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volBy

do poslanecké sněmovny
pČr se Budou konat

25. a 26. října 2013

upozornění na změnu
voleBnícH okrskŮ

V sobotu 21. září se v milevském klášteře uskutečnil již devátý ročník milevského bienále duchovní
hudby. V klášterní bazilice , zaplněné do posledního místa, se mimo jiné představila i Pavla Tesařová,
nadějná mladá houslistka, jejíž kořeny sahají do Milevska. Foto: Martin Pelich

Upozorňujeme občany na změnu
vymezení volebních okrsků v Milevsku.
Voliči z ulic f. kudláčka a l. janáčka
budou volit v okrsku č. 5, tj. II. ZŠ
J. A. Komenského Milevsko a voliči z ulice
m. majerové budou volit v okrsku č. 6, tj. II.
ZŠ J. A. Komenského Milevsko.

5. mIlevské
pIvní slavnostI

18.–19. října 2013
dk milevsko

Veřejné zasedání zastupitelstva města
Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná ve středu 30. října
od 17 hodin ve velkém sále domu kultury.

Vybíráme z obsahu:

podzimní úklid
fotoobjektivem
kultura a sport
Burza dětského oblečení
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Informace z jednání Rady města Milevska
14. schůze Rady města Milevska dne 2. 9. 2013

Rada města mimo jiné:
l
schválila poskytnutí příspěvků (neinvestičních dotací) z rozpočtu města nestátním
subjektům poskytujícím sociální a související služby v souladu s doporučením sociální
komise
l
doporučila Zastupitelstvu města Milevska
schválit návrh rozpočtového výhledu města
Milevska na roky 2014 až 2017
l
doporučila zastupitelstvu města vyhlásit
záměr na prodej stavební parcely žadateli Sportovně-střeleckému klubu, který vlastní
budovu na tomto pozemku
l
schválila ukončení nájemních smluv na dva
byty dohodou k 30. 9. 2013 a na byt v čp. 720
v Sokolovské ulici vyhlásila záměr na pronájem
l doporučila Zastupitelstvu města Milevska provést navrhovanou úpravu ceny vodného a stočného na rok 2013/2014 platnou od 1. 9. 2013
l
vyhodnotila opakované výběrové řízení
na dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště na letním stadionu“ v Milevsku a rozhodla uzavřít smlou-

vu o dílo s firmou Linhart spol. s r.o., Brandýs
n. Labem za nabídkovou cenu 4.164.148 Kč
bez DPH
l
vyhodnotila výběrové řízení na dodavatele
veřejné zakázky „Stavební opatření na budovách 2. Základní školy v Milevsku“ a rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo s firmou BRICK-STAV
a. s., České Budějovice za nabídkovou cenu
12.897.696 Kč bez DPH
l
schválila vyhlášení záměru na prodej starší
nadbytečné výpočetní techniky
l
schválila vyhlášení záměru na převedení tří
počítačů (souprav) Mateřské škole Kytička
l
rozhodla poskytnout příspěvek 50.000 Kč
na dojezd etapy mezinárodního cyklistického
závodu v září 2013 v Milevsku
l
schválila korigovaný plán investic a velkých
oprav pro druhé pololetí roku 2013
l
schválila věcný obsah předložené Koncepce
cestovního ruchu a doporučila zastupitelstvu
tuto koncepci schválit a garantovat finanční zajištění její realizace v dalších rozpočtech
města

ODBOR REGIONÁLNÍHO
ROZVOJE
Světelný ukazatel
pro sportovní halu

Sportovní hala v Milevsku má nový světelný
ukazatel, který byl pořízen za přispění Jihočeského kraje, z grantového programu „Příspěvek
na rekonstrukce a obnovu vybavení sportovišť“.
Na akci s celkovými náklady 99.000 Kč bez DPH
byl na základě úspěšné žádosti města Milevska
poskytnut grant ve výši 58.014 Kč. Nový světelný
ukazatel splňuje požadavky organizátorů sportovních aktivit a jeho využití zkvalitní průběh
sportovních akcí, pořádaných ve sportovní hale
v Milevsku.
Michaela Samohýlová, projektové řízení

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Terénní sociální práce v Milevsku

V únoru roku 2005 byla v Milevsku zcela nově
zřízena pracovní pozice terénního sociálního
pracovníka, který se zaměřuje na pomoc Romům, jež jsou ohroženi sociálním vyloučením
nebo jsou již sociálně vyloučeni. Činnost terénního sociálního pracovníka, která je v rámci
programu Podpora terénní práce na příslušný
rok realizována za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti
romské menšiny, spočívá v zajišťování komunikace a dalších vztahů romských komunit
na území regionu s orgány správy, samosprávy
a jinými orgány a organizacemi, včetně návrhů
příslušných opatření směřujících ke včlenění
romských komunit do sociálních vazeb měst

a obcí, provádí potřebné poradenské a konzultační činnosti k romské problematice, řeší
zásadní problémy romských komunit v oblasti
občanského soužití, zaměstnanosti, vzdělání,
sociální a další.
Terénní sociální pracovník usiluje o prevenci sociálního vyloučení a jeho prohlubování,
o prevenci sociálně rizikových jevů, o sociální integraci Romů do majoritní společnosti,
o mírnění negativních důsledků a rizik životních situací Romů, včetně jejich dopadu
na společnost a v neposlední řadě je důležité
zmínit pomoc při získávání či znovu nabývání
sociálních kompetencí a dovedností prostřednictvím realizace volnočasových aktivit. V roce
2012 terénní sociální pracovník ve spolupráci

s vedením města Milevska, s referenty odboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko, s Hanou Forejtovou a Vilémem Finkem
z Domu dětí a mládeže v Milevsku a s romským občanským sdružením Bachtale Vasta
uspořádal sedm volnočasových aktivit – výroba nástěnných draků za použití prstových
barev, návštěva ZOO Větrovy v Táboře, výroba
keramiky, výroba svíček … Těchto aktivit se
účastnili jak klienti dospělí, tak i jejich děti
(v průměru 20 romských klientů na jednu aktivitu). V roce 2013 jsou prozatím naplánovány
dvě volnočasové aktivity.
Bc. Jana Vítková, DiS.
terénní sociální pracovník se zaměřením
na romskou komunitu

V DPS m a j í n o v o u p e r g o l u

V úterý 10. 9. 2013 se v zahradě domu s pečovatelskou službou v ulici 5. května uskutečnila zahradní slavnost u příležitosti dokončení
nové pergoly.
Kromě zaměstnanců a obyvatel domu s pečovatelskou službou a domova pro seniory byli

pozváni i zástupci města Milevska. Všechny
přítomné přivítala ředitelka Sociálních služeb
Města Milevska Mgr. Marie Jarošová. O přípravu občerstvení se postarala kuchařka spolu
s ostatními zaměstnanci. Ke kávě nebo čaji
bylo podáváno sladké i slané pohoštění.

Všichni jsme si slavnostní odpoledne na čerstvém vzduchu užili. Do svých domovů jsme se
odebrali po čtvrté hodině, kdy nás už doprovázely první kapky deště.
Sociální pracovnice: Veronika Kozáková, DiS.
a Michaela Stejskalová, DiS.

Milevský zpravodaj •10•2013

str. 3 • www.milevsko-mesto.cz

Jak Toulava přichází na svět

Nový turistický region v samém srdci Čech,
v severní části Jihočeského kraje a jižní části Středočeského kraje, s centrem ve městě
Táboře – to je Toulava. Pyšní se malebnou
a nepoškozenou přírodou, skýtá řadu atraktivit od pěší, cyklo i vodní turistiky, přes celou škálu zimních sportů, golf a agroturistiku
až po lázeňství, městský turismus i špetku
toho adrenalinu. Vznikla přirozenou cestou
– zdola – a tvoří kompaktní a logický celek.
Jak Toulava přišla na svět a kdo byl vlastně
u jejího zrodu?
Po vzoru vyspělých turistických zemí jako
je Rakousko, Švýcarsko či Německo, kde se
destinace cestovního ruchu formují ze spolupráce veřejného, soukromého a neziskového
sektoru, se zrodila i Toulava. Myšlenka založit na území Táborska, Sedlčanska a Milevska turistickou destinaci se objevila už v roce
2011. Podnítili ji tehdy místní podnikatelé
v cestovním ruchu v čele s Jaroslavem Krejčím, kteří pro ni následně získali i Ing. Moniku Hienlovou z místní akční skupiny Krajina
srdce.
Nápad vzešel v návaznosti na připravovaný
zákon o cestovním ruchu, který má v České
republice odzvonit roztříštěnému a neefektivnímu financování cestovního ruchu a přenést sem praxi dobře fungujícího destinačního managementu z Rakouska.
Na začátku stálo několik nadšenců a jejich
setkání organizovaná právě MAS Krajina srdce. Dne 29. 5. 2011 proběhlo na Monínci o myšlence založit turistickou destinaci diskuzní
fórum pro širokou veřejnost, kterého se zúčastnilo téměř 100 zástupců z řad podnikatelů, obcí, mikroregionů, médií a cestovních
agentur. Z vážných zájemců vznikla 10členná
pracovní skupina a postupně do sebe začaly
zapadat první puzzlíky nové turistické destinace.
Proběhly průzkumy veřejného mínění, vznikla
databáze téměř 350 subjektů činných v ces-

