku,
pro kterou, dle našeho názoru, takovéto prostředí v Milevsku chybí. Místnost je vybavewww.milevsko-mesto.cz

na obslužným barem, samostatnými boxy pro
zachování většího soukromí a částí upravenou
jako parket. Rozmístěné zařízení mimo baru je
velmi variabilní a je možné jej dle přání zákazníka na danou akci upravit dle jeho požadavků. Celková kapacita je 40 - 45 osob. Jelikož
je to samostatné pracoviště, již po otevření byl
projeven značný zájem o pořádaní akcí typu
třídních srazů, firemních večírků a narozeninových oslav. Některé z těchto akcí již proběhly, a to ku spokojenosti hlavně zákazníků.
Provoz tohoto prostoru se samozřejmě nebude zaměřovat pouze na akce, ale bude otevřen
i pro širokou veřejnost. Provozní doba byla
prozatím stanovena na středu a neděli od 18.00
– 23.00 hodin, v pátek od 19.00 hod a v sobotu
od 18.00 hod až do 1 hodiny po půlnoci každý
týden. Samozřejmě jsme si vědomi i požadavku na jídla, a tak jsme pro klienty připravili
i možnost objednání a konzumace jídel s tím,
že provoz kuchyně bude otevírat v 19.00 hodin
a zavírat ve 22.00 hodin. Den předem je možné zároveň domluvit si s obsluhou i jídlo pro
více lidí třeba na 23.00 hodinu. Stejná provozní doba kuchyně bude i na provozu restaurace SPORTOHOTEL. V otevíracích dnech bude
částečně prostor restaurace a Vinárny/Kavárny v souběhu provozních časů. Provozní doba
v průběhu akcí bude upravena dle požadavku objednatele. Věříme, že bude naše nabídka možnosti posezení v příjemném prostředí s dobrým pitím a připravovanými akcemi

s živou hudbou pro naše zákazníky přínosem a že ji přivítají. Zároveň nabízíme možnost pořádání různých soukromých akcí např.
maturitních večírků, svateb, pohřbů, firemních oslav, třídních srazů atd. Další možností
využití tohoto i ostatních prostor je například
možnost pořádání módních přehlídek, různých prodejních akcí či bazarových prodejů,
ale i možnosti ukázek líčení, práce kosmetičky
atd. Součástí této nabídky je i možnost volby
druhu přípitků, jídel, piva, možností různých

typů občerstvení formou obložených míst
nebo rautů a to jak ve formě studené tak teplé.
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že se Vám
nově otevřené prostory budou líbit. Přikládáme i fotografie pro bližší představu, jak daný
prostor po provedených úpravách vypadá.

str. 
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Městská policie informuje: „VRAKY“ VOZIDEL VE MĚSTĚ

P

ojem „vrak„ upravuje zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kde se mj. píše v § 19 odst.
Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dále zakázáno: odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou,
nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu (dále jen „vrak“). Jinými slovy, aby
byla naplněna skutková podstata přestupku nebo
jiného správního deliktu musí vrak splňovat výše
uvedené podmínky. Často občané upozorňují
na vozidlo, které je delší dobu odstavené na parkovišti a má například prázdné pneumatiky, je
zkorodované, k tomu ještě má propadlou STK.
Bohužel, ani výčet těchto závad stále nenaplňuje
skutkovou podstatu pojmu „vrak“ podle zákona
o pozemních komunikacích. Samozřejmě vozidlo můžeme do budoucna chápat jako potencionální vrak, proto je městskou policií v těch-

to případech kontaktován majitel a je zjišťován
skutečný stav věci. Strážníci, pokud mají podezření, že se může jednat o vrak (dle z.13/1997),
provedou nezbytné kroky vedoucí k jeho odstranění. To znamená, že podezření z porušení zákona oznámí příslušnému odboru – v tomto případě odboru dopravy nebo v případě, že vozidlo
nestojí na pozemní komunikaci, odboru životního prostředí MěÚ Milevsko. Strážníci v oznámení musí doložit důvody nebo důkazy, o něž
se podezření opírá. Dokumentace musí prokazovat, že vozidlo bylo trvale (zjevně trvale) technicky nezpůsobilé provozu. Důležitá jsou slova „trvale“, „zjevně trvale“ a „technicky“. To
pro případ následné žaloby. Vlastník vraku je
povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo
místní komunikace (obec) odstranit vrak do
dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění.
Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlast-

Odstávka systému CDBP (cestovní doklady
s biometrickými prvky – tzv. e-pasy) a nejzazší lhůty pro podání žádosti o občanský
průkaz se strojově čitelnými údaji a cestovní
pas s biometrickými prvky v závěru roku 2011
Od 1. ledna 2012 budou vydávány nové typy občanských průkazů se strojově
čitelnými údaji – tzv. elektronické občanské průkazy (e-OP). Z tohoto důvodu
dojde v závěru roku 2011 z technických důvodů k odstávce stávajícího systému
CDBP a jsou stanoveny nejzazší lhůty pro podání žádostí o vydání cestovního
dokladu s biometrickými prvky (tzv. e-pas) a stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji takto:
Cestovní pasy
18. listopadu 2011

odstávka systému CDBP – nebude možné přijímat žádosti ani předávat e-pasy

do 19. prosince 2011

ukončení přijímání žádostí o e-pas; po tomto
datu do 27. 12. 2011 bude možné pouze předávat vyhotovené e-pasy

ve dnech 27.
až 30. prosince 2011 včetně

odstávka systému CDBP – nebude možné ani
předávat e-pasy

Občanské průkazy
do 30. listopadu 2011

do 14. prosince 2011

ukončení přijímání žádostí o stávající typ
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u nepříslušného úřadu (tj. podání žádosti
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu nemá žadatel trvalé
bydliště nebo u matričního úřadu)
ukončení přijímání žádostí o stávající typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u příslušného úřadu (tj. podání žádosti u osob s trvalým pobytem ve správním obvodu Městského
úřadu Milevsko); po tomto datu do 30. 12. 2011
bude možné pouze předávat vyhotovené občanské průkazy

Systém přijímání žádostí a předávání vyhotovených cestovních dokladů
bez biometrických prvků (doklad se zkrácenou dobou platnosti 6 měsíců) typu tzv. „BLESK“ bude po celou dobu fungovat beze změny.
Bližší informace poskytne paní Alena Fučíková 382 504 100 nebo paní
Vendula Krausová 382 504 147.

str. 

