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VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA
JIHOČESKÉHO KRAJE
se konají
v pátek 12. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 13. října od 8 do 14 hodin.

V pátek 7. září proběhl v Milevsku dojezd 1. etapy závodu Okolo jižních Čech. Svým vystoupením
ho zpestřila zpěvačka Heidy Janků a břišní tanečnice z Domu dětí a mládeže v Milevsku.
Na snímku jsou vítězové této etapy při slavnostním vyhlášení.

Veřejné zasedání
zastupitelstva města
Veřejné zasedání zastupitelstva města
se koná ve středu 17. října od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

Vybíráme z obsahu:
Odbor dopravy
se představuje
Strana 3

Podzimní úklid
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Kultura a sport
Strana 7-11

Staré milevské reklamy
Přes 700 návštěvníků zavítalo na 3. Pohádkový les v Milevsku. Více informací na str. 12.
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Informace z jednání Rady města Milevska
15. schůze Rady města Milevska dne 10. 9. 2012
Rada města schválila záměr jednotného nákupu elektrické energie a plynu
prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Tento nákup
by nevyužívalo pouze město a jeho organizace, ale i obce ve správním
obvodu. Dosažená úspora se v podobných případech obvykle pohybuje
v rozmezí 100 - 300Kč/MWh oproti běžným cenám.
Rada města Milevska zrušila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce osvětlení sportovní haly v Milevsku“. Hodnotící komise provedla kontrolu a hodnocení 9 předložených nabídek a pouze jeden
z uchazečů splnil všechny požadavky zadavatele. V takovémto případě
zákon o veřejných zakázkách nepřipouští postupovat dále. Hodnotící komi-

se doporučila zajistit zpracování úplné prováděcí projektové dokumentace
na osvětlení haly i zimního stadionu a obě veřejné zakázky spojit a provést
výběrové řízení na počátku roku 2013. Rada města toto doporučení přijala.
Rada města rozhodla v případě opravy fasády na budově kina na základě
výsledku výběrového řízení o zúžení předmětu smlouvy pouze na fasádu z ulice 5. května, výměnu oken a dveří ve dvoře budovy a nutné úpravy nouzového východu. Zbylá část fasády a nezbytná svislá izolace části
budovy bude předmětem nové veřejné zakázky v budoucnosti, nejdříve
ale v roce 2013.
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ,
Rada města, Informace z RMM).

Odbor sociálních věcí
Volnočasová aktivita – Návštěva ZOO Větrovy
Dne 16. 8. 2012 byla uskutečněna volnočasová aktivita – Návštěva ZOO
Větrovy v rámci programu Podpora terénní práce 2012, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro
záležitosti romské menšiny. Volnočasové aktivity se zúčastnilo 22 romských klientů, organizačně ji zajišťovali tři sociální pracovníci.
Bc. Jana Vítková, DiS.
terénní sociální pracovník se zaměřením na romskou komunitu

Služby Města Milevska
Kontejnery na sběr použitého textilu a dalších věcí
Společnost Služby Města Milevska ve spolupráci s Diakonií Broumov
zakoupila velkokapacitní kontejnery na použité oblečení, textil, obuv,
kabelky a dětské hračky. Tyto kontejnery jsou součástí akce „Systém sběru separovaného odpadu Služby Města Milevska“ podpořeného z prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory
4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady a z rozpočtu Evropské unie, prostřednictvím Fondu soudržnosti.
Kontejnery jsou postaveny ve sběrném dvoře na skládce Jenišovice a ve
sběrném dvoře Dukelská.
JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ DO KONTEJNERU ODEVZDAT?
•
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
•
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony...
•
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
•
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle...
•
obuv – svázanou, aby se páry nerozhodily
•
tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční
•
plyšové hračky
Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na čistící hadry.
Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají rozbité
zapínání (zip, chybí knoflíky) do kontejneru, prosím, nedávejte, Diakonie
Broumov nemá možnost věci opravovat.
Veškeré věci musí být čisté, suché a zabalené do igelitových tašek či
menších pytlů, aby se transportem nepoškodily!
Věci nedávejte do velkých pytlů ani krabic, kontejner má menší vhozy
a to z důvodu zamezení vybírání věcí z kontejneru.
Co se dále děje s použitým oblečením, textilem a obuví?
Vše bude odváženo do Diakonie Broumov, kde se dále přetřídí:
- na věci použitelné k humanitárním účelům, které budou předány do
výdejních středisek Diakonie pro sociálně potřebné občany nebo pro další sociální organizace,
- na věci neupotřebitelné k humanitárním účelům, které se použijí k dalšímu průmyslovému zpracování (např. v automobilovém a stavebním
průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů).
Na celém procesu se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají v Diako-
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nii azylové ubytování a i pracovní uplatnění (cca 60 klientů). Jedná se převážně o osoby bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly.
Dalším pozitivním faktorem je ochrana životního prostředí, jelikož textil
neskončí na skládkách, ale je ještě z 90% dále využitý.
Další informace Vám rádi sdělí pracovníci Diakonie Broumov na tel. č.
224 316 800, 224 317 203 nebo pracovníci společnosti Služby Města Milevska tel. č. 382 521 362, 382 521 156 nebo e-mail: smmil@smmilevsko.cz.

Upozornění pro sportovní kluby
Žádosti o příspěvky na sportovní činnost pro mládež do 21 let na
rok 2013 a o zařazení do prioritních uživatelů se podávají nejpozději do 31. 10. 2012 osobně nebo poštou na podatelnu Městského
úřadu Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko.
www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 10/2012

Představujeme odbory městského úřadu - Odbor dopravy
Ing. František Kabele – vedoucí odboru
Vede referenty odboru dopravy na úseku přenesené i samostatné působnosti na úsecích evidence vozidel, přestavby, nástavby a dovozy vozidel,
zkušební komisaři, registrace autoškol, evidence řidičů, silniční doprava,
taxislužba, stanice měření emisí, BESIP, státní odborný dozor v silniční
dopravě, přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na
pozemních komunikacích, silniční správní úřad a speciální stavební úřad
na silnicích II. a III. třídy v rámci správního obvodu a místních komunikacích v obvodu města Milevska, místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, státní odborný dozor na pozemních komunikacích, pokuty v přestupkovém řízení, sankce podle zvláštních zákonů.
Koordinuje dopravní obslužnost ve spolupráci s Krajským úřadem České
Budějovice, organizuje výběrová řízení investiční výstavby a velkých oprav
komunikací, zadává zpracování projektové dokumentace akcí, navrhuje
rozpočet a organizuje jeho realizaci v působnosti odboru dopravy.
Ing. Miroslav Soldát – referent evidence vozidel
Vykonává specializované činnosti na úseku dopravně správních agend,
zejména v oblasti schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích nebo jednotlivě provedených přestaveb, přiděluje silničním vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla, rozhoduje
o vyřazení silničního vozidla z provozu, zabezpečuje činnost podle správního řádu, vede správní řízení.
Bc. Jiří Fara – zkušební komisař, referent evidence vozidel
Vykonává specializované činnosti na úseku dopravně správních agend,
zejména v oblasti schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích nebo jednotlivě provedených přestaveb, rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu,
vykonává státní odborný dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na
pozemních komunikacích a na úseku získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel, na úseku získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zajišťuje výkon
státní správy jako zkušební komisař, schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho
využití k výcviku v autoškolách a zařazuje žadatele o řidičské oprávnění
k závěrečným zkouškám.
Jaroslava Tomanová – referentka evidence vozidel
Zajišťuje ucelenou agendu evidence motorových vozidel, vede registr silničních vozidel jako správce registru, provádí zápisy a změny údajů, zápis
a výmaz zástavního práva do registru a technického průkazu, vydává
osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla, provádí zápis
údajů v technickém průkazu silničního vozidla, vyměřuje a vybírá správní
poplatky, zodpovídá za funkčnost pokladny a platebního terminálu.
Libuše Čandová – referentka evidence řidičů
Ve správním řízení rozhoduje o řidičských oprávněních a řidičských průkazech podle bodového hodnocení porušení povinností stanovených
zákonem, provádí záznamy o počtech bodů dosažených řidiči a o odečtu
bodů, rozhoduje ve věci záznamu o počtu dosažených bodů, na základě rozhodnutí příslušných orgánů realizuje udělení, podmínění, omezení,
odnětí a vrácení řidičského oprávnění a zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, připravuje podklady pro nařízení přezkoumání
zdravotní způsobilosti nebo přezkoušení z odborné způsobilosti držitele
řidičského oprávnění, vede registr řidičů a vydává data, vydává paměťové
karty řidiče a vozidla a průkazy profesní způsobilosti řidiče.