tovním ruchu,
byly podepsány partnerské
smlouvy
se
zdejšími mikroregiony a městy a došlo tak
k přesnějšímu vymezení celého turistického
regionu. Se soutěží o nejvýstižnější název
destinace přišly i dny, kdy jsme poprvé začali
mluvit o krajině kolem nás jako o Toulavě..
Turistický region Toulava je rovněž jedním
z hlavních pilířů Koncepce rozvoje cestovního
ruchu regionu Milevsko, k jejímuž schválení
došlo na posledním zasedání Zastupitelstva
města Milevska dne 11. 9. 2013. Koncepce si
v této oblasti klade za cíl úzkou spolupráci
s o. p. s. Toulava a její agenturou za účelem
dosažení efektivní prezentace turistických
atraktivit Milevského regionu.

Jaroslav Krejčí

Narodil se ve Vejprtech, ale mládí strávil ve Střezimíři. Vystudoval gymnázium v Táboře. Potom

Jaroslav Krejčí – na cestách v Londýně

Knihovna chystá besedu

Na čtvrtek 31. října od 18 hodin se v milevské
městské knihovně chystá beseda se čtenáři.
Besedovat budou Marie Kurková a Jiří Houdek,
a to o svých zbrusu nových knihách v žánru krimi/detektivky, o tom, jak se detektivky
píší, o tom, co každého z nich k psaní přivedlo,
o úskalích, které činnost spisovatele s sebou
přináší a o mnoha dalších věcech…
Marie Kurková (napsala knihu Kdo zabil…)
yystudovala novinářskou fakultu v Praze.
Po mnoho let pracovala v celé řadě deníků
a časopisů, kde se specializovala především
na „černou kroniku“. To nejzajímavější, co
zažila při každodenním kontaktu s kriminální
policií, shrnula v publikaci Kdo zabil…

Tento sborník osmnácti skutečných kriminálních případů je její druhá kniha. Jiří Houdek
(napsal knihu Fantom vraždí za soumraku)
vystudoval filmovou scenáristiku. V roce 2001
napsal divadelní hru, detektivku Princeznina
pomsta. V roce 2005 vytvořil scénář k celovečernímu filmu Šedý, v němž také hraje významnou roli kriminální motiv. Pro televizi
Nova moderoval v letech 2004 až 2005 třicet reportáží o celebritách do pořadu Prásk!
Od roku 2007 se s jeho detektivními povídkami můžete pravidelně setkávat v časopisech
Jedním dechem, Báječná neděle a Překvapení. Sborník osmnácti povídek Fantom vraždí
za soumraku je jeho druhá kniha.

Jaroslav Krejčí – po utkání se synem
nemohl z finančních důvodů na vysněnou vysokou školu, a tak musel jít studovat elektrikáře.
Samozřejmě si prošel vojnou – jako parašutista
a po ní i pár let rekreačně skákal. V mládí hodně sportoval. Jeho koníčkem je i dnes cyklistika,
tenis a také rád cestuje. Má 2 děti. S rodinou se
před 19 lety chopil příležitosti zachránit Monínec, což se mu přes spousty nepřízní svou vírou
podařilo. V současnosti má nový cíl – Toulavu.

Ing. Monika Hienlová

Narodila se v Táboře a své mládí strávila
v malé obci Vilice
na Mladovožicku.
Vystudovala gymnázium v Táboře,
následně při práci
Jihočeskou
univerzitu v Českých
Budějovicích, obor
Obchodní podnikání – cestovní ruch.
Ten byl nejen jejím
studijním oborem,
ale je i jejím koníčkem. Má také ráda cyklistiku, plavání a turistiku. Pracuje jako manažerka Občanského
sdružení MAS Krajina srdce, v rámci kterého
mimo jiné každoročně organizuje aktivity pro
děti a mládež – letní tábory, výměnné pobyty
v zahraničí, mezinárodní projekty a stáže. Neúnavně vymýšlí nové akce, aktivity a projekty
prospěšné pro venkov.
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V měsíci srpnu 2013
oslavili životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním
v Milevském zpravodaji:
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V y h r a z e n o

p r o

š k o l y

Opravy na 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko

80 let:
Ludmila Křížová, Milevsko
Marie Vejvodová, Milevsko
Marta Himlová, Milevsko
Josef Kořánek, Milevsko
Augustin Jarolímek, Milevsko
Olga Motyčková, Milevsko
85 let
Jiřina Vodňanská, Milevsko
Věra Škardová, Milevsko
90 a více let:
Marie Landíková, Milevsko
Růžena Zděnková, Milevsko

Jak dopadla sbírka
školních potřeb

V prvních dvou zářijových týdnech uspořádala FCH Milevsko sbírku školních potřeb. Bylo
přineseno několik aktovek, batohů, penálů,
stojany na psací potřeby, pastelky, tužky, pera,
sešity, písanky, desky na písmenka, velké
množství vodovek, štětce na malování, sáček
na bačkůrky, globus, apod. Část věcí ze sbírky
byla již předána pro potřebu školáčkům na 1.
Základní škole T. G. Masaryka v Milevsku. Další část věcí jsme předali potřebným rodinám,
které projevily o tuto pomoc zájem. Dostali
jsme také i finanční prostředky, takže jsme
mohli koupit konkrétní věci, jako jsou temperové barvy, obaly na sešity a psací tabulky, které děti potřebovaly. Zbytek věcí ještě máme
a jednáme se Základní školou v Bernarticích,
kam chodí děti z Domova sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku. Školákům přejeme hodně úspěchů a všem dárcům děkujeme!
Alena Růžičková,
ředitelka Farní charity Milevsko

K největší akci letošních prázdnin patřila kompletní rekonstrukce školní cvičné kuchyňky pro
žáky. Zde došlo k výměně všech technických
rozvodů (elektřina, voda, odpady, odvětrávání) a byla vytvořena 4 pracoviště s novými
kuchyňskými linkami a moderními spotřebiči.
Kromě každoročních běžných udržovacích prací,
ke kterým patří malířské a lakýrnické práce, jsme
dokončili výměnu osvětlení ve školní jídelně
a školní družině. Tím má škola kompletní osvětlení odpovídající všem hygienickým normám.
Dále postupně provádíme výměnu parketových
podlah v učebnách a výměnu oken v budově
školní družiny a školní jídelny. O prázdninách
byla dokončena nová učebna přírodopisu – barevné řešení učebny, nové lavice, židle, skříně,
pylonová tabule, počítač, projektor pro výuku.

Kromě výše uvedených oprav a investic se naše
škola snaží o zařazování nových technologií
do výuky. V loňském školním roce jsme zakoupili 24 tabletů a zkušebně jsme je používali
při hodinách ICT. Od letošního školního roku
bychom je chtěli více zapojit do výuky na 1.
stupni. Opět otvíráme tři 1. třídy a zde budeme
mít ve dvou třídách smartboardy a v jedné ze
tříd bychom chtěli právě více využít tablety. Již
jsou na nich připraveny aplikace z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, prvouky
a další, které mohou zábavnou formou vhodně doplnit výuku. Aby se tato technika mohla
využívat ve všech učebnách, byla v celé škole
o prázdninách vybudována wi-fi síť.

SOŠ a SOU Milevsko VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VÁŠ RŮST
Pokud přemýšlíte o rozvoji své osobní kariéry, o zapojení se do dalšího vzdělávání nebo
o prohloubení všeobecného rozhledu, měli
byste zbystřit. Pakliže se profesně pohybujete v oblasti obchodu a současně se nacházíte
ve stavu, kdy potřebujete doplnit, rozšířit, udržet, prohloubit či změnit své znalosti a dovednosti, jsou následující řádky určeny právě vám.
Nejnovějším produktem z dílny SOŠ a SOU Milevsko, instituce zaměřující se na tvorbu a realizaci vzdělávacích kurzů pro dospělé, je totiž
atraktivní program s názvem „Nic se samo neprodá – obchodník reprezentant“. Během osmi
měsíců se můžete pomocí moderních výukových metod ponořit například do tajů ekonomiky a marketingu, osvojit si účinné obchodní

Zájezd do Stavovského divadla
Činohra podle předlohy A. P. Čechova

Strýček Váňa
Úterý 29. 10.