P

níka vraku. V případě, že vrak se nenachází na
pozemní komunikaci, upravuje tuto problematiku zákon o odpadech, č.185/2001 Sb. Stanoví
tak § 37 tohoto zákona - povinnosti při nakládání
s autovraky. Většina majitelů odstavených vozidel
však reaguje na Výzvu k podání vysvětlení a vozidlo odstraní ještě před případným projednáváním
na příslušném odboru. Připomínám, že vlastník
vozidla může porušovat i jiné zákony související s odstavením vozidla na pozemní komunikaci, např., když nemá platné zákonné pojištění viz.
zákon č.168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání
vozidla na pozemní komunikaci. Všemi podněty
od občanů a institucí k této problematice se MP
zabývá a postupuje v souladu se zákonem o obecní policii a dalšími platnými zákony v ČR.
Městská policie Milevsko,
str. Hrtoň Martin

Dětské dopravní hřiště

ráce na vybudování dětského
dopravního hřiště v Žižkově
ulici v Milevsku jdou do finiše.
Letošní objem prací na vybudování asfaltové dráhy, provedení
vodorovného značení i osazení
svislých dopravních značek ve
výši 410 tisíc korun je téměř před
dokončením. Na uvedený rozsah
prací je přiznána dotace Jihočeského kraje ve výši 220 tisíc
korun a město hradí zbytek, to je
190 tisíc. Uvedená stavební akce
však obnáší ještě další doprovodné práce a tím i finanční náklady,
které je nutno realizovat z rozpočtu města v předpokládané
výši dalších cca 150 tisíc korun.
Týká se to především úpravy parkoviště, které se zmenší z kapacity 25 míst na 18 parkovacích míst a nově zřízení 1 místa pro invalidy. Vzhledem k tomu, že stávající parkoviště bylo využíváno maximálně z jedné třetiny
kapacity, bude počet nově vybudovaných parkovacích stání (kolmé parkování
v ulici Žižkova), v uvedené lokalitě plně dostačující. Dalším nutným stavebním prvkem, jehož realizace bude v příštím roce, je vybudování přiváděcího
chodníku od ulice Čsl. armády a oplocení hřiště z důvodu bezpečnosti dětí.
Do plného provozu chceme zařízení uvést na jaře příštího roku.
Informujeme občany, že od 1. listopadu 2011 je otevřen nový Sběrný
dvůr ul. Dukelská (areál bývalé prodejny plynu).
Provozní doba:
		

Pondělí, čtvrtek
Sobota 		

15.00 – 17.00 hod
09.00 – 12.00 hod.

Sběrný dvůr je určen pro příjem vytříděných odpadů od občanů města a městských částí, a to nebezpečných odpadů, papíru, skla, plastů,
polystyrenu, pneumatik, dřeva aj.
Sběrný dvůr je zároveň místem zpětného odběru vyřazených elektrozařízení (též zářivek a výbojek) pro občany i podnikatele.
Vše bez poplatku.
Zároveň byl k 31. 10. 2011 uzavřen provoz Sběrného dvora ul. Karlova.
www.milevsko-mesto.cz
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Dívčí válka v DK Milevsko

F

rantišek Ringo Čech přijede do milevského Domu kultury spolu s Prozatimně osvobozeným divadlem sehrát představení Dívčí válka. Atraktivnost této komedie, která je
nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice, se skrývá především
v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení. V komedii, kterou máte možnost zhlédnout v úterý 29. listopadu od 19 hodin, uvidíte Fr. R. Čecha, Uršulu Klukovou, Milana Davida,
Jaroslava Sypala, Evžena Hájka, Pavla Novotného, Marthu
Olšrovou, Romanu Goščíkovou či Bedřicha Maruštíka.
Autor sám o této komedii říká:
„Dívčí válku jsem psal – tak
říkajíc – českému národu „na
míru“, jde především o jemu
blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika,
politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci
přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám
– tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice.“ Pokud chcete
zkusit štěstí a vyhrát volnou vstupenku na toto představení, je pro vás připravena soutěž na
zadní straně Milevského zpravodaje.

V

Vladimír Merta
a Petr „BUBÁK“ Bublák

rámci Hudebních sklepů vystoupí v pátek 11. listopadu od
19.30 hodin v milevské Galerii M Vladimír Merta společně s Petrem Bublákem. Poprvé jsem přivedl do Milevska Vladimíra Mertu v roce 2003. Za těch uplynulých 7 roků vydal Merta
několik alb (písně lidové, židovské, reedice vlastních desek - včetně památné Ballades de Prague natočené v roce 1968 v Paříži).
Zatím poslední desku „Ponorná řeka“ si vydal letos ke svým
65. narozeninám. Natočil ji s muzikanty kapely Etc… a sám o ni
prohlásil: „Jsou tam polohy lyrické, prorocké i hrozivě aktuální…“ Všechny desky byly vydány za pomoci Luboše Houdka,
majitele vydavatelství zdravotnických knih Galén. Jemu patří dík
za mapování naší folkové a undergroundové scény (CD i knihy).
Jako spoluúčinkujícího si do Milevska Merta přiveze kytaristu,
zpěváka, undergroundovou postavičku Petra „Bubáka“ Bubláka (Jakub Noha Band, Strašidelný Elektrik Band). Toto zajímavé spojení muzikantů je příslibem pro mimořádný koncert,
kde zazní jak Mertův repertoár tak písně angloamerických písničkářů, zejména Boba Dylana, který letos oslavil 70. narozeniny… Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK
Milevsko a v Galerii M. Vstupné: 100 Kč.
Josef Veverka

Kultura a sport v Milevsku a okolí – LISTOPAD 2011
pátek 25., sobota 26. 		

KINO BIOS „eM“

neděle 27. až středa 30. 		
UPOZORNĚNÍ – Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE OD 1. DO 15. LISTOPADU
KINO UZAVŘENO!
17.30

Arthur a souboj dvou světů

Francie - Arthur opět bojuje proti Maltazardovi a jezdí na kole, autem a dokonvstupné: 75,- Kč
ce i na….. V českém znění!
středa 16., čtvrtek 17.		

Dream House

20.00 		

17.30 a 20.00

Perfekt Days – I ženy mají své dny

108 min.

ČR – Komedie v režii Alice Nellis s hlavní hrdinkou Erikou v podání Ivany Chýlkové, dále Vojta Kotek, Bob Klepl, Zuzana Bydžovská a další.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 100,- Kč
úterý 22., středa 23. 		

Elitní zabijáci

17.30 a 20.00

4D

17.30 a 20.00

135 min.

Twilight sága: Rozbřesk - Část 1.

USA – V prvním díle budeme svědky svatby Belly s Edwardem a jejich líbánek,
které nezůstanou bez následků.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 90,- Kč
Předpoklad na prosinec: Půlnoc v Paříži, Vyměřený čas, Post Mortem, Mistrovský plán, Válka Bohů, Můj otec George Voskovec, Jeskyně zapomenutých snů, Vendeta, Markéta Lazarová, Rumový denník, Hranaři.

90 min.

USA - Napínavý thriller o rodině, jež se přestěhuje do domu, kde došlo k několika brutálním vraždám. Hrají: Daniel Craig, Rachel Weisz, Naomi Watts a další.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 80,- Kč
pátek 18. až pondělí 21. 		

89 min.

USA - Slavná dvojice malých superšpiónů se vrací v novém dobrodružství. 4D
znamená zapojení čtvrtého rozměru – vůně.
vstupné: 130,- Kč

Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
kino@dkmilevsko.cz

středa 16., čtvrtek 17. 		

17.30 		

Spy Kids 4: Stroj času 		

116 min.

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

úterý 1. 11.			

18.00		

loutkový sál

19.00 – 21.30

hudební sál

TURISTICKÁ BESEDA – KORSIKA

Vypráví a promítá Ing. Jaroslav Mácha.
úterý 1. 11.			