změny a odnětí, v souladu s předpisy o vyřizování podnětů, připomínek
a stížností občanů, tyto prověřuje, šetří a administrativně vyřizuje, spravuje finanční kapitolu odboru, kontroluje a likviduje faktury na úseku
dopravy – investice, opravy, rozhoduje o tom, které závady na komunikacích, nahlášené správcem místních komunikací, budou opravené a o termínu a způsobu opravy. Dále svolává a organizuje činnost dopravní komise a provádí zápisy z jednání, projednává požadavky a stížnosti občanů
a organizací, týkající se veřejného osvětlení, kontroluje práce provedené
správcem na síti veřejného osvětlení.
Bc. Milena Brčáková – silniční správní a speciální stavební úřad,
zástupce ved. odboru
Zajišťuje funkci speciálního stavebního úřadu v silničním hospodářství na
místních komunikacích v obvodu města, pro silnice II. a III. třídy vykonává činnost speciálního stavebního úřadu v rozšířené působnosti, zajišťuje
funkci silničního správního úřadu a je nad těmito silnicemi orgánem státního odborného dozoru, stanovuje místní a přechodné úpravy provozu
na silnicích a komunikacích, zajišťuje přípravu a projektovou dokumentaci dopravních akcí, spolupracuje s Dopravní službou Policie ČR Písek,
Správou a údržbou silnic Písek a Milevsko, správcem místních komunikací – Službami Města Milevska a ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s.
Dále řeší dopravní problémy ve městě, projednává požadavky a stížnosti
občanů a organizací na úseku dopravy.
Bc. Alena Stejskalová – referentka přestupkové řízení
Odborně zpracovává zvlášť složité a sporné případy správního řízení včetně ověřování správnosti správních rozhodnutí úřadu s rozšířenou působností, na úseku dopravně správních agend zajišťuje výkon státní správy
– přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, nařizuje
přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění, ukládá sankce při porušení zákona o silniční dopravě, právnické nebo fyzické
osobě, podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a podle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel, podle zákona o pozemních komunikacích.
Bc. Zdeněk Neuschel – referent přestupkové řízení a zkušební komisař
Na úseku dopravně správních agend zajišťuje výkon státní správy – přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, odborně zpracovává zvlášť složité a sporné případy správního řízení včetně ověřování
správnosti správních rozhodnutí úřadu s rozšířenou působností, nařizuje
přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění, ukládá sankce při porušení zákona o silniční dopravě právnické nebo fyzické
osobě, která provozuje stanici měření emisí bez patřičného povolení, na
úseku získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zajišťuje výkon státní správy – zkušební komisař a vykonává
státní odborný dozor na úseku získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Kateřina Kolpová – referentka evidence řidičů
Stejná pracovní náplň jako u Libuše Čandové.
Ing. Milena Ilievová – referentka silniční doprava a samospráva
Organizuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti koncesované živnosti taxislužba, přiděluje evidenční čísla vozidlům taxislužby, rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí, připravuje rozhodnutí o vydání registrace k provozování autoškoly včetně
www.milevsko-mesto.cz

Stojící zleva: Ing. Miroslav Soldát, Bc. Jiří Fara, Jaroslava Tomanová, Libuše Čandová, Ing. Milena Ilievová Bc. Milena Brčáková, Kateřina Kolpová,
Bc. Alena Stejskalová, Bc. Zdeněk Neuschel
Sedící vpředu: Ing. František Kabele – vedoucí odboru
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PODZIMNÍ ÚKLID 2012

Fotoobjektivem …

Podzimní svoz bioodpadu bude probíhat jednorázově v těchto termínech a na těchto stanovištích:

Pondělí 15. října
1. Hůrka – lesík
2. Kpt. Jaroše (Mototechna)
3. Dukelská (bývalá prodejna plynu)

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

Úterý 16. října
4. Gen. Svobody (pod p. Pešičkou)
5. Jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové)
6. Za Krejcárkem (parčík za Modrou hvězdou)

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

Středa 17. října
7. Masarykova (parkoviště u Bažantnice)
8. F. Kudláčka (u p. Cézy)
9. Nám. E. Beneše (parkoviště nad kostelem)

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

Čtvrtek 18. října
10. Švermova (autobusová zastávka)
11. Kpt. Nálepky (parkoviště u letního stadionu)
12. K. Čapka (stanoviště tříd. odpadu)

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

V pondělí 10. září zahájil kroužek s názvem Předškoláček aneb Hrajeme si na školu opět své pravidelné schůzky v Domě kultury Milevsko.
Děti si na první schůzce vyrobily desky, do kterých si budou zakládat
své pracovní listy. Ozdobily si je pomocí tiskátek z brambor. Scházet
se budou každých 14 dní vždy v pondělí od 16 do 18 hodin.

Pátek 19. 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 22. října
16. Tyršovo náměstí (u telefon. automatu)
17. Čs. legií (Suchanův rybník)
18. Zahrádky u Kubíku

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

Úterý 23. října
19. Lidická
20. 5. května (křižovatka pod ČSAD)
Velká (u restaurace)

Milevský smíšený sbor se letos účastnil 7. ročníku mezinárodního
festivalu pěveckých sborů, nazvaného Oheň & Hlas ve St. Michaeli
v Lungau v Rakousku.

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

Středa 24. října
Dmýštice (u obchodu)
Klisín (u kapličky)
Něžovice (u rybníka)

14.30 - 15.30
16.00 - 17.00
17.30 - 18.30

V rámci svozu bude přijímán zvlášť kompostovatelný bioodpad (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.).

V letošním školním roce nastoupilo do 1. ročníku na 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko celkem 63 žáků. Po mnoha letech byly otevřeny 3 třídy.

Mimo uvedené termíny při úklidu ze soukromých pozemků je možno
přistavení kontejneru objednat za úhradu u Služeb Města Milevska,
spol. s r.o. - tel. 382 521 447, 382 521 374.

V srpnu 2012 oslavili životní výročí

V sobotu 20. října 2012 proběhne
v Milevsku svoz železného šrotu,
tzv.

ŽELEZNÁ SOBOTA.

Kovový odpad umístěte v pátek večer
nebo v sobotu v časných ranních hodinách na okraj
chodníku, případně na jiné vhodné místo.
str. 

a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

80 let:
Helena Müllerová
Marie Weberová
Marie Bláhová

85 let:

Anna Faladová

víc než 90 let:
Marie Landíková
Růžena Zděnková

www.milevsko-mesto.cz
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Rozhovor s Jaromírem Kašparem - hudebníkem, učitelem a producentem
O Bartolomějské posvícení měli návštěvníci možnost zhlédnout vystoupení Oběžné dráhy. Můžete nám říci, jak Oběžná dráha vznikla?
Hlavní důvod byl ten, že jsem se před několika lety zabýval intenzivně programováním hudby na počítači, jak mé vlastní, tak i převzaté. Začal jsem
si tedy budovat vlastní studio s tím, že bych mohl
tyto schopnosti nějak více využít. Později vznikla
myšlenka na pěvecké kurzy, ve kterých by mohli
na mnou vytvořené hudební základy zpěváci zpívat. Nápad na jejich název přišel už tak nějak sám.
Jak probíhá výběr dětí? Proč jsou v Oběžné
dráze převážně děvčata?
Výběr probíhá velice jednoduše, stačí, když se
zájemci dostaví ke mně do studia a zazpívají mi
podle vlastního výběru písničku. Dá se rychle rozpoznat, kdo má talent. Co se týká převahy děvčat
v Oběžné dráze nebo i celkově v hudebním světě, to je dáno tím, že jsou
holky více cílevědomé i odvážnější než kluci. Zároveň je to pro holky příležitost jak na sebe upoutat pozornost a odlišit se od ostatních.
Na co se můžeme těšit v následujícím školním roce?
Především chystáme nový program určený pro samostatná vystoupení
nebo také jako součást různých kulturních pořadů. Oběžná dráha dnes již
nejsou jen pěvecké kurzy, ale také přehlídky. Na další velkou pěveckou přehlídku v roce 2013, jako byla letos v květnu, bude vyhlášen casting. Ten
by mohl být někdy na začátku prosince. Vybraní zpěváci vytvoří tak další pěvecká čísla v programu a doplní členy z pěveckých kurzů. Účinkují-

cí budou mít příležitost získat certifikát za veřejnou pěveckou prezentaci, který na letošní přehlídce udělovala herečka a zpěvačka Olga Lounová.
Jinak se opět budu snažit zajistit nějakou osobnost, která motivuje zpěváky
k nejlepším výkonům, a tím i ke skvělým zážitkům. Certifikát získají pouze
nejlepší tři. Další informace naleznou čtenáři na www.obeznadraha.cz.
Je o vás známo, že hrajete ve dvou hudebních skupinách. Můžete
nám je představit?
První skupinou je The Gentleman. Jde o komerční záležitost s převzatým
repertoárem určenou pro různé společenské akce. V ní se mnou vystupují Brigit nebo Aneta s Natálií. Jedná se tedy o hudební duo nebo trio.
Druhou skupinou je Jedemetam, která hraje mé vlastní písničky. Současná
sestava je: Míla Fořt akordeon, Celestina Vaverková a Anna Pintová vokály a já piano a zpěv. Čas od času vystupujeme, ale zatím hlavně zkoušíme
a nahráváme (http://bandzone.cz/jedemetam).
Máte kromě hudby i jiné koníčky?
Jelikož máme řadový domek a velkou zahradu, na koníčky už nezbývá
čas. Jinak rád sleduji Ligu mistrů v kopané, a protože mám dvě dcery, které sportují, tak s nimi sleduji i atletické přenosy z Diamond league a občas
jezdím na závody.
Co vaše rodina, má pro vaše aktivity pochopení?
Víceméně musí, nic jiného jim ani nezbývá. Je to prostě moje povolání. Na
druhé straně se snažím svými projekty a plány nikoho doma nerušit, aby
se mohli soustředit na svou vlastní práci a školu. Jinak vím, že jsou pro mě
nejlepším zázemím, které si můžu přát.
Děkujeme za rozhovor.