Hrají: Iva Janžurová, František Němec,
Igor Bareš, Martin Pechlát, Saša Rašilov a další
Odjezd autobusu z Milevska v 16 hodin,
začátek představení v 19 hodin.
Vstupné: 350,- Kč, druhá vstupenka na sousední sedadlo zdarma + jízdné 200,- Kč/osoba
Více informací v kanceláři DK, tel. 383 809 200.

strategie a problematiku reklamy, zorientovat
se v nezbytné legislativě a naučit se sebevědomě komunikovat v obchodní angličtině.
Že nemáte čas? Nevadí. Akce je speciálně šitá
na míru pracovně vytíženému člověku – setkávání bude probíhat v odpoledních a večerních
hodinách. Že se nedostávají finanční prostředky? Opět nevadí. Jedná se o projektovou
pilotáž, proto bude celý průběh plně hrazen
z fondů Evropské unie. Vězte, absolvování
podobného kurzu nebylo nikdy jednodušší,
a tak jestliže vás uvedené informace zaujaly,
neváhejte a zvyšte si svou cenu na trhu práce
– startujeme 10. října 2013. Více na www.skolanakopci.cz.
Mgr. Markéta Hadáčková
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150 let zpěváckého spolku
Vlastislav (1863–2013)

Zpěvácký spolek Vlastislav na snímku z roku 1896 (Sbírky Milevského muzea – reprofoto Lukáš Panec).
Po rakouské porážce v bitvě u Solferina roku
1859 vydal císař František Josef I. roku 1860
tzv. Říjnový diplom, kterým se rakouská monarchie odříkala absolutismu. Byla tak nastoupena cesta k větším občanským svobodám
a zároveň nastal velký rozvoj zakládání nejrůznějších spolků. Tato svobodnější atmosféra
společnosti našla svůj odraz také v Milevsku.
Na podzim roku 1862 začali dva mladí zdejší
učitelé, Ludvík Unger a Vojtěch Rynda, shromažďovat zájemce o zpěv. Odtud byl už jen
krůček k založení zpěváckého spolku, jehož
ustavující schůze se konala 1. února 1863. Přihlásilo se 20 činných a 35 přispívajících členů.
Předsedou tohoto nového zpěváckého spolku
s názvem Vlastislav byl zvolen učitel Emanuel
Kypta. Stanovy spolku byly schváleny koncem
srpna téhož roku, ale už 11. února se konalo první spolkové vystoupení. Došlo k němu
v sále hostince U bílého koníčka a jednalo se
o deklamační a taneční besedu, první svého
druhu v Milevsku vůbec. Jakkoliv program byl
sestaven narychlo, zájem veřejnosti byl tak
velký, že diváci stáli až na schodech.
V červenci téhož roku 1863 podnikl spolek
Vlastislav výlet na několika slavnostně ověnčených vozech na rozvaliny hradu Zvíkov, kde
se sešly také ostatní zpěvácké spolky z Tábora, Příbrami, Písku, Sedlčan, Rožmitálu, Blatné, Březnice a Mirotic. Bylo tehdy nepsaným
zvykem, že spolky při podobných výletech nosívaly v čele vlastní spolkový prapor. Milevští
nechtěli zůstat pozadu, a tak už v létě následujícího roku 1864 nesli členové Vlastislava
velký ozdobný prapor, zhotovený vlastním ná-

kladem. Tento prapor se dochoval a je dodnes
uložen ve sbírkách Milevského muzea.
Po počátečním nadšení však činnost spolku
posléze slábla a teprve až roku 1868 dochází opět k oživení. Následovala řada koncertů
v Milevsku i okolí. Obzvlášť
slavná byla vystoupení v rámci
významných událostí. Tak například roku 1873 zpíval spolek
u příležitosti 100. výročí narození Josefa Jungmanna, roku
1876 zas u příležitosti úmrtí
„otce národa“ Františka Palackého a roku 1880 členové zazpívali českou hymnu Kde domov můj? při slavnosti otevření
nové školy v Milevsku (nynější
budova gymnázia). Roku 1881
začal spolek jednat o účasti při
slavnostním otevření Národního divadla v Praze, ale nečekaný požár divadla tyto plány
přerušil. Proto spolek Vlastislav uspořádal alespoň v srpnu
toho roku v zahradě hostince u Vodňanských
veřejný koncert, jehož celkový výtěžek ve výši
31 zlatý byl odeslán do Prahy pro výstavbu nového Národního divadla. V roce 1885 byl pak
ustaven i dámský odbor spolku.
Ve druhé polovině 19. století a pak i počátkem
století následujícího se uskutečnila v Milevsku
a okolí celá řada koncertů Vlastislava, které
nelze ani všechny vyjmenovat. První světová
válka tyto aktivity přerušila a teprve až v posledním válečném roce 1918 se opět uskuteč-

Střípky
z minulosti
nilo v Milevsku zpěvácké vystoupení - bylo to
v květnu, kdy si veřejnost v celých Čechách
připomínala 50. výročí položení základního
kamene k Národnímu divadlu. Dobové noviny
uvádějí, že se v Milevsku zúčastnilo této slavnosti téměř 10.000 lidí z celého okolí, což je
úctyhodné, vezmeme-li v úvahu, že tehdejší
samotné Milevsko mělo jen něco málo přes
3.000 obyvatel.
Dvacátá léta jsou opět ve znamení rozvoje spolkové činnosti a veřejných vystoupení.
Tak například v červenci 1924 zpíval Vlastislav
u příležitosti výročí Husova upálení u kapličky
na Hůrkách husitský chorál Kdož jsú boží bojovníci. V letech 1925 a 1926 se uskutečnilo několik dobročinných vystoupení, jejichž finanční
výtěžek byl věnován ve prospěch tehdy právě
dokončené sokolovny - chlouby celého Milevska. Také ve třicátých letech zažíval zpěvácký
spolek Vlastislav časy velké aktivity a rozvoje.
V roce 1938, kdy si spolek připomínal 75. výročí
svého založení, měl Vlastislav 40 činných členů, 42 přispívajících a jednoho čestného člena,
celkem tedy 83 členů.
Německá okupace však činnost spolku silně
omezila a po válce už Vlastislavu chybělo někdejší nadšení. Činnost slábla a dle pamětníků
se několik posledních vystoupení konalo roku
1949. Definitivním koncem Vlastislava bylo
rozhodnutí referátu pro vnitřní bezpečnost
Okresního národního výboru v Milevsku ze
dne 3. února 1951. Píše se zde, že spolek nezaslal zdejším úřadům jména představenstva

Prapor spolku Vlastislav pochází z roku
1864 (Sbírky Milevského muzea – foto Lukáš
Panec).
spolku, a proto je k tomuto datu zrušen. Tím
sice skončila dlouhá historie tohoto sdružení,
ale neskončil sborový zpěv v Milevsku. Zakladatelům zpěváckého spolku Vlastislav zde
v podobě Milevského pěveckého sboru vyrostl
důstojný nástupce a zdatný pokračovatel této
dlouhé tradice.
Vladimír Šindelář – Milevské muzeum
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Zahájení týdne charity

V úterý 17. září byl v prostorách Městského úřadu v Milevsku zahájen Týden charity. Tato akce
byla uspořádána ve spolupráci s Krajským úřadem v Českých Budějovicích. Program zahájila
Mgr. Jana Kovářová (z KÚ) a pozvala přítomné
k prohlídce nainstalované výstavy fotografií ze
života charit v českobudějovické diecézi, poté
k účasti na konzultačním semináři. Přítomné
přivítal také místostarosta Mgr. Martin Třeštík.
Slovo převzal Roman Tlapák, zástupce ředitelky Diecézní charity České Budějovice. V průřezu
představil činnost charit profesionálních i dobrovolných, jejich jednotlivé projekty, humanitární a rozvojovou pomoc, tříkrálovou sbírku a vše
doplnil obrazovou prezentací. V dalším bloku
hovořila Dana Bedlánová z Intervenčního centra
pro osoby ohrožené domácím násilím. Na toto
zajímavé téma se rozvinula velká diskuze.

Dana Bedlánová při přednášce.
Na závěr semináře, kterého se zúčastnili i hosté a starostové z okolních obcí, pracovníci MěÚ
i soukromé osoby, pohovořila o činnosti Farní
charity Milevsko její ředitelka Alena Růžičková.
Kromě informací o hlavním projektu – terénní
pečovatelské službě, zmínila další aktivity, jako

Diacel uspořádal turnaj v pétanque
Ve spolupráci s OS Inkano
Písek a dobrovolníků – manželů Novákových a Měšťanových ze Semic uspořádal
Diacel Písek tradiční letos 6.
turnaj v pétanque na hřišti
v Semicích. Celkem se prezentovalo deset 3-členných
z Písku, Strakonic, Milevska
a Záboří u Protivína. Kromě
členů Diacelu a přátel přijeli i zástupci sponzora. Hra
chytla všechny, i když řada
účastníků hrála pétanque
poprvé. Je to hra pro všechny
generace, věříme, že se k ní
vrátí i v budoucnu.