COUNTRY TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

USA - Bývalý voják SAS a člen speciální britské letecké jednotky (Robert De
Niro) je donucen opustit důchod po té, co začínají zabíjet jeho ex-kolegy. Dále
hrají: Jason Statham, Clive Owen a další.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 80,- Kč

Pořádá: Klub 50+

čtvrtek 24.			

Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko. Cestovatel Petr Formánek
nás provede cestou, kterou absolvoval v srpnu letošního roku. Městečko Les
Houches, stoupání do sedla Col du Mt. Lachat, konečná trati tramwaye le Nid
D´Aigle, nebezpečný Grand Couloir či pilíř na Gouter - to je jen malý výčet míst,
kterými jeho cesta vedla a které budou k vidění i na promítaných fotografiích.
vstupné: 25,- Kč

Dluh

17.30 a 20.00

112 min.

USA - Každé tajemství něco stojí – vystopování a zabití nacistického válečného
zločince. Vynikající herecké obsazení: Helen Mirren (Královna), Sam Worhington (Avatar), Marton Csokas (Pán prstenů, Bournův mýtus) a další.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 80,- Kč

www.milevsko-mesto.cz

čtvrtek 3. 11.			

18.00		

TOULKY ZA POZNÁNÍM
– VÝPRAVA NA NEJVYŠŠÍ HORU EVROPY

malý sál

str. 
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – LISTOPAD 2011
pátek 4. 11. 			

TANEČNÍ HODINY 2011

17.30 a 20.00

velký sál

7. lekce, skupina B (17.30), skupina A (20.00). Vyučují manželé Bolkovi. Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč.
sobota 5. 11.			

19.00

HANKY PANKY přiváží pořad
TECHTLE MECHTLE!

středa 9. 11. 			

velký sál

vstupné: 210,- a 160,- Kč

14.00 – 17.00

učebna č. 2

ZDRAV. POJIŠŤ. MINISTERSTVA VNITRA ČR
18.00

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
– O TIBETSKÉ MEDICÍNĚ

výuková učebna

TANEČNÍ HODINY 2011

17.30 a 20.00

velký sál

8. lekce, skupina A (17.30), skupina B (20.00). Vyučují manželé Bolkovi. Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč.
pátek 11. 11. 			

17.00

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Více informací na plakátech a na www.milevskem.cz a www.dkmilevsko.cz.
sobota 12. 11.			

18.00		

prostory DK

Slavnostní ukončení motokrosové sezony a vyhlášení celkových výsledků Amatér cupu 2011

18.00 – vyhlášení výsledků, 21.00 – volná zábava se skupinou Fantom. Pozvaní hosté M. Michek a někteří další účastníci mistrovství světa z let minulých.
vstupné: 100,- Kč
pondělí 14. 11.			

19.30		

Na kurzu se naučíte vyrábět vánoční ozdoby z drátků a korálků – originální
vánoční koule. Zvládnete tvarovat drát a zdobit ho korálky, dozvíte se i nějakou
tu fintu, jak docílit krásně dutého tvaru. Kurz je vhodný i pro děti od 10-ti let. Lektorka: Karla Hátleová – www.dilnakajjka.cz Na kurz je nutno se předem přihlásit
– do pátku 11. 11. na telefonu 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. Chcete kurz darovat jako dárek? Vystavíme vám dárkový poukaz!
kurzovné: 390,- Kč
čtvrtek 17. 11.			

TANEČNÍ HODINY 2011

17.30 a 20.00

velký sál

pátek 18. 11.			

19.00		

prostory DK

MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM - OKTÁVA

Tibetská medicína slouží lidem, chrání zdraví a prodlužuje život. Lékaři tibetské medicíny hromadily mnoho tisícíletí znalosti a předávali si je
z generace na generaci. Nikolay Nayminov dokončil v roce 2001 zdravotní odbornou školu T. Chachlynovoj, v roce 2007 Ruskou zdravotní akademii
v Astrachani a poté se věnoval studiu tibetské medicíny. Nyní máte možnost dozvědět se o tibetské medicíně vše, co vás zajímá od lékaře, který má
svou ordinaci i v Milevsku.
vstupné: 30,- Kč
pátek 11. 11.			

13.00 – 16.00 výuková učebna

KURZ – DRÁTOVANÉ VÁNOČNÍ KOULE

9. lekce, skupina B (17.30), skupina A (20.00). Vyučují manželé Bolkovi. Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč.

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
čtvrtek 10. 11.			

čtvrtek 17. 11.			

velký sál

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – POPEL A PÁLENKA

Hraje: Blue Band. Moderuje Roman Anděl. V průběhu večera vystoupení TC Z.I.P.
vstupné: 99,- Kč
neděle 20. 11.			

14.00 – 18.00

velký sál

FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ

Filmový festival zimních sportů je čtyřhodinové pásmo špičkových filmů, úspěšných na mezinárodních filmových festivalech. A jaké filmy letos mimo jiné uvidíte? MONT BLANC - SPEED FLYING (Francie), HUNLEN (Kanada), RE: SESSION
(USA), AZADI: FREEDOM (Kanada), HOME SWISS HOME (Švýcarsko). Celý program a trailery filmů najdete na www.ZimniFestival.cz. vstupné: 80,- a 40,- Kč
úterý 22. 11.			

18.00

loutkový sál

TURISTICKÁ BESEDA – SARDINIE, ISCHIE

Klub českých turistů. Vypráví a promítají manželé Jelínkovi.
středa 23. 11.			

17.00		

velký sál

středa 23. 11.			

18.00		

loutkový sál

čtvrtek 24. 11.			

9.30 – 19.00

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUP. MĚSTA MILEVSKA
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ
SENIOR KLUBU ZVVZ

velký sál

od 09.30 do 10.30 - Setkání členů s představiteli firmy ZVVZ.
od 14.00 do 19.00 - Kulturní program s taneční zábavou.

Hraje: Divadelní klub Českokrumlovská scéna. Jak se promění děti v okamžiku,
kdy otec zemře? Rodinné vztahy jsou prostě stejné u nás i ve světě. V obyčejné
lidské komedii, i když hořké, jde o vážné věci, lidé jsou tam sobečtí a necitliví,
nešťastní a nemilovaní. O to víc je jim třeba lásky a komunikace. Předprodej
vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 a na www.milevskem.cz.
vstupné: 50,- Kč

pátek 25. 11.			

úterý 15. 11.			

17.00		

čtvrtek 17. 11.			

09.00 – 12.00 výuková učebna

Předávání hudebních cen v Milevsku ve spolupráci s Domem kultury. Moderují:
Nina a Dárt. V průběhu večera vystoupí kapely Dusot dusících se králíků, MySky,
The Flexibles, Despaires, Hodně Podně. Hlasování od 20. 10. a další informace
na www.dkmilevsko.cz a na facebooku (Dárt, Dům kultury Milevsko).
vstupné: 79,- Kč

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
– PODZIMNÍ SETKÁNÍ S PŘÍZNIVCI
KURZ – PLASTIC ART

malý sál

Na kurzu se naučíte vyrábět krásné šperky z materiálu, který by vás možná
ani nenapadlo použít – z PET lahví. Lektorka: Karla Hátleová – www.dilnakajjka.cz. Na kurz je nutno se předem přihlásit – do pátku 11. 11. na telefonu
383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz. Chcete kurz darovat
jako dárek? Vystavíme vám dárkový poukaz!
kurzovné: 390,- Kč

str. 