Vyhrazeno pro školy
2. ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
Monitoring čápa bílého
Dne 12. 9. 2012 se třída 2. A 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko vydala vlakem do Písku. Zapojila se totiž do projektu Monitoring čápa bílého v jižních Čechách, ke kterému se ten den konala na zdejší Střední lesnické
škole konference. Žáci si mohli vyslechnout zajímavosti o hnízdění čápa
bílého, prohlédnout školu i pohladit dravce na školní zahradě. Domů se
vraceli obohaceni o další zážitky i drobné dárky. Mgr. Ilona Hronková

„Loučení s létem“ pod Landštejnem

L

etošním cílem Diacelu bylo Staré Město pod Landštejnem a proti jiným rokům
byla velká změna – tentokrát bylo ve znamení cyklistiky. Sport je pro diabetiky důležitý
a pro všechny velmi prospěšný. Skvělé zázemí nám poskytl Cyklocamp. Sešlo se 16 účastníků z různých míst republiky, kromě Písku

M

a Milevska také z Kamenice nad Lipou, Krásné Hory nad Vltavou a Prahy. Počasí bylo spíš
aprílové, ale na náladě to neubralo. V sobotu byla trasa dlouhá asi 30 km, vedla do Slavonic, kde jsme si prohlédli pevnostní areál,
renesanční náměstí, kde se konal 23. Slavonický jarmark. Cestu za keramikou v Maříži jsme

si prodloužili přes Rakousko a ještě jsme viděli jednu zajímavost – bizony. Večer děti ještě stihly Lezecké centrum a tenis v tělocvičně.
Zlatým hřebem víkendu byla návštěva hradu
Lanštejn. Celé setkání se moc vydařilo, budeme ještě dlouho vzpomínat.
Zdenka Staňková

Hudební sklepy – Maria Doyle Kennedy

aria Doyle Kennedy je osobitá hudebnice, zpěvačka, ale i úspěšná herečka a jedna
z nejtalentovanějších a nejvšestrannějších irských
umělkyň vůbec. Tato žena má zvláštní hlas, který zní někdy křehce a příjemně ospale, jindy ostře
a naléhavě, a který přilákal k jejím nahrávkám už
množství vnímavých posluchačů. Je působivým
spojením folkové sirény a punkové divy. Přirovnávají ji k folkové Patti Smith, ona má však ráda
i My Bloody Valentine či Cure a zpívala ve známé
skupině Hothouse Flowers. Původním zaměstnáním této rodačky z irského Dublinu je herectví.
Od devadesátých let hrává nejen v divadle, ale i ve
www.milevsko-mesto.cz

filmu a televizi (k jejím nejznámějším rolím patří královna Kateřina Aragonská v seriálu Tudorovci). Jako herečka debutovala v proslulém filmu Alana Parkera The Commitments, který je
považovaný za vůbec nejlepší irský film všech dob.
My ji nyní známe především z již zmíněného seriálu Tudorovci. V písních Marie Doyle Kennedy
se střetává klasické folkové písničkářství irského
typu s tou vynalézavější a méně povrchní stránkou rocku a popu. Aranže jejích skladeb se pohybují od jednoduchých písní s akustickou kytarou
až po zvuk plně elektrifikované indie kapely, vždy však zůstává v popředí její procítěný vokál. Ve

vlastním vydavatelství vydala zatím šest alb (na
jednom z nich se pěvecky podílely takové osobnosti jako PJ Harvey, Sinead O´Connor nebo Patti Smith). Zatím poslední album Sing vyšlo teprve
před měsícem. Maria si na něm zazpívala společný
duet se samotným Damienem Ricem. Na turné ji
doprovodí její manžel, kytarista, pianista a producent Kieran Kennedy, který taktéž působí v legendární irské kapele Hothouse Flowers. Koncert se
uskuteční v pátek 5. října od 19.30 hodin v Galerii
M, vstupenky v hodnotě 200,- Kč je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK Milevsko, tel.
383 809 200 nebo v Galerii M, tel. 382 522 082.
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Sokolové zahajují

P

oklidné prázdninové měsíce jsou dávno
pryč, před měsícem začal další školní rok
– a v milevské sokolovně se pravidelné cvičení rozběhlo jen o pár dnů později. A tak si
většina z 550 členů T. J. Sokol Milevsko určitě již ten nejlepší způsob pohybového vyžití
našla. V rozvrhu milevské sokolovny totiž pro
sebe najde vhodné cvičení úplně každý – a to
od nejmenších špuntů sotva plínkám odrostlým přes předškoláky, školáky a dorost až po
dospělé a nejdospělejší zájemce. Vedle základního cvičení sokolské všestrannosti se pohybově nadaná mládež může zapojit do sportovních
oddílů moderní a sportovní gymnastika, atletika, dětský aerobik a volejbal. Dospělí sportovci najdou své uplatnění v oddílech atletika,
badminton, volejbal a stolní tenis. V odboru
sokolské všestrannosti si ženy mohou vybrat
z nabídky: zdravotní cvičení, aerobik nebo cvičení pro zdraví a harmonii, muži jógu nebo
rekreační sporty, společnému cvičení mužů

a žen jsou určena jógová cvičení, pilates, taiči i nové cvičení relaxace a regenerace. Vedle
sokolských cvičení se v rozvrhu objevují nově
i základy akrobacie, které ale podléhají zvláštnímu poplatku.
T. J. Sokol Milevsko má v současné době více
než 550 členů a je třetí největší jednotou mezi
49 jednotami sdruženými v Sokolské župě Jihočeské. Takto velký počet zájemců o pohybové aktivity dokáže zcela zaplnit prostory sokolovny, tedy velkou tělocvičnu a malý sál, denně
od časného odpoledne až do pozdních nočních
hodin. Několik cvičení (pro rodiče a děti do 3
let nebo pro ženy) probíhá i v hodinách dopoledních. I přes takto intenzivní využití sokolovny musely některé sportovní oddíly hledat pro
svoje tréninky další vhodné prostory – a našly
je v tělocvičnách II. ZŠ Milevsko, ZŠ Bernartice,
Speciální školy a na atletickém stadionu.
Cvičební rok 2012/2013 bude po předchozím
sletovém roce určitě rokem o poznání klid-

nějším. Přesto se členové odboru všestrannosti, vedle pravidelného cvičení všech věkových
kategorií, opět zapojí do župních soutěží v plavání, sportovní gymnastice, šplhu a atletice. Členové sportovních oddílů se budou snažit navázat na výborné výsledky minulých let. A všichni
se pochlubí svým uměním při vystoupeních na
tělocvičné akademii, která se již tradičně uskuteční v únoru v milevské sportovní hale.
Z uvedeného je patrné, že milevští sokolové se
nenechali ukolébat úspěšným vystoupením členů jednoty na XV. Všesokolském sletu a pro
nadcházející cvičební rok připravili tradičně
bohatý program nejen pro svoje členy, ale i pro
další zájemce z řad milevských občanů. Pokud
vás tedy v přiloženém rozvrhu některé cvičení
osloví, nebojte se přijít do milevské sokolovny
před jeho začátkem – bude-li místo, budete si
moci hned na vlastní kůži vyzkoušet blahodárné účinky tohoto cvičení.
(ZiP)

ROZVRH CVIČENÍ 2012/2013
pondělí 13.30 - 17.30 moderní gymnastika

úterý

středa

čtvrtek

str. 