Výstava v prostorách MěÚ.
je pořádání tříkrálové sbírky, tradiční ples, koncerty, humanitární sbírky, novou službu pro rodiny s dětmi ROZÁRKA i připravované otevření
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v příštím roce.
(arů)

VÝSLEDKY TURNAJE

1. místo „HADRÁŘI“ – Václav Chalupský, Jiří
Rott, Milan Šurík – Johson controls fabrics
Strakonice a. s.
2. místo „PARTA HIC“ Zdenka Staňková, Jan
Staněk, Karel Vlasák
3. místo „RŮŽOVÍ PONÍCI“ – Kačka Kalinovská, Kačka Pešičková, Martin Dolejšek
4. místo „K NA TŘETÍ“ – Kačka Pošustová,
Kačka Petříková, Kristýna Pušustová
5.–10. místo „JE NÁM TO FUČ“ – Eva Brůžková,
Michal Jeřábek, Matěj Stuchlík; „RONY“ – Ladislav Valenta, Eva Valentová, Václav Kruta,
Vlasta Krutová (střídali); „MÁCHOVI“ – Miroslav, Mirka a Petra Máchovi; „RAJČATA“–
Helena, Nela a Eva Rajcsekovi; „SLUNÍČKA“ –
Hanka Petříková, Zuzana Kabátová; „KABÁTI“
– Alena, Ondřej a Toník Kabátovi
Za OS Diacel Písek Zdenka Staňková

PODZIMNÍ ÚKLID 2013

Podzimní svoz bioodpadu bude probíhat jednorázově v těchto termínech a na těchto stanovištích:
Pondělí 14. října

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

Úterý 15. října

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

Středa 16. října

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

Čtvrtek 17. 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
14.30–15.30
16.00–17.00
17.30–18.30
14.30–15.30
16.00–17.00
17.30–18.30
14.30–15.30
16.00–17.00
17.30–18.30

V rámci svozu bude převzat 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.).

Pátek 18. října

13. Zahrádky staré sídliště (dolní část ul. P. Bezruče)
14. Zahrádky Kostelecká (u býv. moštárny)
15. Zahrádky směr Osek

Pondělí 21. října

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

Úterý 22. října

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

Středa 23. října

Dmýštice (u obchodu)
Klisín (u kapličky)
Něžovice (u rybníka)

14.30–15.30
16.00–17.00
17.30–18.30
14.30–15.30
16.00–17.00
17.30–18.30
14.30–15.30
16.00–17.00
17.30–18.30
14.30–15.30
16.00–17.00
17.30–18.30

!!!Je zakázáno umisťovat bioodpad na stanoviště předem!!!
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.

Akce „ŽELEZNÁ SOBOTA“ (sběr kovového odpadu) je přesunuta na jarní období.
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První zářijový pátek se stalo Milevsko cílovým městem II. etapy cyklistického mezinárodního závodu Okolo jižních Čech 2013. Trasu dlouhou 143,2 km
jako první pokořil Florian Senechal, druhý skončil Xandro Meurisse a třetí Jan Sokol. Ceny vítězům předal starosta města Milevska Bc. Zdeněk Herout.

HURÁ NA POUŤ! O víkendu 7. a 8. září se v Kostelci nad Vltavou konala tradiční pouť. V pátek 6. září se mohly na atrakcích vydovádět děti
z místní mateřské školy.

Na 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko nastoupilo do tří 1. tříd 59 žáků, z toho
26 chlapců a 33 dívek.

12. a 13. září probíhala v Městské knihovně v Milevsku soutěž O nejlepšího čtenáře třídy. Na snímku je 2. A z II. ZŠ, kde se vítězkou stala Nikola
Dvořáková. V dalších třídách zvítězili: 2. B II. ZŠ Veronika Matoušková,
z I. ZŠ vyhráli: 2. A Adam Kolář, 2. B Barbora Čiháková, 2. C Jan Doubrava.

Předškoláčci, scházející se v Domě kultury v Milevsku, si na své první
schůzce vyrobily desky, do kterých si budou vkládat pracovní listy a úkoly.
Ozdobily si je bramborovými tiskátky

Hudební komedie Noc na Karlštejně přilákala v sobotu 7. září do milevského kláštera 120 návštěvníků.

V sobotu 14. září proběhlo v amfiteátru DK Rodinné zábavné odpoledne.
Děti sbíraly na celkem 4 stanovištích členy rodiny, ze kterých pak vytvořily na čtvrtku obrázek rodiny. Celkem 52 těchto obrázků máte možnost
si prohédnout ve vestibulu domu kultury. Celým odpolednem provázelo
děti hudební vystoupení Myš a Maš, doplněné dalšími soutěžemi. Akci
připravily Dům kultury Milevsko a Centrum Milísek.

str. 8 • www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj •10•2013

kultura a sport v mIlevsku a okolí
říjen 2013

kIno BIos „em“

neděle 20., pondělí 21.
carrIe

akce měsíce

17.30

3d

105 min.

V pokračování rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gargamel
pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům
tzv. Neplechy a doufá, že s jejich pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci.
vstupné: 130 kč
pátek 4., sobota 5.
elysIum

20.00 titulky

pátek 25. až pondělí 28. 17.30
kameŇák 4

Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov v plné
parádě. do 15 let nepřístupný, vstupné 110 kč
pátek 25., sobota 26.
2 zBraně

V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí, kteří
žijí na nedotčené umělé
kosmické stanici s názvem
Elysium, a zbytek živoří na přelidněné zničené
Zemi.

neděle 6., pondělí 7.
20.00
mIllerovI na trIpu

neděle 27., pondělí 28.
příBěH kmotra

titulky

111 min.

Co vám vyjde, když se vydá
drogový dealer, uprchlice a panic na pašeráckou výpravu do Mexika?
Přidejte k tomu karavan
plný nádobí, naštvaného drogového bosse, zlomyslnou tarantuli, pornografickou hádankovou hru Pictionary
a spontánní kolektivní zpěv – a pokud by to
někoho zajímalo, vyjdou vám… Millerovi.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 kč
pátek 11., sobota 12.
rIddIck

20.00

titulky

119 min.

vin diesel se k nadšení všech fanoušků vrací
ve své slavné roli antihrdiny
– nebezpečného trestance
Riddicka. Drsné hlášky, zabijácké nestvůry, lovci hlav –
nejnovější pokračování sci-fi
hitu slibuje dynamické scény, tvrdé souboje a poctivou
akci.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 kč
neděle 13.
macHřI 2

20.00

titulky

101 min.

Poté, co se Lenny (Adam Sandler) se svou
rodinou přestěhoval zpátky do svého rodného města, aby byl ve společnosti
svých kamarádů a jejich
dětí, zjišťuje, že pokud se
ve vaší blízkosti vyskytují bývalí školní rváči, noví
rváči, schizofrenní řidiči

20.00 titulky

108 min.

Posledních 12 měsíců jsou agent Národního
úřadu pro kontrolu obchodu s drogami Bobby
Trench (Washington) a důstojník Americké
námořní rozvědky Marcus Stigman (Wahlberg)
i přes vzájemné antipatie odsouzeni nehnout
se od sebe téměř na krok.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 kč

109 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 kč

titulky

Režisérka Kimberly Peirce (Kluci nepláčou)
přichází s remakem kultovního snímku z roku
1976. Film vznikl na motivy románu Stephena
Kinga.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 kč

ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
www.dkmilevsko.cz
pátek 4. až neděle 6.
šmoulové 2

20.00

autobusů, opilí policajti na lyžích a 400 lidí
v kostýmech, schopných vám vtrhnout bez
ohlášení na večírek, je úplně jedno, kde bydlíte, šílenství si vás vždycky nějak najde.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 kč
pondělí 14.
20.00
94 min.
zuzana mIcHnová – jsem slavná,
tak akorát

Filmová odysea o Zuzaně Michnové, mimo
jiné hlavní představitelce
legendární
skupiny
Marsyas. Film není klasickým dokumentem, jedná
se o koláž vzpomínek, vzácných archivních materiálů,
hraných scén, výpovědí osobností a záběrů
z vyprodaného koncertu v La Fabrice.
vstupné: 80 kč
pátek 18. až neděle 20. 17.30
justIn: jak se stát rytířem

90 min.
3d

20.00

99 min.

Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem
Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 kč
Vstupenky do kina lze zamluvit telefonicky
nebo emailem:
Tel. kino 382 521 216 vždy 30 min. před promítáním
mobil: 775 733 551 – 8–22 hod., email: kino@
dkmilevsko.cz

dŮm kultury
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200
www.dkmilevsko.cz
středa 2. 10.