TANEČNÍ HODINY 2011

17.30 a 20.00

velký sál

10. lekce, skupina A (17.30), skupina B (20.00). Vyučují manželé Bolkovi. Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč.
sobota 26. 11.			

19.00		

velký sál

MM Grammy 2011 - Milevské hudební ceny

neděle 27. 11.			

17.00 – 21.00

SENIORSKÉ TANEČNÍ PODVEČERY

velký sál

Seniorské taneční podvečery. K tanci a poslechu hraje skupina Milevská čtyřka. Pořádají Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska. Předprodej vstupenek v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 383 809 200 nebo na
místě před akcí.
vstupné: 50,- Kč

www.milevsko-mesto.cz
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – LISTOPAD 2011
neděle 27. 11.

		

17.00

nám. E. Beneše

GALERIE M

1. Adventní neděle
- rozsvícení vánoční výzdoby města

16.40 - ZVONKOVÝ PRŮVOD OD DDM MILEVSKO (zvonky s sebou)
17.00 - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY MĚSTA MILEVSKA.
úterý 29. 11.			

19.00 		

František Ringo Čech – DÍVČÍ VÁLKA

velký sál

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA INSCENACE ČECHOVA PROZATIMNĚ OSVOBOZENÉHO DIVADLA. Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních
her v České republice. Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel.
vstupné: 355,- Kč
383 809 200 a na www.milevskem.cz.

ddm Milevsko

Na Tržišti 560 • tel.: 382 521 296
středa 2. 11. 			

14.00

HallowEen – vytvořte si strašidlo z dýně

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
čtvrtek 3. 11.			

Vystavují Robert a Martina Kaufmanovi.
pátek 11. 11.			

HUDEBNÍ SKLEPY

do 29. 11.

VÝSTAVA SKLO A SKLENĚNÝ ŠPERK

Dárky pod stromeček I.

sobota 26. 11.			

9.00

vstupné: 10,- Kč

Vystavují Robert a Martina Kaufmanovi.

Městská knihovna Milevsko
www.knihmil.cz
nám. E. Beneše 1 • tel. 382 521 231

15.00

Přijďte si vlastnoručně vyrobit dárek, který udělá radost nejen Vám, ale
i podarovaným.

19.30

Vladimír Merta (kytara, baskytara, fujary, zpěv) a Petr „Bubák“ Bublák (el.
kytara, zpěv).
vstupné: 100,- Kč

Přineste s sebou dýně.

středa 16. 11.			

17.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY SKLO A SKLENĚNÝ ŠPERK

sobota 26. 11. 			

Den pro dětskou knihu

8.00 – 11.00 oddělení pro děti
výstavní prostory knihovny

Dárky pod stromeček II.

výstava fotoklubu Cvaky cvak

sobota 26. 11.			

Soutěž Významné postavy z českých
dějin, které nás zaujaly

Dokončujeme práce z I. dílny, přijít mohou i ti, kteří to napoprvé nestihli.
9.00

Advent - výroba věnců, zápichů, svícnů

oddělení pro děti

Přízdoby a chvojí s sebou.

neděle 27. 11.			

Zvonkový průvod

Přijďte se zvonečkem a půjdeme společně na náměstí, kde se bude rozsvěcovat VÁNOČNÍ STROM. Sraz u DDM v 16.30 hodin.

ARKÁDA

sociálně psychologické centrum, o.s.
Husovo nám. 2/24, Písek • tel.: 382 211 300
úterý 8. 11. 			

8.00 – 16.00

Den otevřených dveří v Arkádě

Sociálně psychologickém centrum, o.s. na nám. E. Beneše 123 v Milevsku. Navštívit nás mohou třídní kolektivy (nutné předem rezervovat místo - omezená
kapacita prostor), srdečně zveme také zájemce z řad široké veřejnosti.
úterý 8. 11. 			

SPOS MILEVSKO, s. r. o.

16.30

16.00

Zvládání stresu a relaxační techniky

Přednáška Mgr. E. Burdové. V milevské pobočce Arkády. Srdečně zveme zájemce z řad široké veřejnosti!

Milevské muzeum

www.spos-milevsko.cz

Zimní stadion:

Veřejné bruslení: dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz
Hokejové zápasy: dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz

Sportovní hala:

03. 11., 07. 11., 10. 11., 14. 11., 17. 11., 21. 11., 24. 11., 28. 11.
20.00 - 21.00
ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
06. 11.
11.00
Handball Milevsko - Most - házená
20. 11.
11.00
Handball Milevsko - České Budějovice - házená
17. 11.
09.30
Jihočeská liga v moderní gymnastice

letní stadion (fotbalové zápasy):

02. 11.
09. 11.
16. 11.
23. 11.
30. 11.

Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928
do neděle 20. 11.

VÝSTAVA TAJNOSTI DEPOZITÁŘE
ANEB CO BĚŽNĚ NEUVÍDÍTE

www.milevsko-mesto.cz

09.00
13.30
10.30
12.30
16.00
11.00
13.00
12.00
15.30
09.00
10.30
12.00

krajský přebor kadeti, přípravka Milevsko
ml., st. dorost – Slovan Břilice
kadeti B – FC Písek A
ml., st. žáci – FK Soběslav
muži A – FC Rokycany
přípravka B – SK Oslov
ml., st. dorost – FK Vodňany
ml., st. žáci – Slovan Břilice
muži A – Marila Votice
přípravka B – Boston Kluky
kadeti B – FK Protivín
ml., st. žáci – SK Strakonice

SAUNA:

středa
čtvrtek
pátek

16.00 - 21.00, muži
15.00 - 21.00, ženy
15.00 - 21.00, muži

str. 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

milísek – centrum mladé rodiny

www.kctmilevsko.pisecko.info

Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz
úterý 1. 11.		

18.00

loutkový sál DK Milevsko

TURISTICKÁ BESEDA - KORSIKA

středa 16. 11. 		

Vypráví a promítá Ing. Jaroslav Mácha.
úterý 15. 11. 		

17.00

malý sál DK Milevsko

PODZIMNÍ SETKÁNÍ

Tradiční setkání členů odboru a účastníků našich akcí.
úterý 22. 11. 		

17.00

VÁNOČNÍ ATELIÉROVÉ FOCENÍ

18.00

loutkový sál DK Milevsko

TURISTICKÁ BESEDA - SARDINIE, ISCHIE

Vypráví a promítají manželé Jelínkovi.

Pro celou rodinu. 3x fotografie 13 x 18. Cena: 109,- Kč. Objednávky předem.
středa 23. 11.		

DĚTSKÁ JÓGA

17.30

Informační a zápisová schůzka. Pro děti (mladší školní věk).
pátek 25. 11. 		

18.00

Workshop: KŘIŠŤÁLOVÁ PRYSKYŘICE

Cena: 180,- Kč – s materiálem. Objednávky předem.

sobota 3. 12.