15.00 - 16.30 žákyně II. a III.
(příprava na soutěže)
16.30 - 17.30 rodiče a děti
17.00 - 19.00 atletika
17.30 - 19.00 muži – jóga
17.30 - 18.30 ženy – zdravotní tělocvik
18.30 - 20.00 ženy aerobik
19.00 - 20.00 pilates
20.00 - 22.00 muži a ženy – volejbal
13.30 - 14.30 nejmladší žákyně
(příprava na soutěže)
14.30 - 16.00 žákyně I.
(příprava na soutěže)
16.00 - 17.00 nejmladší žáci
(předškolní a 1. třída)
17.00 - 19.00 atletika
(od ročníku 2005)
17.00 - 18.30 mladší žáci (2. - 5. třída)
17.00 - 18.30 ženy a muži
- jógová cvičení
18.30 - 20.00 starší žáci a dorost
18.30 - 19.30 volejbal – dorostenky,
ženy
19.30 - 21.00 ženy – volejbal
20.00 - 22.00 muži – stolní tenis
18.30 - 20.30 tai-či
10.00 - 11.00 rodiče a děti (do 3 let)
15.00 - 16.00 dětský aerobik
(mladší žactvo
1. – 6. třída)
15.00 - 17.30 moderní gymnastika
15.30 - 18.00 sportovní gymnastika
žákyně
18.00 - 19.30 mladší žákyně
(2. – 5. třída)
18.00 - 21.00 pilates
(jednotlivá cvičení:
18 - 19, 19 - 20, 20 - 21)
19.30 - 21.30 muži a ženy
– badminton
9.00 - 10.00 ženy - zdravotní cvičení
10.00 - 11.00 ženy - zdravotní cvičení
14.00 - 15.00 nejmladší žákyně
(příprava na soutěže, přibíráme pouze roč. 2007)

15.00 - 17.30
malý sál

atletický stadion
malý sál
malý sál

pátek

říjen - duben
II. ZŠ 16.00 - 18.00
malý sál
II. ZŠ
II. ZŠ
malý sál

Speciální škola
15.30 - 16.00
malý sál
malý sál
ZŠ Bernartice
malý sál
malý sál

sobota

neděle

15.00 - 17.00 mladší žákyně I.
(příprava na soutěže)
17.00 - 19.00 atletika
(od ročníku 2005)
17.00 - 18.00 nejmladší žákyně
(předškolní a 1. třída)
18.00 - 19.30 starší žákyně
(6. – 9. třída)
18.00 - 19.30 cvičení pro zdraví
a harmonii
19.30 – 21.00 relaxace, regenerace
19.30 - 20.30 ženy aerobik
20.30 - 22.00 ženy – volejbal
14.00 - 16.00 žákyně II. a III.
(příprava na soutěže)
14.00 - 17.00 moderní gymnastika
15.30 - 17.00 moderní gymnastika
přípravka
17.00 - 18.00 pilates
16.00 - 18.00 sportovní gymnastika
žákyně
18.00 - 19.00 žáci – sportovní gymnastika
19.00 - 20.30 muži - stolní tenis
20.30 - 22.00 dorostenci a muži - rekreační sporty
10.00 - 14.00 sporty dle dohody
14.30 - 17.30 dle dohody - muži a ženy
badminton, zápasy stolní tenis
18.00 - 20.00 volejbal smíšený – rekreační
10.00 - 13.00 dle dohody - sportovní
gymnastika žákyně, zápasy stolní tenis
13.00 - 15.00 základy akrobacie
(od 10 let, placené mimo
TJ Sokol)
15.00 - 17.00 žákyně
(příprava na soutěže)
17.00 - 20.00 atletika (září – říjen
moderní gymnastika)

atletický stadion

malý sál
malý sál

Speciální škola
malý sál
malý sál

www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 10/2012

Kultura a sport v Milevsku a okolí – říjen 2012
středa 24., čtvrtek 25.

KINO BIOS „eM“

Hasta la vista!

Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
kino@dkmilevsko.cz
pondělí 1., úterý 2. 		

20.00		

Sousedská hlídka

Super Clásico

20.00 		

102 min.

99 min.

Dánská komedie - Souboj dánského obchodníčka s vínem s argentinskou
fotbalovou hvězdou o jednu ženu.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 80,- Kč
pátek 5. - neděle 7. 		

Ve stínu

17.30 a 20.00

106 min.

ČR – SL – Polsko - Napínavý kriminální příběh z padesátých let v hlavní roli
Ivan Trojan.
vstupné: 100,- Kč
pondělí 8., úterý 9. 		

Naboř a ujeď

20.00

100 min.

USA – Akčně romantická komedie. Charlie prchá před kamarádem z gangu
i před federály do L. A.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 90,- Kč
středa 10., čtvrtek 11.

The Words

20.00

102 min.

USA – Mladému spisovateli leží svět u nohou za nádherná slova, ale čí vlastně jsou?
do 12 let nepřístupný
vstupné: 100,- Kč
pátek 12., sobota 13.

Cesta do lesa

20.00

110 min.

ČR - Volné pokračování Cesty z města od Tomáše Vorla. Další osudy Tomáše
Hanáka, jeho ženy Báry a celé rodiny.
vstupné: 80,- Kč
neděle 14., pondělí 15.

Looper

20.00

118 min.

USA - Akční sci-fi. Joseph - Gordon Levitt a Bruce Willis pronásledují nepřátelské cíle i v čase.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 100,- Kč
úterý 16., středa 17.

20.00

96 hodin: Odplata

98 min.

Francie - V kriminálním filmu s Liamem Neesonem, vysloužilým agentem
CIA se chce vypořádat albánský gang.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 90,- Kč
čtvrtek 18. - sobota 20.

17.30

Asterix a Obelix
ve službách jejího veličenstva

3D

Francie – Španělsko - Itálie - Další dobrodružství známých bojovníků až
vstupné: 130,- Kč
v Británii.
neděle 21. - úterý 23.

Posel

20.00

100 min.

ČR - Další film režiséra Vladimíra Michálka o životě třicátníka Petra, jehož
život je neřízená střela a hlavně jízda na kole.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 100,- Kč

www.milevsko-mesto.cz

109 min.

Belgie - Road movie, komedie. Tři hendikepovaní mladíci (slepý, paraplegik
a na kolečkovém křesle) se vydají do Španělska, aby přišli o panictví.
vstupné: 80,- Kč

USA - Komedie trochu sci-fi. Jednoho dne potrhlá partička domobrany
vytře zrak celému městu.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 100,- Kč
středa 3., čtvrtek 4.

20.00		

pátek 26., sobota 27.

Holky na tahu

20.00

87 min.

USA - Když se holkám loučení se svobodou poněkud vymkne z ruky.
vstupné: 90,- Kč
neděle 28., pondělí 29.

17.30

91 min.

Hotel Transylvánie 		

3D

USA - Animovaná komedie o hotelu, jehož vlastníkem je Drákula. Český dabing.
vstupné: 135,- Kč
neděle 28., pondělí 29.

Skyfall

20.00

145 min.

Anglie - Daniel Craig se vrací jako James Bond ve 23. dobrodružství.
vstupné: 130,- Kč
úterý 30., středa 31.

SAMSARA

17.30 a 20.00

99 min.

USA – Připravte se na mimořádný vjemový zážitek. Režiséři oceněných
snímků Baraka a Chronos natáčeli Samsaru celých pět let ve dvaceti pěti
zemích světa.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 120,- Kč
Předpoklad na listopad: 7 dní hříchu, Kozí příběh 2, Patrola, George Harrison, Záblesky chladné neděle, Alex Cross, Zvonilka: Tajemství křídel, Spárkl,
Twiling sága: Rozbřesk 2, Chasing Mavericks, Atlas mraků, Obchodníci, Silent
Hill, Raubíř Ralf.

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

pondělí 1. 10.		

14.30 – 16.00

učebna dětských aktivit

HRAVÁ FLÉTNIČKA – ZAHÁJENÍ KURZU

Výuka probíhá zábavnou formou, neboť hlavním cílem tohoto kroužku je především to, aby byla hra na flétnu pro děti potěšením. Hra na flétnu má velký
význam z hlediska správného dýchání. Kurz je určen pro děti od 4 let. Od 14.30
hodin začátečníci, od 15.15 hodin pokročilí.
Lektorka: Adéla Jahnová
středa 3. 10.		

17.00		

výuková učebna

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ
– INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

Kurzy mohou navštěvovat začátečníci, mírně pokročilí, velmi pokročilí nebo tak
zvaní„věční začátečníci“. Jednotlivé lekce budou zaměřeny jak na spisovnou, tak
na hovorovou němčinu, konverzaci, ale hlavně na porozumění mluvenému slovu. Na této schůzce bude upřesněn obsah výuky, dny a časy schůzek se přizpůsobí vašim možnostem.
Lektorka: Jitka Chabrová
čtvrtek 4. 10.		

18.00			

TOULKY ZA POZNÁNÍM - Gotland

loutkový sál

Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko pokračuje po prázdninové pauze. Tentokrát nás cestovatel Jindřich Částka provede cestou na
ostrov Gotland (země Gótů), největší ostrov Švédského království, ležící
uprostřed Baltského moře. Krajina silurských vápencových útesů, které ve
čtvrtohorách vyhladil pevninský ledovec, je citlivě zkulturněná stavbami
větrných mlýnů, farmářských usedlostí, a v neposlední řadě megalitickými
stavbami z období severské doby železné a vikingské doby. Nahlédneme do
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dávné historie prostřednictvím zkamenělých schránek živočichů silurského
moře (443 – 416 miliónů let starých). Součástí přednášky s promítáním je
ukázka zkamenělin.
vstupné: 25,- Kč

Domu kultury Milevsko, tel. 383 809 200.
vstupné: členové Senior klubu ZVVZ 70,- Kč, ostatní 130,- Kč
pondělí 15. 10. 		

pátek 5. 10.		