15.30

učebna dětských
aktivit
Hravá anGlIČtIna – zaHájení kurzu

Angličtina pro děti od 4 let. Lektorka: Simona
Vachtová
středa 2. 10.
18.00
jÓGa – zaHájení kurzu

hudební sál

Od října každé pondělí od 17.00 hodin, každou
středu od 17.30 hodin a každý čtvrtek od 18.00
hodin.

Vtipy nabité animované
dobrodružství o Justinovi,
který měl svůj velký sen.
Dnes se kluci chtějí stát
slavným muzikantem nebo
Jágrem, ale Justin je ze středověku a chce se stát rytířem.
vstupné 150 kč
pátek 18., sobota 19.
GravItace

20.00

čtvrtek 3. 10.
18.00
loutkový sál
toulky za poznáním – Havajské ostrovy

titulky
3d

91 min.

Sandra Bullock ve filmu hraje doktorku Ryan
Stone, skvělou lékařku – inženýrku na její první vesmírné misi. George Clooney ztvárnil vesmírného veterána Matta Kowalskyho, který
velí svému poslednímu letu před odchodem
do důchodu.
vstupné 130 kč

Tradiční cyklus naučných pořadů pokračuje
po prázdninové přestávce. Přednášejícím bude
tentokrát cestovatel Petr Nazarov s přednáškou o Havajských ostrovech.Více o přednášejícím Petru Nazarovi najdete na stránkách www.
petrnazarov.org
vstupné: 25 kč
pátek 4. 10.

17.30 a 20.00

velký sál

taneČní HodIny 2013
5. lekce, skupina B – 17.30 hod. a skupina A 20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi.
účastníci kurzu vstup na průkazky,
ostatní: 30 kč
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sobota 5. 10.
10.00–12.00
		
hudební a přednáškový sál
PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A OSTATNÍCH POTŘEB

Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do čtvrtka 3. října na tel. č. 383 809 201 nebo na
e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.
vstup zdarma
sobota 5. 10.
17.00
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY

velký sál

Dům kultury Milevsko uvádí
představení pro děti i dospělé
v podání souboru Kovářovská opona. „Když před zlem
jednou utečeš, budeš už utíkat pořád...“ ale to
může změnit jedině láska a odvaha. Představení plné krásných písniček, ve kterém si přijdou na své jak děti, tak i dospělí.
vstupné: 60 Kč
úterý 8. 10.
13.00–16.00
učebna 2
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA ČR

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
čtvrtek 10. 10.
16.00
velký sál
POHÁDKA PRO DĚTI – O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Pohádka v podání divadelního
souboru Mladá scéna Ústí nad
Labem patří k nesmrtelným dílům našich klasiků. Svým ztvárněním je určena zejména těm
nejmenším.
vstupné: 60 Kč
pátek 11. 10.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2013

velký sál

6. lekce, skupina A – 17.30 hod. a skupina B –
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi. účastníci
kurzu vstup na průkazky, ostatní: 30 Kč
neděle 13. 10.
18.00–22.00
velký sál
TANEČNÍ PODVEČER NEJEN PRO SENIORY
S KAPELOU JIHOČESKÁ PODHORANKA

Dům kultury Milevsko, Sociální služby Města
Milevska ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ
připravili taneční setkání s kapelou Jihočeská
Podhoranka.
vstupné:
členové senior klubu 70 Kč, ostatní 130 Kč
úterý 15. 10.
KČT – beseda

18.00

loutkový sál

čtvrtek 17. 10.
17.30
výuková učebna
KURZ – VÝROBA KYTIČEK ZE SATÉNU A ORGANZY

V ceně kurzu je zhotovení tří kytiček, které najdou využití jako brož, ozdoba čelenky
do vlasů, ozdoba pásků atd. Na kurz je nutné
se předem přihlásit na tel.: 383 809 201 nebo
na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz do úterý
15. října!
vstupné: 150 Kč
5. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
vstupné pátek + sobota: 100 Kč
pátek 18. 10.
18.30–03.00 prostory DK

Prezentace pivovarů – více druhů piv, soutěž o Milevskou pivní korunku, pivní soutěže.
Hraje: ELIZABETH
vstupné: 60 Kč
sobota 19. 10.

18.30–03.00

prostory DK

Prezentace pivovarů – více druhů piv, soutěž
o Milevskou pivní korunku, pivní soutěže. Hraje: PESHATA a FANTOM
vstupné: 60 Kč
pátek 25. 10.
14.00–22.00 loutkový sál
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
pátek 25. 10.
19.00
prostory DK
TANEČNÍ HODINY 2013 – PRODLOUŽENÁ SK. B
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vstupné: 110 Kč velký sál,
100 Kč ostatní prostory
sobota 26. 10.
08.00–14.00 loutkový sál
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
sobota 26. 10.
19.00
prostory DK
TANEČNÍ HODINY 2013 – PRODLOUŽENÁ SK. A

vstupné: 110 Kč velký sál, 100 Kč ostatní prostory
pondělí 28. 10.
19.00
KONCERT KAPELY SWINGBAND TÁBOR
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 28. ŘÍJNA

Pořádá město Milevsko. Bližší informace
na plakátech a www.milevsko-mesto.cz.
úterý 29. 10. odjezd autobusu v 16.00 hodin od DK
ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ – STRÝČEK VÁŇA

Zájezdové představení do Stavovského divadla v Praze.
Hrají: František Němec, Iva Janžurová, Igor
Bareš, Martin Pechlát, Saša Rašilov, Lucie Žáčková, Kateřina Holánová a Johana Tesařová.
Více informací a rezervace v kanceláři DK
Milevsko, tel.: 383 809 200.
středa 30. 10.
09.00
výuková učebna
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI

Tvořivá výtvarná dílna pro děti
a jejich rodiče i prarodiče. Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci
se zvířátky.

LETNÍ STADION

05. 10. 10.00
14.00
16.00
12. 10. 15.00
13. 10. 11.00
13.00
19. 10. 15.30
20. 10. 14.00
27. 10. 10.30
12.30
28. 10. 10.00

FC ZVVZ žáci – FK Meteor Tábor
FC ZVVZ ml. přípr. – FC Písek D
FC ZVVZ muži „A“ – FC Rokycany
FC ZVVZ přípr. – ZVVZ Milevsko
FC ZVVZ ml. přípr. – FK Protivín
FC ZVVZ dorost - Tn. Prachatice
FC ZVVZ muži „A“ – FK Hvězda Cheb
FC ZVVZ žáci – Malše Roudné
FC ZVVZ ml. přípr. – FC Mirovice
FC ZVVZ dorost – SK Rudolfov
FC ZVVZ ml. přípr. – TJ Hradiště B

SPORTOVNÍ HALA

05. 10. 15.30
06. 10. 11.00
12. 10. 09.00
13. 10. 09.00
20. 10. 11.00
Každý čtvrtek

Handball muži – České Budějovice
Hadball ženy – Ledeč nad Sázavou
FLORBAL – Jihočeská liga elévů
FLORBAL – Jihoč. liga st. žáků
Handball ženy – Turnov
20.00 ZUMBA

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz
sobota 5. 10.
15.00	Klášter
		– budova barokní prelatury
VERNISÁŽ VÝSTAVY JSOUCNO

vtupné: 10 Kč
středa 30. 10.
17.00
velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
sobota 16. 11.
TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE

Vaši oblíbenci Dolores a Alex představují slečnu Stacey a Travesti revue Techtle mechtle.
Zcela nová sestava! Více zábavných scének.
Vstupenky je možné rezervovat na www.
milevskem.cz nebo v kanceláři DK Milevsko,
tel. 383 809 200 od pondělí 7. října.

GALERIE M
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
www.dkmilevsko.cz
čtvrtek 3. 10.
17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY Z POHLEDU SRDCE

Prodejní výstava olejomaleb Evy Chudové.
pátek 4.–středa 30. 10.
VÝSTAVA – Z POHLEDU SRDCE

Prodejní výstava olejomaleb Evy Chudové.
vstupné: 10 Kč
pátek 18. 10.
19.30
HUDEBNÍ SKLEPY – MARIA DOYLE KENNEDY

Kennedy objíždí svět jako sólová zpěvačka. Na kytaru ji doprovází manžel Kieran, pokud zrovna
není na šňůře v USA s Hothouse Flowers. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Galerii M,
tel.: 382 522 082 nebo přímo na místě před akcí.
vstupné: v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
J. A. Komenského 1034 • tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

Veřejné bruslení a hokejové zápasy
na měsíc říjen 2013 dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

Vystavují: Petr Adamčík, Dorota Zlatohlávková
a Valérie Stehlíková. Výstava potrvá až do konce
listopadu – otevřeno každý den od 10 do 17 hodin.
čtvrtek 17. 10.
19.00	Latinská škola
HOST V LATINSKÉ ŠKOLE – FRANTIŠEK MÍČEK

Hostem Stanislavy Suchanové bude nově
nastoupivší farář milevské farnosti p. František Míček. Dozvíte se vše o tom, jaký byl
jeho život před příchodem do Milevska.
Zveme všechny příznivce těchto večerů.
čtvrtek 24. 10.
19.00	Latinská škola
KŘESLO PRO HOSTA
– plk. JUDr. JIŘÍ KOMOROUS

Dlouholetý šéf Národní protidrogové centrály, poté náměstek ministra vnitra, v současné době velitel Útvaru pro ochranu ústavních
činitelů – Policie ČR.
vstupné: 50 Kč

KARATE MILEVSKO
www.karate-milevsko.cz

sobota 2. 11.
09.00
víceúčelová
		
sportovní hala
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KARATE JKA

Pořádá Karate – P-KLUB Tábor, Milevsko
a Sedlčany s pověřením Českého svazu karate JKA pod záštitou starosty města Milevska
Bc. Zdeňka Herouta.