STEAKHOUSE NA PALUBĚ

VYCHÁZKA DO NEPOHODY

Pěší vycházka, trasa dle počasí a přání účastníků po cestách a necestách, rámcově Držkrajov, (Týnice), Přeštěnice, Božetice, Sepekov, Milevsko. Délka trasy
do 20 km, možno zkrátit o 5 km vlakem ze Sepekova. Sraz v 8.45 hod. u sokoVede: Karel Kůrka
lovny, návrat v 15.30 – 16.30 hod.

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

ul. Nádražní 752 • tel: 777 818 565
www.demence.unas.cz

sobota 5. 11.

SUTERÉN ROCK - crossover revival (Mil)

čtvrtek 17. 11.

BEAUJOLAIS NOUVEAU - tradiční svátek mladého franc. vína

sobota 19. 11.
pondělí 21. 11. 			

Divadlo Oskara Nedbala Tábor

JEN ŽÁDNÝ SEX PROSÍM, JSME PŘECE BRITOVÉ!

Představení Divadla Na Fidlovačce. Svěží komedie o tom, co se stane, když zásilkový obchod zašle novomanželům místo švédských skleniček erotické zboží.
Odjezd od klubovny v 17.45 hod. (se zastávkou u spořitelny). Cena zájezdu včetně
vstupenky je 120,- Kč, partner 150,- Kč, nečlenové 200,- Kč.
Vede: Jiří Lesák

HELMA 2011 - bláznivá noc divokých drinků
Hraje Dj HAGGIM.

Řeholní dům Premonstrátů
www.milevskoklaster.cz
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

čtvrtek 24. 11.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ

úterý 1. 11.

čtvrtek 1. 12.

08.00
17.00
17.00

Setkání členů klubu a přestavitelů vedení společností holdingu ZVVZ GROUP,
návštěva v podniku, odpoledne hraje k tanci a poslechu Kovačka.

Zájezd č. 17 – NĚMECKO - PASOV

Prohlídka zajímavostí vánočně vyzdobených bavorských měst. Odjezd od klubovny v 6.30 hod., zastávka u spořitelny, návrat do 20.00 hod.
Vede: Jaroslava Jelínková, Jiří Lesák

SPINNING PRO MILEVSKO
pondělí – 17.30 – 18.30; středa, čtvrtek 18.45 – 19.45; pátek 18.00 – 19.00

OS DIACEL

sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek
tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
www.diacel.cz

neděle 13. 11.		

17.00

start u vchodu Drogerie Teta

Pochod proti diabetu v Milevsku

Pro širokou veřejnost. Pochod proti diabetu je již významnou celosvětovou
akcí. Jedná se o 30 minutový pochod, pro všechny, komu problematika diabetu není lhostejná. Každý účastník obdrží malý dárek.

str. 10

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - mše svaté
kostel sv. Bartoloměje v Milevsku
klášterní bazilika
kostel sv. Prokopa v Chyškách

středa 2. 11.

PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH (Dušičky)

08.00
10.00
16.00

klášterní bazilika
Chyšky – Mše sv. s kardinálem Miloslavem Vlkem
kostel sv. Jiljí – s modlitbou na hřbitově

BIŘMOVÁNÍ V MILEVSKU

sobota 5. 11. 		

VIGILIE

klášterní bazilika

18.00

Meditaci vede jáhen Karel Sádlo.
neděle 6. 11. 		

10.00

MŠE SVATÁ S BISKUPEM JIŘÍM PAĎOUREM

S udělováním svátosti biřmování. Ranní mše svatá v 8 hodin není.
čtvrtek 3. 11. 		

19.00		

HOST V LATINSKÉ ŠKOLE - PAVEL NOVÝ

Latinská škola

Moderuje Stáňa Suchanová. Předprodej: Infocentrum, vstupné 90,- Kč.
pondělí 7. 11. 		

19.00		

HOST V LATINSKÉ ŠKOLE – JIŘÍ LÁBUS

Latinská škola

Moderuje Stáňa Suchanová. Předprodej: Infocentrum, vstupné 90,- Kč.

www.milevsko-mesto.cz
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Kapely v Milevsku a okolí - 2. část
Mládežnické – svazácké kapely
Nadšení mladých milevských muzikantů po
osvobození v roce 1945 vedlo až k založení
mládežnické kapely bez kapelníka. Zkoušelo
se v sále hotelu U Straků (dnešní kino), a zde
se také hrálo k tanci pro četné návštěvníky.
V menší míře hráli milevští mladí muzikanti na
tanečních zábavách v okolních vesnicích. O starostech kolem kapely, problémech, ale i o veselých příhodách by pamětníci mohli vyprávět…
Tři etapy mládežnického muzicírování
První etapa 1945 – 1946: František Roubík,
František Mrázek, Míla Vošta, Josef Dlouhý
a Olda Svatek.
Druhá etapa 1946 – 1947. Počet členů kapely
se nejen zvýšil, ale soubor měl pestřejší nástrojové obsazení. Na fotografii odleva: František
Roubík – klavír, Bedřich Rybák – akordeon,
Vlastimil Votruba – bicí , Oldřich Veselý – saxofon, Josef Dlouhý – akordeon, František Pavlík
– trubka, Jaroslav Roubík – housle a Bohumil
Pekoč – housle.

D

Kurzy Dílny Kajjka

ům kultury Milevsko ve spolupráci s Dílnou
Kajjka připravil na čtvrtek 17. listopadu dva
tvořivé kurzy. Pod Dílnou Kajjka se skrývá Karla Hátleová, která ráda zkouší nové věci a věnuje se hned několika výtvarným technikám. Začínala malováním na sklo, pak se přidalo malování
na hedvábí i textil, košíkářství, drátování, výroba
šperků a další a další… Věci stvořené jejíma rukama bývají ke zhlédnutí na různých výstavách, píše
články o tvoření pro mnoho internetových portálů
a od roku 2004 spolupracuje s časopisem Praktická
žena. Několikrát také účinkovala v televizním pořadu Rady ptáka Loskutáka, kde mohla představit své
vlastní originální nápady. Karla Hátleová je také
autorkou knih Drátované šperky II, Malujeme na
sklo a Drátované šperky III. V roce 2007 se jí splnil
sen a otevřela si v Českých Budějovicích kamennou

výtvarnou dílnu, kde pravidelně pořádá workshopy pro veřejnost. Vy máte teď možnost hned takové
dva navštívit. Prvním z nich je Plastic Art, na kterém se máte možnost naučit vyrábět krásné šperky z materiálu, který by vás možná ani nenapadlo
použít – z PET lahví. Naučíte se, jak vyrobit tvary
květin a jak z nich pomocí korálků a šperkových
komponentů vyrobit sadu náhrdelníku a náušnic,
které si poté odnesete domů. Kurz začíná v 9 hodin
a bude trvat 3 hodiny. Na druhém kurzu se naučíte vyrábět vánoční ozdoby z drátků a korálků –
originální vánoční koule. Zvládnete tvarovat drát
a zdobit ho korálky, dozvíte se i nějakou tu fintu,
jak docílit krásně kulatého dutého tvaru. Kurz bude
začínat ve 13 hodin. Na kurzy je nutné se předem
přihlásit a to do pátku 11. listopadu. Pokud byste
chtěli kurz věnovat jako dárek, rádi vám vystavíme
dárkový poukaz. Přihlášky a více informací získáte
na telefonním čísle 383 809 201 nebo na e-mailu
kortanova@dkmilevsko.cz.
Martina Kortanová
www.milevsko-mesto.cz

měnilo postupným odchodem členů kapely na
vojnu, až v roce 1951 kapela zanikla.