17.30 a 20.00		

velký sál

TANEČNÍ HODINY 2012

5. lekce, skupina B - 17.30 hod., skupina A - 20.00 hod., vyučují manželé Bolkovi.
Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč.
sobota 6. 10.		

10.00 – 12.00		

hudební sál

PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A OSTATNÍCH POTŘEB

Burza pro všechny maminky, které chtějí prodat nebo koupit dětské oblečení,
kočárky, kola, autosedačky, hračky a další věci pro děti. Pro prodávající nutná
rezervace prodejního místa do čtvrtka 4. října do 15 hodin. Pro nakupující vstup
zdarma. Bližší informace a rezervace míst k prodeji na tel.: 383 809 201 nebo na emailu kortanova@dkmilevsko.cz. V RÁMCI BURZY JE MOŽNÉ DAROVAT OBLEvstup: zdarma
ČENÍ PRO DĚTI Z DOMOVA SV. ALŽBĚTY VE VESELÍČKU!
pondělí 8. 10.		

13.30			

velký sál

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA MILEVSKA

Den Sociálních služeb Města Milevska v rámci Týdne sociálních služeb a veřejné
projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu Milevska.
V rámci programu vystoupí: Soubor Teddy Band – domov Zběšičky, sbor 1. ZŠ
Milevsko pod vedením p. uč. Ctiborové, Gipsy Steel Man. Akce se koná pod záštitou náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a starosty města Milevska Bc. Zdeňka Herouta.
úterý 9. 10.		

17.00

výuková učebna

SETKÁNÍ ČLENŮ SBD A SVJ MILEVSKO

Představení firem ČSOB (zhodnocování finančních prostředků), Lift servis (výtahy), Bicorn (energie), Unihold (okenní doplňky). Občerstvení zajištěno.

19.00 			

velký sál

VYPRÁVĚNÍ ZDEŇKA TROŠKY
– TROŠKA HUMORU NIKOHO NEZABIJE

„Troška humoru nikoho nezabije“ aneb povídání se známým českým režisérem
Zdeňkem Troškou se uskuteční ve velkém sále DK Milevsko. Veselá vyprávění
režiséra Zdenka Trošky z natáčení filmů i ze života. Rezervace vstupenek probíhá na www.milevskem.cz, vstupenky je možné již nyní zakoupit v kanceláři DK
vstupné: 180,- Kč
Milevsko, tel. 383 809 200.
úterý 16. 10.		

18.00			

loutkový sál

TURISTICKÁ BESEDA – EVROPOU NA KOLE

Klub českých turistů. Vypráví a promítá František Šesták.
středa 17. 10.

17.00			

velký sál

VEŘEJNÉ ZASED. ZASTUP. MĚSTA MILEVSKA

čtvrtek 18. 10.		

17.30

výuková učebna

KURZ SNADNÉ PLETENÍ – VÝROBA ŠÁLY

Kurz je vhodný i pro ty, co si nerozumí s jehlicemi, v ceně materiál na 1 šálu, kterou si odnesete domů. Lektorka: Laďka Bečková.
vstupné: 200,- Kč
pátek 19. 10. 		

19.00 – 02.00		

prostory DK

4. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

Prezentace pivovarů – více druhů piv, soutěž o Milevskou pivní korunku, pivní
soutěže. Hraje: ELIZABETH, moderuje: Dart. Bližší informace na www.dkmilevvstupné: 50,- Kč
sko.cz a na plakátech.
sobota 20. 10.		

19.00 – 02.00		

prostory DK

4. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

ZDRAV. POJIŠŤ. MINISTERSTVA VNITRA ČR

Prezentace pivovarů – více druhů piv, soutěž o Milevskou pivní korunku, pivní soutěže. Hraje: FANTOM, hostem večera skupina TÁBOR SUPERSTAR BAND
s programem Edge Rock Night, moderuje: Dart. Bližší informace na www.dkmivstupné: 50,- Kč
levsko.cz a na plakátech.

čtvrtek 11. 10.		

úterý 23. 10.		

středa 10. 10.		

14.00 – 17.00		

učebna 2

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

16.15 – 17.45		

COUNTRY TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

pátek 12. 10.		

17.30 a 20.00		

TANEČNÍ HODINY 2012

hudební sál

velký sál

6. lekce, skupina A - 17.30 hod., skupina B - 20.00 hod., vyučují manželé Bolkovi.
Účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní návštěvníci vstup: 30,- Kč.
pátek 12. 10.		

14.00 – 22.00		

VOLBY do zastupitelstEV KRAJŮ

loutkový sál

sobota 13. 10. 		

08.00 – 14.00		

loutkový sál

sobota 13. 10.		

17.00			

velký sál

VOLBY do zastupitelstEV KRAJŮ
SLAVNOSTNÍ KONCERT K 15. VÝROČÍ
MILEVSKÉHO SMÍŠENÉHO SBORU

Účinkují: Pěvecký sbor Smetana Jindřichův Hradec, Milevský smíšený sbor,
Milevský dětský sbor.
vstupné: dospělí 60,- Kč, děti 30,- Kč
neděle 14. 10. 		

18.00 		

SENIORSKÉ PODVEČERY
– TANEČNÍ ZÁBAVA S NEKTARKOU

velký sál

Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska ve spolupráci se
Senior klubem ZVVZ pořádají podzimní taneční zábavu, tentokrát se strakonickou kapelou Nektarka. Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři

str. 

18.00

výuková učebna

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
ENERGIE A JEJÍ VLIV NA NAŠE ZDRAVÍ

Přednáší: Tomáš Brož. Energie všeobecně, Reiki, problematika geopatogenních
zón, jak si zlepšit fyzické a duševní zdraví. O čakrách a dalších způsobech, jak
vstupné: 30,- Kč
pomoci sám sobě a druhým.
středa 24. 10. 		

16.00 			

velký sál

POHÁDKA – ČAROVNÉ STŘEVÍČKY

Scénická úprava klasické pohádky H. Ch. Andersena v podání Divadélka Múzika. Hlavní postavou je kejklíř Snogg, který cestuje se svým šaškem Jemmem
po kraji se svou produkcí. Za jediný svůj majetek pokládá červené střevíčky,
o nichž nikdo netuší, jak k nim přišel. Střevíčky jsou čarovné a kdo si je obuje,
musí se pohybovat podle příkazů toho, kdo je knoflíkem ovládá. Rezervace
a prodej vstupenek je v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200 nebo přímo
na místě před akcí.
vstupné: 50,- Kč
čtvrtek 25. 10.		

09.00

výuková učebna

PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI

Přijďte si vyrobit dýňové lucerničky a krmítko s ptáčky. Přineste s sebou: zavařovstupné: 10,- Kč
vací sklenici a čajovou svíčku.
čtvrtek 25. 10.		

odjezd autobusem od DK v 16.00 hodin

ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ – PRACHY

Zájezd do pražského Divadla Palace na komedii Prachy. Poněkud netypická oslava narozenin z typicky anglického prostředí. Obrovský balík peněz může člově-
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ku naprosto rozvrátit život! Ponechat si evidentně špinavé peníze je těžší než
k nim přijít. Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý/Josef Polášek, Richard Trsťan,
Michal Novotný, Jiří Štrébl, Nela Boudová, Pavel Kikinčuk/Saša Rašilov, Zdeněk
Košata. K jedné zakoupené vstupence druhá zdarma!
jízdné: 190,- Kč, vstupné: 390,- a 420,- Kč
čtvrtek 25. 10.		

16.15 – 17.45		

COUNTRY TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

pátek 26. 10.		

19.00 – 23.00 		

hudební sá

prostory DK

TANEČNÍ HODINY 2012 – Prodloužená – skupina A

vstupné: 110,- Kč

Hraje: RM Band.

sobota 27. 10. 		

19.00 – 23.00 		

prostory DK

TANEČNÍ HODINY 2012 – Prodloužená – skupina B

vstupné: 110,- Kč

Hraje: RM Band.

neděle28. 10.		

19.00			

velký sál DK

OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
- 28. ŘÍJNA
Pořádá město Milevsko. Informace na plakátech a www.milevsko-mesto.cz.
úterý 30. 10. 		

19.00			

velký sál

PAVEL ŽALMAN LOHONKA & SPOL.

Folková legenda, léty prověřená kvalita, ... Koncert je průřezem nejúspěšnějších
písniček Žalmanovy hudební dráhy.
vstupné: v předprodeji 150,- Kč, na místě 180,- Kč
středa 31. 10. 		