ZUŠ MILEVSKO
Libušina 1217 • tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz
středa 23. 10.
14.00	Klub důchodců,
		
ul. Gen. Svobody
BESÍDKA PRO SENIORY
čtvrtek 24. 10.
10.00
sál ZUŠ
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO 1. TŘÍDY ZŠ
čtvrtek 24. 10.
17.00
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

sál ZUŠ
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RACING RESCUE o. s.
www.vyprostovani.cz
sobota 12. 10.
09.15
ŽELEZNÝ HASIČ MILEVSKO

nám. E. Beneše

Druhý ročník soutěže – O pohár starosty města. Silový víceboj jednotlivců v disciplínách T.
F. A. Finanční výhra pro první tři místa, bohatý
kulturní program. 9.15 hodin nástup, zahájení
soutěže, 9.30 hodin start prvního soutěžícího.

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

čtvrtek 3. 10.
ZÁJEZD č. 15 – ROŽMBERK, VYŠŠÍ BROD

Prohlídka hradu Rožmberk. Navštívíme Zemskou
výstavu v klášteře a poštovní muzeum ve Vyšším
Brodě. Vstupenky jsou v ceně. Odjezd od klubovny
v 7.00 hod. (se zastávkou u spořitelny).
vede: Jaroslav Mácha
sobota 5. 10.
ZÁJEZD č. D7 – PRODANÁ NEVĚSTA
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sobota 19. 10.
OKOLÍM MILEVSKA

Pěší vycházka po trase Božejovice, Božetice,
Sepekov, Milevsko, celkem 15 km. Odjezd vlakem v 8.17 hod.
vede: Tomáš Wilda
pondělí 28. 10.
PODZIMNÍ PRAHA

Tradiční autobusový zájezd s pěší procházkou
Karlínem. Program může být doplněn dle aktuální nabídky prohlídek pražských institucí.
Přihlášky v Infocentru, tel.: 383 809 101. Odjezd
v 7.00 hod. od sokolovny. vede: Jaroslav Mácha

STEAKHOUSE NA PALUBĚ
Od září do konce roku u nás probíhá poznávací
akce Cesta pivního znalce. Každý sudý týden
od soboty bude na čepu pivní speciál z malých
českých pivovarů. Pokusíme se to spojit s nějakou metodicky shodnou muzikou. Pro konkrétní pivovary, piva a hudbu sledujte plakáty.

Městská knihovna
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

Zájezd do DK Metropol v Českých Budějovicích
na ojedinělé představení hry se zpěvy a tanci.
Hrají a zpívají členové sokolských souborů.
Představení začíná v 16.00 hod., odjezd od klubovny ve 14.00 hodin (se zastávkou u spořitelny).
vede: Zuzana Sekalová

po celý říjen
SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE

čtvrtek 10. 10.
ZÁJEZD č. 16 – NORIMBERK

Amnestie a registrace nových čtenářů.

Robert Krekule - výstava fotografií.
pondělí 30. 9.–neděle 6. 10.
TÝDEN KNIHOVEN

Prohlídka historické části města s průvodcem
(paní Nejedlá), cestovní pojištění je v ceně, při
přihlášce je nutno uvést i rodné číslo partnera.
Odjezd od klubovny v 6.00 hod. (se zastávkou
u spořitelny).
vede: Jiří Lesák

úterý 1. 10.
15.30
INTERNET PŘI KÁVĚ S ING. J. ŠKOLNÍKEM

neděle 13. 10.
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM

čtvrtek 31. 10.
18.00
BESEDA SE ČTENÁŘI

Koná se v domě kultury, začátek v 18.00 hod.,
pro členy sleva 50 %.

Besedovat budou Marie Kurková a Jiří Houdek,
a to o svých zbrusu nových knihách v žánru krimi/detektivky, o tom, jak se detektivky
píší, o tom, co každého z nich k psaní přivedlo,
o úskalích, které činnost spisovatele s sebou
přináší a o mnoha dalších věcech…

čtvrtek 24. 10.
ZÁJEZD č. 17 – BAD FÜSSING

Zájezd na koupání do termálních lázní. Vstupné cca 9€ hradí každý sám, cestovní pojištění
je v ceně. Odjezd od klubovny v 7.00 hod. (se
zastávkou u spořitelny).
vede: Jiří Lesák
čtvrtek 31. 10.
ZÁJEZD č. 23 – PRAHA – ŽIDOVSKÉ MĚSTO

čtvrtek 3. 10.
MAREK ŠOLMES SRAZIL

Autorské čtení pro 1. třídy I. a II. ZŠ.

CENTRUM MILÍSEK
Sažinova 763 • tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

Podzimní zájezd do Prahy, prohlídka židovských památek s průvodcem, vstupenky jsou
v ceně. Odjezd od klubovny v 7.00 hod. (se zastávkou u spořitelny).
vede: Zdeněk Vávra

úterý 1. 10.
17.00–19.30
KURZ ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ

U zájezdu č. 15 a 16 jsou ještě volná místa, mohou se přihlásit i nečlenové SK.

středa 2. 10.
15.00 – 16.00
POHYBOVÉ HRY PRO NEJMLADŠÍ (3–6 LET)

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

sobota 5. 10.
TÁBORSKO

Pěší vycházka po trase Nasavrky, Radimovice, Chotoviny, Stoklasná Lhota, Tábor, celkem 16 km. Odjezd v 8.17 hod. z nádraží ČD. vede: Dana Syslová

úterý 1. 10.
15.00–16.00
TVOŘENÍ PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET

středa 2. 10.
17.00 – 18.00
TANEČNÍ KROUŽEK STREET DANCE

Ž e l e z n ý h a s ič
O pohár starosty města 2013

Dne 12. 10. 2013 se uskuteční druhý ročník
soutěže Železný hasič Milevsko – O pohár
starosty města.
Premiéry v roce 2012, která se konala na parkovišti u fotbalového stadionu, se zúčastnilo
široké startovní pole čítající takřka padesátku
závodníků z několika krajů České republiky.
Soutěž absolvovali borci jako Stanislav Kalvoda, Dušan Plodr, Štěpán Heger, Michal Strnad,
Josef Brabec aj. Vítězem mužské kategorie
Master se stal Jiří Dvořák HZS JČK Úo Tábor.
Letošní ročník čeká řada změn. Nejzásadnější
je přemístění celé soutěže na náměstí Edvarda
Beneše. Frekventované centrum města je zajisté místo, kam taková soutěž patří. Další změnou oproti loňskému roku nastala v kategorizaci soutěžících. Jsou vypsány tři kategorie – Ženy,
Muži – v obou případech je minimální požadavek na osobní výstroj, dýchací technika slouží
pouze jako zátěž. Kategorie Muži je uzpůsobena spíše pro začínající sportovce v tomto odvětví. Tato kategorie se velmi osvědčila při soutěži
Noční železný hasič – Pohár FAST KOVOŠROT
konané v srpnu 2013 v milevské Bažantnici.
Díky tomuto rozdělení absolvovala soutěž řada
nových tváří. Jako královská je vypsána kategorie Master, které se mohou zúčastnit všichni
zájemci bez rozdílu pohlaví. V této kategorii nastoupí soutěžící v plné zásahové výstroji včetně
aktivovaného dýchacího přístroje.
Závodní trasu tzv. polygon bude tvořit řada
modifikovaných disciplín TFA, a to jak klasických – roztahování hadic a jejich motání,
figurína, bariéra, tak disciplín lehce upravených místu konání. Pořadatelé připravili pro
soutěžící jednu „libůstku“, která nemá v ČR
příliš velké obdoby, a tím je tlačení – tažení
těžkého břemene. Vrcholem soutěže bude výstup na věž kostela sv. Bartoloměje, který tvoří
dominantu náměstí E. Beneše v Milevsku.
První tři místa v každé kategorii si odnesou poháry a věcné dary. Pro kategorii Master je jako v loňském roce vypsána tzv. Prize Money – 1. místo
3000 Kč, 2. místo 2000 Kč, 3. místo 1000 Kč.
Celý den bude probíhat bohatý doprovodný
program – taneční performance,
BMX Exhibice, dětská soutěž TFA a další.
Akce se koná pod záštitou starosty města
Milevska Bc. Zdeňka Herouta.
Zájemci posílejte přihlášky do 5. 10. 2013
na e-mail: vzohv@email.cz
Více informací naleznete na:
www.vyprostovani.cz