Třetí etapa 1948 – 1951. Hráli: František Roubík – klavír a kapelník, Jacek Lechnýř a Miroslav
Řezáč – trubky, Josef Dlouhý a Jaroslav Horek –
akordeony, František Brabenec – housle, František Pavlík – housle a kontrabas, Jaroslav Brabenec a Roman Grill – kytary, Jaroslav Roubík
– saxofon a Vlastimil Votruba – bicí. V letech
1949 – 1950 také: Jaroslav Brabenec – klarinet, Ota Honzík – saxofon, Roman Grill a Alois
Sova – bicí. Personální a nástrojové obsazení se

C

Na fotografii ze Silvestra 1954 v Klubu na sídlišti, kdy v kapele ZlP účinkovali:
kapelník Jaroslav Janke – klavír, Antonín Vlasák – kytara, Jaroslav Brabenec – klarinet, Ota
Košťál a Jaroslav Roubík – saxofony, František Brabenec - housle, Josef Dlouhý – akordeon, Miroslav Řezáč a Eduard Vošahlík – trubky
a Alois Sova – bicí. Milevští starousedlíci se spojili s nově příchozími a ustavili novou kapelu.
Josef Kroh (Pokračování příště)

Elektronické aukce v Milevsku

elospolečensky je velmi diskutován problém spojený s veřejnými zakázkami a transparentností v jejich zadávaní, realizaci a financování. Také vedení a orgány města se dlouhodobě zabývají otázkou, jak co nejvíce zpřístupnit občanům objektivní informace a zabezpečit transparentnost
hospodaření s majetkem města. Jako jeden z nejefektivnějších způsobů transparentnosti se město
rozhodlo aplikovat při zadávání vybraných veřejných zakázek a jejich hodnocení formu elektronické aukce. Pro přípravu vlastní realizace bylo nutno provést celou řadu opatření. Nejprve bylo nutné vybrat nejvhodnější elektronický produkt a specializovanou firmu, která daný systém provozuje
a zabezpečuje pro zákazníky veškerý servis za přijatelnou cenu. K tomu vedení a úřad nejprve získávaly informace a zkušenosti od subjektů, které tuto formu již nějakou dobu využívají. Následně
bylo provedeno proškolení vedoucích pracovníků úřadu a referentů, kteří budou vlastní realizaci
elektronických aukcí za úřad zabezpečovat. Jako vstřícný krok pro podnikatelské subjekty v Milevsku a okolí bylo v součinnosti s firmou proe.biz zorganizováno informativní jednání, kde byly tyto
subjekty seznámeny s novou formou zadávaní a hodnocení veřejných zakázek, kde jim byla objasněna jejich role při podávání nabídek a při průběhu elektronických aukcí. Je jen škoda, že se tato iniciativa nesetkala s větším zájmem veřejnosti, o čemž svědčí účast pouze 5 podnikatelských subjektů. Ve dnech 13. a 14. října 2011 se pak uskutečnily první dvě elektronické aukce, kde byli vybíráni
dodavatelé na výměnu oken a dveří na budovách v majetku města. Do první aukce 13. 10. 2011 se
zapojily 3 subjekty, do druhé 14. 10. 2011 pak 2 subjekty. První zkušenosti, i při nízké účasti zájemců, ukazují na správnost rozhodnutí vedení a orgánů města využívat tuto formu. V praxi se projevily
výhody elektronických aukcí, kde je podrobně zaznamenán celý průběh tohoto procesu a kde jsou
znemožněny jakékoliv úpravy či pozměňování údajů a informací zadávaných jak účastníky aukce,
tak administrátorem či hodnotící komisí. Všechny údaje jsou archivovány a kdykoliv dle potřeby
k dispozici. Dalším pozitivem se ukázal být i ekonomický efekt, čímž se prakticky začaly postupně
navracet finanční prostředky vynaložené na pořízení tohoto produktu. Ve světle těchto výsledků se
město chystá v nejbližší době využít elektronických akcí jako formy hodnocení u dalších veřejných
zakázek, např. na nákup služeb.

Občanské sdružení Svazu zdravotně postižených
Občanské sdružení Svazu zdravotně postižených informuje své členy i širokou veřejnost, že v doplňujících volbách byli zvoleni další členové výboru. Tudíž dnešní výbor je:
Bohumil Falada – předseda, Jan Procházka – místopředseda, Marie Baštýřová – hospodář, Božena
Bečvářová – jednatel, Zdeňka Švábová – zapisovatelka, Marta Havlová – členka výboru, Jiří Kaiser
– člen výboru.
Výbor OS SZdP současně sděluje, že i když bylo kontaktní místo v OD Centrum Milevsko zrušeno, jsou všichni členové výboru ochotni i nadále poskytovat informace týkající se změn v zákonech
a předpisech pro zdravotně postižené, nebo podat informace, kam by se zdravotně postižení občané měli obrátit.
Dále výbor OS SZdP informuje, že bude proti vchodu do jídelny Lidovka v ulici Gen. Svobody nainstalovaná informační tabule, kde budou dostupné písemné informace vyvěšovány.
Za OS SZdP Milevsko Bohumil Falada, předseda
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Vyhrazeno pro školy
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ na 2. Základní škole J. A. Komenského Milevsko
V celé Evropě se již od roku 2001 slaví Evropský den jazyků, jehož hlavním cílem je upozornit na jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy
a motivovat děti i dospělé k jazykovému vzdělávání. My jsme na 2. základní škole v Milevsku oslavili den jazyků projektovým vyučováním. Žáci se mohli v soutěžích a hrách seznámit
s Evropskou unií a jejími jazyky. Osvojili si jednoduché fráze v němčině, slovenštině, angličti-

ně, ruštině, italštině, maďarštině, chorvatštině,
francouzštině, řečtině či španělštině. 9. třídy
obsadily školní kuchyňku a připravily ochutnávku pokrmů typických pro Španělsko a Řecko. Sedmáci tančili za zpěvu francouzské písně
Avignon a zdramatizovali scénku v chorvatštině. Všechny třídy na závěr z nasbíraných informací vytvořily plakáty, které jsou k vidění na
chodbách školy.

S dějepisem Prahou
Ve čtvrtek dne 22. 9. 2011 se třída 8. B spolu s 8.
A 2. základní školy J. A. Komenského Milevsko
vydaly na historickou exkurzi do Prahy. První
zastávka byla na Pražském hradě, kde jsme navštívili katedrálu svatého Víta. Po východu se nám
naskytl dokonalý výhled na Prahu, odkud jsme
mohli spatřit například Národní divadlo, klenot
českého divadelnictví, nebo také Petřínskou rozhlednu. Prohlídka pokračovala ke chrámu svatého Mikuláše. Cestou jsme viděli mnoho renesančních staveb se sgrafitovou výzdobou. Při
průchodu Nerudovou ulicí jsme si všímali domov-

ních znamení, která nahrazovala dnešní popisná
čísla. Došli jsme až k chrámu svatého Mikuláše.