18.00			

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Připravujeme na listopad:
sobota 10. 11.		

loutkový sál

19.30			

velký sál

velký sál

Divadelní představení - ZHASNĚTE LAMPIONY

Představení sází na nesporné herecké talenty hlavních protagonistů. Předprodej vstupenek od 1. 10. v kanceláři DK.
10.00			

MICHAL JE PAJDULÁK

velký sál

Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké
množství nadšených diváků. Můžete čekat spoustu legrace, soutěží, písniček
a dárků. Předprodej vstupenek od 8. 10. v kanceláři DK.
14.30 		

odjezd od DK

DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA – zájezd do Příbrami

Návštěvníci se nejprve shromáždí ve stylové hornické hospůdce, kde je vyzvedne průvodce a vezme je na prohlídku tajemného prostředí Mariánské štoly.
V podzemí převezme ochranu nad návštěvníky mocný vládce podzemní říše
Permon se svými pomocníky permoníky. Pak se v temnotách otevře před návštěvníky brána pekelná...
jízdné + vstupné: 200,- Kč

Kroužek plavání pro děti
Tel. 776 029 585

NÁBOR NOVÝCH PLAVÁČKŮ

Kurz pro rodiče a děti do 3 let, kurz pro děti od 4 do 9 let. Bazén v DPS v ul. 5.
května v Milevsku.

www.milevsko-mesto.cz

19.30

HUDEBNÍ SKLEPY – Maria Doyle Kennedy (Irsko)

Maria Doyle Kennedy je osobitá hudebnice, zpěvačka, ale i úspěšná herečka
a jedna z nejtalentovanějších a nejvšestrannějších irských umělkyň vůbec. Znáte ji především ze seriálu Tudorovci, kde si zahrála královnu Kateřinu. Na turné ji
doprovodí její manžel, kytarista, pianista a producent Kieran Kennedy. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200
nebo v Galerii M, tel. 382 522 082.
vstupné: 200,- Kč

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

pondělí 1. - pátek 5. 10.

TÝDEN KNIHOVEN

Registrace nových čtenářů zdarma, amnestie.

VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ
dětské oddělení
CELOROČNÍ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ LOVCI PEREL
pondělí 1. 10.		

08.00 – 11.00

dětské oddělení

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO ČTENÁŘE
Určeno pro 2. třídy II. ZŠ Milevsko.

08.00 – 11.00

dětské oddělení

Určeno pro 2. třídy I. ZŠ Milevsko.
úterý 2. 10.		

15.30		

oddělení pro dospělé

pondělí 8. 10. - pátek 2. 11. 			

prostory knihovny

INTERNET PŘI KÁVĚ

19.00			

pátek 30. 11.		

pátek 5. 10. 		

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO ČTENÁŘE

Předprodej vstupenek od 1. 10. v kanceláři DK.

neděle 18. 11.		

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

úterý 2. 10.		

Diskohrátky s travesti skupinou Hanky panky
sobota 17. 11.		

GALERIE M

VÝSTAVA - BARBORA FUHRMANNOVÁ
– „GLAMŮR TUŽURS“ – VŽDY OKOUZLUJÍCÍ
Umělecké ženské akty.
úterý 9. 10.		

18.00		

PARTNERSKÝ ŽIVOT 19. STOLETÍ

oddělení pro dospělé

Beseda s Martinou Bittnerovou, autorkou knih Spisovatelky a Erós a Utajené
životy slavných Čechů, autogramiáda.

ZUŠ MILEVSKO

Libušina 1217, tel.: 382 521 733
zus.milevsko@quick.cz • www.zus-milevsko.cz
středa 17. 10.		

14.00

čtvrtek 18. 10.		

10.00 		

sál ZUŠ

čtvrtek 18. 10.		

17.00 		

sál ZUŠ               

BESÍDKA PRO SENIORY

klub důchodců ul. Gen. Svobody

VÝCHOVNÝ KONCERT PRO 1. TŘÍDY ZŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ, dechový soubor LEGO.

str. 

Milevský zpravodaj 10/2012

Kultura a sport v Milevsku a okolí – říjen 2012
milísek – centrum mladé rodiny
Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

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

pondělí 8. – čtvrtek 11. 10.

sobota 6. 10.		

Tematický blok pro děti od 1,5 – 5 let, bramborové tiskání, zajíčkové závody
na zahradě, výroba skřítka Čarovánka.
cena: 390,- Kč/celý blok

Téma poutě: Z naděje se radujte, v soutěžení buďte trpěliví, v modlitbách
vytrvalí (Řím 12, 12)
Program: 09.00 – Příjezdy poutníků, registrace
10.00 – Mše sv. se strahovským opatem M. Pojezdným. Opraem.
12.00 – Aktivity na stanovištích
15.30 – Závěrečné požehnání

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ V MINIŠKOLCE

úterý 9. 10.		

17.00

PODZIMNÍ ATELIÉROVÉ FOCENÍ

V případě pěkného počasí focení v přírodě.
cena: 280,- Kč/ sada 4x fotografie 13x18 + CD
úterý 16. 10. 		

DĚTSKÁ DIECÉZNÍ POUŤ

neděle 7. 10.		

klášter premonstrátů

15.00		

Latinská škola

PODZIMNÍ KONCERT

17.00

TVŮRČÍ DÍLNY PRO RODIČE S DĚTMI.
HLÍNA + ZDOBENÍ HRNKU GLAZUROU

Příjemné odpoledne, každý dostane hliněný hrnek, objednat předem!
vstupné: 60,- Kč
středa 17. 10. 		
09.30 – 11.00
V rámci projektu „Společně pro rodinu“, spolufinancováno MPSV.

KURZ – PÉČE O DÍTĚ + PRVNÍ POMOC

příspěvek: 130,- Kč/celý kurz

4x lekce pro budoucí maminky.

09.00		

středa 24. – neděle 28. 10.

PODZIMNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MONÍNEC
– HALLOWEEN

Gabriela Molová – klavír, Robert Pacourek – klarinet, Barbora Novotná j. h.
– zpěv. V programu koncertu zazní skladby W. A. Mozarta, F. Schuberta, R.
Schumanna a H. Rabauda.
čtvrtek 11. 10.		

19.00		

Latinská škola

HOST V LATINSKÉ ŠKOLE
– OLGA SOMEROVÁ A VĚRA ČÁSLAVSKÁ

Olga Somerová – česká filmová dokumentaristka, pedagožka a feministka.
Věra Čáslavská – bývalá česká sportovní gymnastka, trenérka a významná
sportovní funkcionářka.
Předprodej vstupenek – Infocentrum.
úterý 23. 10.		

19.00		

Latinská škola

HOST V LATINSKÉ ŠKOLE – PETR ŠTĚPÁNEK

Užijte si podzimní prázdniny s námi, hry, soutěže, kvízy, tvoření ve stylu Halloween. Pro děti od 6 do 12 let. Ubytování ve společné chatě Javorka, plná
penze, 2 – 4 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, večerní koupání ve
cena: 2350,- Kč
vnitřním bazénu s vířivkou.

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.

Český herec, syn herce Zdeňka Štěpánka. Je nejvíce znám z pohádek a dětských filmů nebo seriálu Ordinace v růžové zahradě.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

www.zvvz.cz/seniorklub

sobota 13. – neděle 14. 10.

SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELŮ KČT

čtvrtek 4. 10.

ŠUMAVSKÉ SLATĚ – zájezd č. 15

Opakovaný zájezd, navštívíme Chalupskou slať, Kvildu, Jezerní slať, Antýgl
a Čeňkovu pilu, možná vycházka podél Vydry. Odjezd v 7.00 hod od klubovvede: Jaroslava Jelínková, Jiří Lesák
ny, zastávka u spořitelny.

Pořádá Oblastní výbor KČT pro přihlášené účastníky tentokrát ve spolupráci
zajišťuje: Jaroslav Mácha
s odborem Milevsko.
úterý 16. 10.		

18.00

Dům kultury – loutkový sál

NA KOLE PO USA – TURISTICKÁ BESEDA

Hraje Nektarka Strakonice, pro členy sleva cca 50%.

Vypráví a promítá František Šesták.
							
neděle 21. 10.

čtvrtek 18. 10.

Pěší vycházka. Sraz u sokolovny v 8.00 hod.

neděle 14. 10.		

18.00

SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM

DK Milevsko

DRÁŽĎANY - zájezd č. 16

Společná prohlídka historického centra města, možno navštívit muzea, nahlédnout do montážní haly Volkswagenu, volný program. Cestovní pojištění je
v ceně. Vstupné do galerií si hradí každý sám. (Zwinger cca 7€). Odjezd v 5.30
vede: Marie Valentová, Jiří Lesák
hod od klubovny, zastávka u spořitelny.
úterý 30. 10.