čtvrtek 3. 10.
15.00
LOGOPEDICKÁ PORADNA
čtvrtek 3. 10.
17.00–18.00
TANEČNÍ KROUŽEK – ZUMBA PRO DĚTI
čtvrtek 3. 10.
18.30–19.30
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

úterý 15. 10.
BESEDA DIVOČINOU ALJAŠKY

pátek 4. 10.
09.00 a 10.15
CVIČENÍ RODIČE + DĚTI (od 12. a 18. měsíce)

Turistická beseda, vypráví a promítá Zdeněk
Kolář. Dům kultury – loutkový sál od 18 hod.

sobota 26.–středa 30. 10.
PODZIMNÍ DĚTSKÝ TÁBOR – HALLOWEEN

3. 10. od 18.00 hodin
TOULKY ZA POZNÁNÍM - loutkový sál
www.petrnazarov.org

vstupné:�25,-�Kč
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sokolové zaHájIlI

V pondělí 9. září se po dvouměsíční přestávce znovu otevřely dveře milevské sokolovny, aby jimi po celý cvičební rok 2013/2014 mohli proudit
pohybuchtiví občané Milevska a jeho přilehlého okolí na svoje cvičení. Více
než šedesátka zkušených cvičitelů a trenérů pro ně bude opět připravovat
pestré a nápadité hodiny, při kterých si všichni zvýší svoji fyzickou zdatnost, pohybové dovednosti, obratnost, rychlost i vytrvalost, při kterých se
dokáží odreagovat od každodenních povinností či starostí, při kterých si
najdou výborné kamarády a přátele. Hodiny, kterými zavládne nejen sokolská kázeň, smysl pro povinnost, tolerance, pomoc druhým a poctivost
v jednání, ale také ovzduší klidu, pohody a možnosti vlastní realizace.
V přiloženém rozvrhu si určitě najdou „to svoje“ cvičení zájemci z každé
věkové kategorie – od těch nejmenších dětiček, které cvičí ještě pod dohledem svých rodičů či prarodičů, přes předškolní a školní žactvo, dorost

a dospělé až po cvičence seniorského věku. A to jak klasické sokolské cvičení, sestávající z gymnastických a atletických cvičení a míčových i dalších
her (žactvo a dorost), cvičení zaměřené na některou oblast (jóga, Pilates,
tai-chi, zdravotní cvičení, aerobik) nebo tréninky sportovních oddílů (atletika, moderní a sportovní gymnastika, volejbal, stolní tenis).
Vedle účasti na župních přeborech (plavání, sportovní gymnastika, šplh
a atletika) a na nejrůznějších kláních sportovních oddílů se všichni členové
odboru všestrannosti brzy začnou připravovat na nácvik vystoupení pro
tradiční a velmi oblíbenou Tělocvičnou akademii. Ta by se měla uskutečnit v měsíci únoru.
Do nového cvičebního roku přejeme všem cvičencům, cvičitelům i činovníkům milevské jednoty hlavně hodně zdraví a dostatek finančních prostředků, ale také spoustu sportovních i pracovních úspěchů.
(ZiP)

tj sokol mIlevsko rozvrH cvIČení 2013/2014
pondělí
13.30–17.30
15.00–16.30
16.30–17.30
17.00–18.30
17.30–19.00
17.30–18.30
18.30–20.00
19.00–20.00
20.00–22.00
úterý
13.30–14.30
14.30–16.00
16.00–17.00
17.00–18.30
17.00–18.30
17.00–18.30
18.30–20.00
18.30–19.30
19.30–21.00
20.00–22.00
18.30–20.30
středa
10.00–11.00
15.00–16.00
15.00–17.30
15.30–18.00
18.00–19.30
18.00–21.00
19.30 – 21.00
19.30–21.30

moderní gymnastika 15.00–17.30 malý sál
žákyně II. a III. (příprava na soutěže)
rodiče a děti
atletika atletický stadion
muži – jóga malý sál
ženy – zdravotní tělocvik
ženy aerobik
pilates malý sál
muži a ženy – volejbal
nejmladší žákyně (příprava na soutěže)
žákyně I. (příprava na soutěže)
nejmladší žáci (předškolní a 1. třída)
atletika (od ročníku 2005) říjen-duben II. ZŠ 16.00-18.00
mladší žáci (2.–5. třída)
ženy a muži–jogová cvičení malý sál
starší žáci a dorost
volejbal – dorostenky, ženy II. ZŠ
ženy – volejbal II. ZŠ
muži – stolní tenis
tai-či malý sál
rodiče a děti (do 3 let)
dětský aerobik (mladší žactvo 1.–6. třída)
moderní gymnastika Speciální škola
sportovní gymnastika žákyně 15.30–16.00 malý sál
mladší žákyně (3.–5. třída)
pilates (jednotlivá cvičení: 18–19, 19.30–20.30) malý sál
posilovací cvičení – dorost
muži a ženy – badminton ZŠ Bernartice

čtvrtek
9.00–10.00
10.00–11.00
14.00–15.00
15.00–17.00
17.00–18.30
17.00–18.00
18.00–19.30
18.00–19.30
19.30–21.00
19.30–20.30
20.30–22.00
pátek
14.00–16.00
14.00–17.00
15.30–17.00
17.00–18.00
16.00–18.00
18.00–19.00
19.00–20.30
20.30–22.00
sobota
10.00–17.00
18.00–20.00
neděle
10.00–13.00
13.00–15.00
15.00–17.00
17.00–20.00

ženy–zdravotní cvičení malý sál
ženy–zdravotní cvičení malý sál
nejmladší žákyně (přípr. na soutěže, přibíráme pouze roč. 2008)
mladší žákyně I. (příprava na soutěže)
atletika (od ročníku 2006) atletický stadion
nejmladší žákyně (předškolní, 1. a 2. třída)
starší žákyně (6.–9. třída)
cvičení pro zdraví a harmonii malý sál
relaxace, regenerace malý sál
ženy aerobik
ženy – volejbal
žákyně II. a III. (příprava na soutěže)
moderní gymnastika Speciální škola
moderní gymnastika malý sál
pilates malý sál
sportovní gymnastika žákyně
žáci – sportovní gymnastika
muži – stolní tenis
dorostenci a muži – rekreační sporty
zápasy stolní tenis, sporty dle dohody
volejbal smíšený – rekreační
dle dohody–sportovní gymnastika žákyně, zápasy stolní tenis
základy akrobacie (od 10 let, placené mimo TJ Sokol)
žákyně (příprava na soutěže)
atletika (září–říjen moderní gymnastika)

Cvičí se od pondělí 9. září 2013 v Sokolovně a uvedených místech.

poHádkový les – poděkování sponzorům

Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení
Milevsko děkují sponzorům 4. Pohádkového
lesa: Město Milevsko, JUB, ZVVZ Engineering, KV2 audio, Efaﬂex, Ekoklima Milevsko,
Klabo Saloon, SPOS Milevsko, SMM Milevsko, Fast Kovošrot, Koloniál Luko, Jaroslav
Hřebík H+ H, Jaroslav Lešňovský, Jiří Doubek

– plastová okna, Bonas s. r. o, Robro s. r. o.,
Milevský software, Violka – Viola Kahounová, Lhota – Mlčkovský – malířství, Komerc,
Boma, UNIKO, IKK Milevsko, Elmax – Roman Pecka, Karel Procházka, Calta Elektro,
Pekařství Malý, MUDr. Hana Kuchtová, IS
SOFT Martin Pouzar, Drogerie Milena Jelínková, Velkoobchod Bohuslav Hruška, Papírnictví – Martin Koptiš, Baves s. r. o., 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, Acond a. s., Mautel s. r. o., BD
STAVBY cz s. r. o., Milevský autoservis s. r. o.,
Josef Peterka – Restaurace Stodola, Restaurace Brouček, Kohout, Cobra – Jan Čeřovský,
Jiří Hrůza – zemní práce, Potraviny Prima, Poliklinika Milevsko s. r. o., Jitka Mikšovská, Jan
a Šárka Kotrbáčkovi.