Ten jsme si prohlédli jen zvenčí. Dále nám paní
učitelky dopřály prohlídku Karlova mostu, který
je lemovaný až třiceti sochami. Když jsme popošli opodál, spatřili jsme Staroměstské náměstí, na
jehož radnici je možné vidět snad nejvíce fotografovaný pražský Orloj. Uprostřed náměstí je obrovitá socha Mistra Jana Husa. Poslední zastávkou
byla Prašná brána. Když jsme nasedli do autobusu, všichni jsme byli velice unaveni, ale i přes
tyto pocity jsme si exkurzi moc užili a za všechna
poznání a zážitky děkujeme paní učitelce Elišce
Chmelíkové a Dagmar Rozhoňové.

První ročník plaveckých závodů gymnázia v milevském bazénu
Gymnázium v Milevsku uspořádalo dne 16.
září závod štafet v plavání, kterým se prakticky
ukončila první sezona provozu bazénu v Milevsku. Soutěžily tři týmy studentů a jeden učitelů, každý s pěti plavci. Tým pro každé družstvo
tvořili dva kapitáni, dva časoměřiči, dva zapisovatelé, dva kontroloři dohmatů a dva nosi-

či věcí. Plavalo se 6 x 25 m v šesti kolech bez
přestávky po sobě jdoucích, takže každý uplaval sice jen 150 m, ale sprintem. Fyzická náročnost překvapila některé plavce víc než 17,5° teplá voda, v níž pobyli celkem max. 3 minuty. Ale
vzduch měl 25°, na slunci dokonce až 30°, což
velmi připomínalo odcházející léto, a plavci byli

Vítězství 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
V úterý 27. září 2011 jsme se zúčastnili regionálního kola Kinderiády
v Nové Včelnici. Na atletických závodech se nám velice dařilo: 1. místo
v běhu na 60 m – Lukáš Dolejší, Petr
Dolejš a Eliška Reindlová, 1. místo
ve skoku z místa opět Lukáš Dolejší,
2. místo v běhu na 60 m – Dominika Chvojanová a Matěj Volf, 2. místo
v hodu plným míčem – Adéla Pecková, 2. místo v běhu štafet na 4 x 60 m
– Jan Matuška, Nikola Bursíková,
Matěj Volf a Eliška Reindlová, 3. místo v běhu na 60 m – Natálie Podlisková. Z 24 zúčastněných škol jsme obsadili krásné první místo. Všem sportovcům moc děkujeme a do dalších let přejeme hodně sportovních úspěchů.

Myslivost jako ochrana přírody
V sobotu 15. 10. proběhla v rámci Mysliveckých slavností soutěž žáků
5. tříd s názvem Myslivost jako ochrana přírody. Z 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko se zúčastnila 2 družstva. Žáci 5. B Pavel Hroch, Vít Kučera
a František Čechmánek obsadili 2. místo a žáci 5. A Petr Pilňáček, Míša Sakařová a Míša Třísková byli po hlavní soutěži společně s družstvem
Kovářova na 3. místě, ale po doplňujících otázkách skončili na 4. místě.
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rádi, že se nenechali odradit řečmi o zimě a studené vodě a…. První závod se vydařil, a tak
doufáme, že se nám i za podpory města podaří
vytvořit tradici těchto závodů, které by se konaly na začátku i konci plavecké sezony bazénu
v Milevsku. Výsledky a další informace jsou na
webových stránkách gymnázia.

Navštívily knihovnu i rozhlednu
Do knihovny v Zahořanech se v úterý 11. října vydalo šest knihovnic z regionálních knihoven v okolí Milevska. Vždy jedenkrát ročně si vyberou a společně pracovně navštíví jednu z dvaceti knihoven, které do milevského regionu
patří. Vzájemně si tak vyměňují cenné zkušenosti a poznatky. V Zahořanech přivítala Věra Hrochová kolegyně ze Sobědraže, Zbelítova, Hrejkovic,
Milevska, Sepekova a Božetic. Seznámila je nejen s historií knihovny, ale
uvedla i několik zajímavostí z historie obce. Knihovna vlastní 2 800 kusů
svazků a má 150 zapsaných čtenářů.
Nejen místních, ale i z Chrástu, Lašovic nebo vzdálenějšího Jalovčí. Půjčuje
se vždy každé úterý od 15 – 19 hodin,
Na fotografii(zleva)Věra Hrochová,
Eva Janoušková, Marta Pešičková,
ale pro knihovnici je samozřejmostí
nosit knihy méně pohyblivým čtená- Anna Mezerová (za nimi zleva) Iveta Klinřům až domů. Knihovnice obdivovaly ková, Marie Nováková, Marie Mikešová a Marie Jelínková (chybí, protože fotí)
velikost knihovny, ale i vkusně vystaHelena Smrtová.
vené výtvarné práce a vystřihovánky. Věra Hrochová se aktivně věnuje dětem a v knihovně to je vidět. Náměty a inspiraci čerpá především z knih, časopisů nebo televize a ráda se o ně
podělila. V současné době s dětmi vytvářejí bonsai z jeřabin. Návštěvu zpestřilo vystoupení členek kovářovského folklórního souboru Marty Pešičkové
a Evy Janouškové. Oblečené v krojích zazpívaly lidové písně a přiblížily chudou
oblast Kozácka, spojovanou právě s kroji. Při zpáteční cestě se ještě knihovnice zastavily na Onom Světě, kde většina z nich absolvovala výstup na Langovu
rozhlednu poprvé. Navzdory slunečnému počasí však viditelnost příliš dobrá
nebyla a vzdálené vrcholky hor byly zamlžené.
foto: -hs-, text: -etwww.milevsko-mesto.cz
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Fotoobjektivem …

Dětem se v mini-školce v Centru Milísek líbí.
Družstvo žáků 1. stupně 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko obsadilo v krajském kole lehkoatletické soutěže Kinderiády v Nové Včelnici 3.
místo. Vybojovalo si tak postup do červnového
republikového finále do Prahy.

V milevské městské knihovně proběhla Pocta K. J.
Erbenovi – báseň Polednici ztvárnili žáci VI. B.

V městské knihovně v Milevsku se 3. října uskutečnila beseda s Janem Opatřilem pro žáky prvních tříd.

11. října se ve studovně knihovny konala zajímavá beseda s genealogem Aloisem Sassmannem.

Devátou sezónu Hudebních sklepů zahájila
23. září v Galerii M skupina Ivan Hlas Trio.
Hudební sklepy pokračovaly 14. října koncertem Luboše Pospíšila. Oba koncerty se těšily
velkému zájmu a byly vyprodané. Partnerem
Hudebních sklepů se stala vinotéka KD víno,
Galerie M tak funguje v den pořádání Hudebních sklepů od 19 do 23 hodin jako vinárna.
Krásný prostor dostal úplně jiný rozměr s úžasnou atmosférou a živé koncerty se staly neopakovatelným zážitkem pro diváky i účinkující.