BAD FÜSSING - zájezd č. 44

Koupání v termálních lázních. Vstupné cca 9€ si hradí každý sám, cestovní
pojištění je v ceně, při přihlášce je nutno uvést i rodné číslo partnera. Odjezd
v 7.00 hod. od klubovny, zastávka u spořitelny. vede: Jaroslava Jelínková

str. 10

MILEVSKO – HREJKOVICE - MILEVSKO

vede: Tomáš Wilda

sobota 27. 10.

PRAHA – PAMÁTKY A PŘÍRODA NA JEJÍM
SEVERNÍM OKRAJI

Autobusový zájezd s pěší vycházkou v délce cca 6 km. Odjezd v 7.00 hod.
od sokolovny.
vede: Vladimír Ondruška
neděle 28. 10.

OKOLO STRAKONIC – ROZHLEDNA KBÍL

Pěší vycházka, odjezd z nádraží ČD v 7.41 hod.
vede: Jindřich Janouch
Všechny akce jsou přístupné i pro nečleny KČT!
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SPOS MILEVSKO, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

OS DIACEL

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

Zimní stadion:

Veřejné bruslení IN-LINE dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

Sportovní hala:

ZUMBA - aerobní cvičení na taneční rytmy dle rozpisu na stránkách www.
spos-milevsko.cz.
06. 10.
09.00
II. kolo Národního poháru mládeže JKA ČR – karate
Zápasy v házené:
13. 10.
09.00
Handball Milevsko – České Budějovice
14. 10.
11.00
Handball Milevsko – Strakonice
20. 10.
09.00
Handball Milevsko – Sezimovo Ústí
27. 10.
09.00
Handball Milevsko – Soběslav

sobota 27. 10.		

10.00

restaurace U zlatého býka, Písek

AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM A REGULACE
DIABETU I. TYPU

Beseda s MUDr. M. Kučerou - pro členy i širokou veřejnost.
sobota 27. 10.

LEZECKÉ CENTRUM - STĚNA PÍSEK

Pouze pro členy.

LETNÍ STADION:

Fotbalové zápasy FC ZVVZ Milevsko:
07. 10.
10.00
ml., st. žáci – Hluboká nad Vltavou
16.00
muži A – FC Rokycany
14. 10.
11.00
kadeti B – FK Mirotice
13.00
ml., st. dorost – SK Rudolfov
21. 10.
12.00
ml., st. žáci – FC Táborsko
15.30
muži A – Spartak Chrást
27. 10.
10.00
kadeti Milevsko – turnaj
28. 10.
10.30
kadeti B – Hradiště B
12.30
ml., st. žáci - Tn. Prachatice

Sauna:

středa:
čtvrtek:
pátek:

16.00 – 21.00
15.00 – 21.00
15.00 – 21.00

muži
ženy
muži

Kapely v Milevsku a okolí – 12. (závěrečná) část
Ať už říkáme Hudební škola, Lidová škola umění nebo Základní umělecká škola,
orchestry jejich žáků a učitelů patří do našeho přehledu muzicírování v Milevsku.
Řadu let vedl a neúnavně obnovoval univerzální žákovský orchestr učitel Hudební školy

houslista Jan Humpál. Mládežnickou dechovku
Lidové školy umění vedl v roce 1966 učitel této školy Stanislav Novák. Dechový orchestr LEwww.milevsko-mesto.cz

GO založil v roce 1995 učitel Základní umělecké školy Jiří Richter. Nyní ho vede učitel ZUŠ
Václav Adam. Orchestr několikrát účinkoval ve
Francii a ve Švýcarsku.
Swingový orchestr SILVER BAND Základní umělecké školy založil v roce 2001 učitel této školy Zdeněk Smola a jeho kapelníkem je
dodnes. Kromě koncertů v Milevsku hrál orchestr v partnerském městě Guichenu ve Francii.
Emancipace žen si našla cestu i do orchestru populární hudby v našem regionu. Saxofonistky Swing bandu ZUŠ v Milevsku Alexandra
Bláhová, Kristýna Ilievová a Lucie Povolná na
fotografii jsou toho důkazem.
Ředitelé Hudební školy (Lidové školy umění)
Základní umělecké školy v Milevsku:
Jarolím - 1943
Bedřich Mára - 1943 do srpna 1960
Jaroslav Daněk - od září 1960 do července
1979
Anděla Maršálková - od srpna 1979 do července 2002
Vladislav Horek - od srpna 2002
Kvarteto Jaroslava Daňka
Hrálo v letech 1962 až 1969 drobné skladby velkých mistrů - vyšší populár a kavárenskou muzi-

Josef Kroh
ku. Zprvu tvořili kvarteto učitelé hudební školy: Jaroslav Daněk, ředitel školy – I. housle, Jan
Humpál – II. housle, Stanislav Novák – viola
a Ludmila Jandová – klavír. Později L. Jandovou
nahradil Jaroslav Janke, Stanislava Nováka Eduard Vošahlík – III. housle. Připojili se zpěvák Stanislav Pešička a postupně se vystřídali hráči na
bicí František Hlavín, Jaroslav a Petr Hřebíkovi.
Kvarteto Jaroslava Daňka koncertovalo v Milevsku a ve střediskových obcích regionu. Náladovou hudbu hrálo v Milevsku a v penzionu
Vedamov ve Zvíkovském Podhradí.
PODĚKOVÁNÍ
Přehled kapel a skupin v Milevsku a okolí mohl
vzniknout jen díky informacím eventuálně fotografiím od pamětníků a současných kapelníků.
Patří všem můj dík. Byli to především:
Miroslav Březina		
Jan Humpál
Josef Dlouhý		
Josef Kašpar
Bohdan Dolinský		
Bohumil Kolařík
Roman Grill		
Olga Kolísková
Vladislav Horek		
a další.
Poděkování patří i těm, kteří pomohli při technické realizaci malé publikace.
Josef Kroh

str. 11

Milevský zpravodaj 10/2012

Diacel si zahrál petanque
V sobotu 25. 8. 2012 uspořádalo Občanské sdružení Diacel Písek 5. Turnaj
v petanque. Hřiště v Semicích i technické zabezpečení turnaje si vzala na
starosti paní Lenka Zachová za Inkano Písek. Účastníci přijeli nejen z Písku a okolí, ale i z Milevska, Kamenice nad Lipou a z Prahy. Družstev bylo
méně než v letech minulých, ale všichni si o to víc zahráli. O umístění se
bojovalo do poslední chvíle.
Výsledky turnaje:
1. místo: „PARTA HIC“ - Jan Staněk, Zdenka Staňková, Karel Vlasák
2. místo: „JE NÁM TO FUČ“ - Eva Brůžková, Michal Jeřábek, Matěj Stuchlík
3. místo: „JANTAŘI“ – Tomáš Obadal, Michala Hapáková, Nela Rajcseková
4. místo: „RAJČATA“ - Jan Rajcsek, Mirka Rajcseková, Eva Rajcseková
5. místo: „KA-LU-KA“ – Kateřina Stehlíková, Lukáš Stehlík, Klára Kučerová
6. místo: „KUČÍCI“ – Naďa Kučerová, Veronika Kučerová, Jana Stehlíková
7. místo: „KOCOUŘI“ – Daniela Wimmerová, Jakub Wimmer, Jakub Šperl
Zdenka Staňková

Kurzy německého jazyka v DK
B

ěhem října 2012 zahájí Dům kultury Milevsko pod názvem Jazyk našich
sousedů kurzy němčiny pro dospělé. Výuka bude přizpůsobena požadavkům, znalostem a zájmům uchazečů. Kurzy mohou navštěvovat začátečníci,
mírně pokročilí, velmi pokročilí nebo tak zvaní „věční začátečníci“. Jednotlivé
lekce budou zaměřeny jak na spisovnou, tak na hovorovou němčinu, konverzaci, ale hlavně na porozumění mluvenému slovu. Každý mírně pokročilý jistě
takovou situaci již zažil: zformuluje větu, ale odpovědi svého protějšku nerozumí. Důraz bude proto kladen hlavně na odposlechy praktických textů, a to
buď z nahrávky nebo podle vhodných videoklipů na internetu. Ti, kteří potřebují němčinu v zaměstnání, se mohou přihlásit do kurzu obchodní konverzace
a korespondence. Lektorkou bude Jitka Chabrová, která má s výukou němčiny
dlouholeté zkušenosti z renomovaných jazykových škol v Praze. Vyučovala též
na Německé škole v Praze a připravovala studenty na mezinárodně uznávané
zkoušky z němčiny na Goethe Institutu, kde sama složila zkoušky nejvyššího
typu. Informační schůzka zájemců se uskuteční ve středu 3. října od 17 hodin
ve výukové učebně v prvním patře DK. Na této schůzce bude upřesněn obsah
výuky, dny a časy schůzek se přizpůsobí vašim možnostem.