Zpráva o provozu víceúčelových vodních nádrží pro veřejnost v roce 2011
Po veškerých potížích, které nastaly před oficiálním
otevřením nově zbudovaných vodních nádrží,se
podařilo tuto stavbu zpřístupnit veřejnosti dne 18. 6.
2011. Za účasti pana starosty Bc. Zd. Herouta, pana
místostarosty Mgr. M. Třeštíka, zástupců z řad radních a zastupitelů, zástupců médií, provozovatele
zařízení, hostů a veřejnosti byla slavnostně přestřižena symbolická vstupní páska a tímto počinem se
areál zpřístupnil veřejnosti. I když první oficiální
den nám zapršelo, všichni si od sezony 2011 slibovali krásné počasí a spoustu návštěvníků. Bohužel
s odstupem času bylo celorepublikově léto roku 2011
prohlášeno za velmi podprůměrné a teplotně a slunečnými dny nejhorší za posledních minimálně 10
let. Během provozu byl areál ještě dovybaven hracími koutky pro děti a ve spolupráci s provozovatelem
občerstvení i trampolínou. Zhodnocení dle měsíců:
Červen
• otevřeno 18. 6. 2011
• za tento měsíc bylo pouze 5 dní, které veřejnost
vlivem na počasí využila k návštěvě areálu
• celková návštěvnost měsíce června byla 598 návštěvníků
• maximální denní návštěvnost vystoupala na 210
osob za jeden den

Červenec
• měsíc s největším očekáváním
• celkově bylo areál možné využít pouze 16 dní
z měsíce opět pro nepřízeň počasí
• celkový počet návštěvníků se vyšplhal až na číslo 1 536 osob
• maximální denní návštěvnost vystoupala na 280
osob za den
• teplota vody se pohybovala na hranici 23,5°C
Srpen
• i tento měsíc pokračovalo v první polovině nepříznivé počasí. Až druhá půlka vykázala nadprůměrné teploty
• celkový počet dní vhodných pro koupání vzrostl na 22
• i návštěvní počet vzrostl na 3 248 osob
• maximální denní návštěvnost vystoupila na neuvěřitelných 580 osob za den
• Toto číslo bylo registrováno dne 26. 8. 2011.
• teplota vody atakovala hranice 26,5°C
Září
• tento měsíc začal velmi pěkným počasím, a to
více jak celou první polovinu
• bohužel vlivem na chladnější noci a nižší denní
teploty bylo ke koupání možno využít pouze 7 dní

• návštěvnost tak klesla na 261 osob
• maximální denní návštěvnost bylo 110 osob
• teplota vody nepřekročila 21°C
Rekapituace:
Celkový počet návštěvníků v roce 2011 = 5 643 osob
Nejvyšší dosažená denní návštěvnost = 580 osob
Nejvyšší dosažená teplota vody = 26,5°C
I přes nepřející počasí jako provozovatel musíme
konstatovat, že plánovaný limit 5 000 návštěvníků
se podařilo o celých 643 osob překročit. Jelikož nám
počasí nepřálo, nelze tento rok brát jako etalón pro
roky následující, ale ukázal nám to, že o tento druh
stavby byl, je a věříme, že bude v Milevsku i nadále
narůstající zájem. Díky za to, jak tento rok dopadl,
nepatří jen nám jakožto provozovateli, ani jen městu
Milevsku jako hlavnímu mecenáši a ani v neposlední řadě všem firmám, které se na stavbě a dokončení areálu jakkoliv podílely, ale hlavně návštěvníkům,
kteří nám ukázali zájem o něco, co v Milevsku dlouhá léta chybělo. Děkujeme a věříme, že každá další
sezona bude nejen pro nás, ale i pro návštěvníky něčím zajímavější a přitažlivější.
Za provozovatele SPOS Milevsko s.r.o.
P. Zelenka

Roztančené náčiní s medailemi pro domácí gymnastky
Každoročně v podzimním období pořádá RG Proactive Milevsko závod jednotlivkyň v moderní gymnastice s názvem Roztančené náčiní. Ten letošní se
konal 15. října pod záštitou starosty města Milevska
a zúčastnila se ho rovná padesátka gymnastek z 13
českých a 1 slovenského klubu z Bratislavy. Přes počáteční chladno ve sportovní hale se závod rozběhl do
velmi atraktivního klání, které od nejmladších kate-
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gorií gradovalo po velmi napínavý souboj nejstarších
slečen v kategorii dorostenek. Pozorní pořadatelé
připravili pro závodnice, trenérky i rozhodčí kvalitní servis v technickém zajištění i občerstvení. Zásluhu na tom mají hlavně rodiče milevských závodnic,
kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. V závěrečném vyhlašování výsledků nechyběly medaile, diplomy, květiny a dárky pro všechny zúčastně-

né. Pro domácí moderní gymnastky jsou potěšitelné
výsledky. Osm medailí zůstalo v Milevsku, z toho zlaté ve svých kategoriích pro Terezu Kutišovou, Vivien Němečkovou a Kristýnu Souhradovou, stříbrné
pro Sabinu Kubíčkovou, Natálii Kotaškovou a Natálii
Křížovou a bronzové pro Lindu Houdovou a Karolínu Kreisslovou. Svými výkony nezklamaly ani Linda
Laláková a Adriana Havlíková.
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Vítání občánků

V úterý 18. října přivítal místostarosta města Milevska Mgr. Martin Třeštík nové občánky města. Jsou to zleva Ondřej Žalmánek, Adéla Zvonařová,
Johana Linhartová. Na snímku dole jsou Beata Procházková, Michal Komárek, Jan Kozák a Matyáš Hlaváček.

Ve čtvrtek 20. října přivítal další občánky města Milevska starosta města Bc.
Zdeněk Herout. Jsou to zleva Karolína Koutníková, Matyáš a Eliška Hoškovi, Marie a Anna Mikotovi. Na spodním snímku jsou Karolína Nováková,
Natálie Matějková, Adam Simandl, Laura Müllerová a Tereza Kolářová.
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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 vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 13. listopadu
2011 na telefonní číslo 605 253 000, získají vstupenku na divadelní
představení Dívčí válka, které sehraje Čechovo prozatimně osvobozené divadlo v Domě kultury v Milevsku v úterý 29. listopadu od 19
hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
Solná jeskyně v ulici Růženy Svobodové 1399 v Milevsku.
Výherci: Hana Frýdlová, Petra Mikotová, Radovana Srchová,
všichni z Milevska

TIP na KRÁSNÝ DÁREK

v prodeji od poloviny listopadu 2011

MILEVSKO
na dlani

MILEVSKO | KOVÁŘOV | OSEK | CHYŠKY | HREJKOVICE
KOSTELEC | SEPEKOV | VESELÍČKO | BERNARTICE
LÍŠNICE | PETROVICE | VELKÁ | BRANICE | a další místa...

...na leteckých fotografiích

Unikátní kniha plná barevných leteckých fotografií
Milevska a mnoha obcí v jeho okolí. Nabízí často zcela
překvapující pohledy na místa, která dobře známe,
ovšem tentokrát z ptačí perspektivy. Památka na podobu
krajiny, ve které žijeme je trvalou hodnotou a proto by tato
kniha neměla chybět v žádné rodinné knihovně. Je krásným
dárkem pro všechny generace.
Vázaná | 160 stran | formát 230x300 mm | cena 499 Kč
K dostání v milevských knihkupectvích nebo na www.milevskonadlani.cz
cena 499 Kč
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