Přijďte s námi oslavovat

L

etos na podzim oslaví Milevský smíšený sbor
své 15. výročí svého založení. Jeho sbormistryní je Anděla Maršálková, která také v tomto
roce oslavila své kulaté jubileum. Společně jsme
nacvičili mnoho skladeb. Kromě lidových písní jsou to písně v různých jazycích, včetně písní
duchovních. S naším sborem jsme se zúčastnili
pěveckých festivalů například v Itálii a Rakousku.
Stále udržujeme přátelské styky s řadou pěveckých sborů v naší republice a několikrát jsme
byli hosty smíšeného pěveckého sboru v Münchenbuchsee ve Švýcarsku, se kterým má město Milevsko družební styky. Z těchto cest jsme

Pohádkový les
se nám líbil

V

sobotu 1. 9. 2012 se konal v Milevsku 3.
Pohádkový les. I když počasí naznačovalo,
že nám nebude nakloněno, přesto jsme nachystali dětem gumovky, pláštěnky a vyrazili. Jako vždy
byla perfektně zorganizována celá trasa, včetně
zábavy a občerstvení v cíli. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem organizátorům a pohádkovým postavičkám. Jistě věnovali spoustu svého
volného času nejen přípravám a organizaci, ale
celý pohádkový den se starali, aby pobavili malé
i velké. Oceňujeme, že naše děti měly program
na celé odpoledne a z odměn v cíli měly velkou
radost, zejména z „mobilních telefonů“. A to, že
byly jen jako, bylo jasné všem rodičům i dětem,
přesto si s nimi děti neustále hrají. Ještě jednou
díky, strávili jsme veselé odpoledne a už se těšíme
na další, 4. Pohádkový les.
Rodiče zúčastněných dětí

si přivezli nejen plno pěkných zážitků, ale i řadu
písní. Za tuto dobu jsme také prohloubili spolupráci s dirigentem Jaroslavem Vodňanským, ať
již měl pod taktovkou Písecký komorní orchestr
Piko a nebo Orchestr opery Jihočeského divadla
České Budějovice. Naše spolupráce se týká nejen
společného účinkování při tradičním vánočním
koncertu, který se každoročně koná v kostele sv.
Bartoloměje v Milevsku. Také jsme účinkovali
na Milevském bienále. To je pořádáno každé dva
roky v bazilice Navštívení Panny Marie v Milevsku. Samotná oslava proběhne v sobotu 13. října
2012 od 17 hodin v Domě kultury v Milevsku.

Milevský smíšený sbor se sbormistryní Andělou
Maršálkovou bude toto výročí slavit společně
s Milevským dětským sborem, se sbormistryní
Gabrielou Molovou a jako host večera se představí SPS Smetana z Jindřichova Hradce se sbormistrem Štěpánem Štruplem. Tímto bychom
chtěli také pozvat všechny stávající a bývalé členy Milevského smíšeného sboru, aby se k nám
přidali a oslavili s námi toto výročí sboru. Rádi
bychom je přivítali v našich řadách a společně si
s nimi zazpívali nejoblíbenější písně, které jsme
vybrali z našeho repertoáru.
Ivana Šimečková

Pohádkový les – poděkování sponzorům
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko děkují sponzorům na 3. Pohádkovém lese,
který se konal v sobotu 1. září:
JUB, Rádio Blaník, KV2 audio, Efaflex CZ, Ekoklima, Klabo Saloon, SPOS, Služby Města
Milevska, 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, IKK Milevsko, Elmax – Roman Pecka, Karel Procházka – malířství, natěračství, Calta elektro, 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, 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, LAVROS s. r. o., CML Milevsko, Sportbar – Bohuslav Bican, Mautel s. r. o., Fast kovošrot
s. r. o., Josef Peterka, Acond a.s., Poliklinika Milevsko s. r. o., Jan a Šárka Kotrbáčkovi, Ivana
Končelíková, ZVVZ - Enven Engineering, a. s.
Organizátoři zároveň také tímto děkují desítkám dobrovolníků, kteří se na Pohádkovém lese starali
o to, aby akce měla zdárný průběh, zvláště pak zaměstnancům MěÚ Milevsko, že se jako každoročně Pohádkového lesa zúčastnili.

Máte zájem dostávat Milevský
zpravodaj v elektronické podobě?
Přihlašte se na e-mailu
zpravodaj@dkmilevsko.cz
a my vám jej každý další měsíc zašleme.
str. 12
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Staré milevské reklamy

V

dnešní době jsme denně válcování všudypřítomnou reklamou, která se na nás
valí ze všech sdělovacích prostředků, z novin,
časopisů, rozhlasu, televize, internetu a dalších médií. Obchodní reklama však není vynálezem posledních let, naši předkové už před
drahnými lety dokázali ocenit propagaci svého zboží a svých služeb. Ottův slovník naučný
ve svém 21. dílu (1904) u hesla reklama uvádí,
že slovo pochází z francouzského výrazu „réc-

lame“, což znamená veřejné vychvalování předmětů obchodních a uměleckých. Na rozdíl od
„annonce“, která danou věc prostě oznámí,
reklama snaží se ji od okolí odlišit, vyzvednout
a pozornosti obecenstva ji přiblížit. V Milevském muzeu se ve starých časopisech dochovaly desítky inzerátů i reklamních sloganů, z nichž
ty nejstarší pocházejí už z roku 1886. Tehdy zde
začal vycházet hojně čtený Zpravodaj hospodářského spolku pro okres milevský. Toto peri-

1895

1937

1889

1893

1922

1886

1890

1922

www.milevsko-mesto.cz

1887

odikum, které vycházelo jednou měsíčně, mělo
osm stran, z nichž dvě poslední byly věnovány
inzerátům a reklamě všeho druhu. Znění některých reklamních sloganů dnes vzbuzuje na
našich tvářích možná trochu úsměv, ale tyto
firemní inzeráty jsou zároveň zajímavým dokladem obchodního ducha tehdejších milevských
podnikatelů a také cenným dokumentem o dnes
už zcela zaniklých řemeslech v našem městě.
Vladimír Šindelář - Milevské muzeum

1896

1888

1892
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KRAJSKÉ VOLBY 2012

VOLEBNÍ PŘÍBĚH ČSSD 2012
V JEDNÉ MINUTĚ
Sociální demokracie i v našem kraji prokázala, že je dobrým hospodářem. I přes zjevnou vládní snahu oranžovým krajům škodit,
snižovat jim příjmy a rozvrátit je stejně, jako stát. Sociální demokracie chce silné, spravedlivé a prosperující kraje, které budou
nadále oporou svým obyvatelům. Chceme sociálně citlivé reformy, jejichž náklady budou spravedlivě rozloženy na všechny občany, včetně těch bohatých, nikoli jen na sociálně slabé, nemohoucí,
důchodce či rodiny s dětmi. Netříštěte své hlasy volbou malých politických stran. Volte spravedlivou a sociálně odpovědnou politiku, volte lepší život v naší zemi. Volte sociální demokracii.

„Chce to změnu!

Tomáš Jirsa hejtmanem.“
VOLBY 12. a 13. října:

Máte to ve svých rukou. Pojďte volit!
str. 14

Váš hlas pro ODS!
www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 10/2012

www.milevsko-mesto.cz

str. 15

Milevský zpravodaj 10/2012

Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 12. října 2012 na
telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na Pivní slavnosti, které se uskuteční v Domě kultury v Milevsku v pátek 19. a v sobotu 20.
října (den dle výběru výherce). K odpovědi nezapomeňte připojit
své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: budova 1. ZŠ T. G. Masaryka
Výherci: Ladislav Štolz, Jiří Červenka a Květa Marvanová,
všichni z Milevska

DŮM KULTURY MILEVSKO
pořádá

PODZIMNÍ BURZU DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A OSTATNÍCH POTŘEB
Sobota 6. října od 10 do 12 hodin v hudebním sále DK
Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do čtvrtka
4. října do 15 hodin na telefonu 383 809 201
nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.
Pro nakupující vstup zdarma.
V rámci burzy je možné darovat oblečení pro děti
z Domova sv. Alžběty ve Veselíčku!

DDM Milevsko
Volná místa v kroužcích
DDM Milevsko nabízí ještě poslední volná místa v kroužcích: Keramika,
Kynologie, Korálkování, Modeláři, Badminton, Digitální fotografie, Orientální tance, Anglický jazyk, Slacklining, Žonglování. Přihlásit se můžete
osobně v DDM Milevsko, nebo prostřednictvím elektronické přihlášky na
www.ddmpisek.cz. Bližší informace na tel.: 382 521 296, pí. Forejtová –
technika: 777 339 923, p. Fink – sport: 777 339 990
MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska: vydává Dům kultury Milevsko IČO 48257460. • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@dkmilevsko.cz • Redakční rada: M. Třeštík, F. Troják, V. Kratochvíl • Registrováno Ministerstvem kultury České republiky, odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba a tisk: RAIN tiskárna s.r.o., Jindřichův Hradec
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