Velké poděkování si zaslouží p. Chochole
a jeho kolegové z lodních modelářů za zpestření odpoledne ukázkou modelů. Organizátoři
zároveň tímto děkují desítkám dobrovolníků,
kteří se na Pohádkovém lese starali o to, aby
akce měla zdárný průběh.
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DDM Milevsko - Naše nabídka pro rok 2013–2014
SPORT – zájmové útvary: Vilém Fink 777 339 990

Allkampf-jitsu AKJ – základy sebeobrany – od 7 let, cena činí 600 Kč
+ oddílový příspěvek
Anglický jazyk – pro zájemce od II. st. ZŠ – 800 Kč
Badminton – pro zájemce od II. st. ZŠ, cena 900 Kč
Digitální fotografie – pro zájemce od II. st. ZŠ, 700 Kč
Grafika – pro zájemce od II. st. ZŠ, 800 Kč
Herní klub – pro zájemce od 7 let, 500 Kč
Kalanetika – pro zájemce od 18 let, 800 Kč
Kondiční cvičení pro muže – pro zájemce od 18 let, 700 Kč
Kondiční cvičení pro ženy – pro zájemce od 18 let, 800 Kč
Orientální tance – pro zájemce od 5 let, cena 600 Kč
Pohybová průprava – základy moderní gym. od 5 let, 400 Kč
Slacklining – pro zájemce od II. st. ZŠ, 600 Kč
Spohrou – pro zájemce od 7 let, 600 Kč
Stolní tenis – pro zájemce od 7 let, 700 Kč
Střelecký – pro zájemce od 7 let, 700 Kč
Šachy – pro zájemce od 7 let, 500 Kč
Šipkový klub – pro zájemce od 10 let, 600 Kč
Žonglování – pro zájemce od 10 let, 700 Kč
Počítače – pro zájemce od 7 let, 600 Kč
Kickbox lightcontact – pro zájemce od 7 let, 600 Kč
+ oddílový příspěvek
Dramatický kroužek – pro zájemce od 7 let, 400 Kč
Angličtina – I. st. ZŠ, cena 700 Kč
Angličtinka – 4–6 let, cena 700 Kč
Tanečky – 3–6 let, cena 600 Kč

Technika a estetika – zájmové útvary: Hana Forejtová 777 339 923

Dopolední klubíčko – zábavné cvičení maminek s dětmi
– od 1,5 roku dítěte, cena – 800 Kč
Dopolední zvoneček – Vv metody pro děti od 2 let za doprovodu
maminek, cena – 800 Kč
Dovedné ruce – dívčí klub – od 7 let, cena 800 Kč
Dračí doupě – pro zájemce od 8 let, cena – 600 Kč
Hanky – vařečka – pro zájemce od 7 let – 700 Kč
Keramika – 800 Kč
Korálkování – pro zájemce od 8 let, cena – 700 Kč
Kynologický klub – pro zájemce od 10 let, cena – 600 Kč
Logopedie – pro zájemce od 4 let, cena 600 Kč
Ochránci přírody – pro zájemce od 5 let, cena – 500 Kč
Patchwork – klub – od 10 do 60 i více let, cena – 700 Kč
Modeláři + RC modeláři – od 6 let, cena – 700 Kč
Rybářský – možno získat rybářský lístek a povolenku, pro děti od 7
let, cena – 600 Kč
Šikulka – tvořivé a Vv práce pro děti od 3 let, cena – 800 Kč
Výtvarný – pro děti od 4 let, cena – 800 Kč
Základy pohybové a taneční průpravy – prvky moderního tance,
od 5 let, cena – 600 Kč
Hra na kytaru – 600 Kč
Drátkování – 700 Kč
Powerbocking – 600 Kč

Online registrace a více o kroužcích na www.ddmpisek.cz, nebo osobně v DDM Milevsko!

Uvítáme vás na trénincích
PROACTIVE Milevsko
prázdnin a uplynulý víkend ab-

Klub moderní gymnastiky a aerobiku PROACTIVE Milevsko zahájil podzimní sezónu ve sportovní hale a zve mezi sebe děvčátka do přípravky moderní
gymnastiky narozená 2006 až 2009, která mohou přijít v pondělí a ve středu od 14.00 hodin, a nové cvičenky aerobiku přivítáme v pondělí od 17.00
hodin a v pátek od 15.00 hodin rovněž ve sportovní hale v Milevsku. Těší se
na vás trenérky klubu Proactive.

Juniorka Natálie Křížová
Výjimečnou přípravu měla Natálie Křížová, která v tomto roce vstupuje
do kategorie juniorek, což je kvalitativně druhá nejvyšší výkonnost v moderní gymnastice. Svým loňským republikovým 5. místem v nadějích starších
byla předurčena pro tuto obtížnou kategorii, ve které startují povětšinou
členky tréninkových středisek z Prahy, Brna či Českých Budějovic. Natálie
věnovala přípravě, spolu s trenérkou Lucií Tollingerovou, druhou polovinu

solvovala s úspěchem oblastní
přebor s postupem na Mistrovství ČR, které se koná v závěru
měsíce září v Brně. Náročný čtyřboj volných sestav se skládá ze
sestav s obručí, míčem, kuželi
a stuhou. Talentovaná Natálie,
žákyně II. základní školy v Milevsku, dojíždí i na reprezentační srazy nadějí, kde natrénovala
společné skladby s míči a se
stuhami. Uvidíme ji i v rámci
mezinárodního závodu Grand
Prix Brno, v říjnu letošního roku.
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Město�Milevsko�zve�na

KONCERT�U�PŘÍLEŽITOSTI�OSLAV�28. ŘÍJNA
DK�Milevsko
28.�10.�od�19.00
vstupné:�zdarma

V rámci podzimních a zimních vzdělávacích
akcí, kdy je jedním z našich hlavních cílů Vám
přiblížit nový Občanský zákoník, který nabude účinnosti 1. 1. 2014, jsou pro Vás připraveny tyto semináře:

POZVÁNKA na exkurzi do Horního Rakouska
Bezplatná exkurze v rámci projektu EU Energie-Obce-Gem.
Téma:

Konkrétní příklady úspory energie
a nízkoenergetického stavění
03. 10. 2013	OZ – Nemovitosti 		
lektor: JUDr. Lenka Smolíková
06. 11. 2013	OZ – Dědické právo		
lektor: JUDr. Lenka Smolíková
18. 11. 2013	DPH v příkladech		
lektor: Ing. Václav Dvořák
25. 11. 2013	Obchodní dovednosti		
lektor: Jiří Beníšek
04. 12. 2013	OZ – vybrané podstatné změny
lektor: JUDr. Lenka Smolíková
16. 12. 2013	Přiblížení k OZ pro účetní		
lektor: Ing. Václav Dvořák
Začátek je vždy v 9.00 hodin,
prezence od 8.30 hodin
Místo konání seminářů: klubovna DK Milevsko
V případě Vašeho zájmu zúčastnit se
některého z uvedených seminářů je možné
přihlásit se již během měsíce října na níže
uvedeném kontaktu.
Marcela Kužníková
ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz;
tel.: 383 809 209; mobil: 608 572 260; www.jhk.cz

Pátek 25. 10. 2013, Odjezd z Českých Budějovic
Více informací na tel.: 387 312 580, e-mailu eccb@eccb.cz, www.eccb.cz

Sbírejte Mikulíny

V průběhu školního roku 2013/14 budou mít děti
možnost sbírat při vybraných dětských akcích v DK
Milevsko a v milevském kině Mikulíny. A co to vlastně Mikulín je? Je to postavička, která nese název
podle Milevské KULtury. Za návštěvu vybrané akce
děti obdrží razítko do kartičky, kterou získají přímo
na akcích nebo v kanceláři DK. Za nasbíraných 10
razítek se děti mohou těšit na odměny – promítání jen pro ně, diplomy a volné vstupenky, sladkosti
atd. Akce, na kterých bude možno Mikulína získat,
budou označeny logem. A které pořady v říjnu nabídnou možnost získat první razítka? Tak například
Šmoulové a Justin v kině, představení Tajemství
staré bambitky, pohádka O dvanácti měsíčkách
a prázdninová dílna pro děti v DK. Navíc ten, kdo
získá nejvíc Mikulínů ze všech, se může těšit na volný vstup na dětské pořady v DK po celý rok zdarma.

str. 14 • www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj •10•2013

říjnové HudeBní sklepy

marIa doyle
kennedy
zpěv

kIeran kennedy
kytara, klávesy, zpěv

mIlevsko, GalerIe m
pátek 18. 10. 2013 v 19.30 HodIn
vstup: předprodej 180 kČ
na místě 200 kČ

zpívala s damienem ricem,
hrála v tudorovcích,
teď míří znovu do milevska

projekt „Hudební sklepy milevsko 2012–2013“
je realizován za laskavé finanční podpory
státního fondu kultury České republiky.

vyHodnocení fotosoutěŽe

Po celé letní prázdniny probíhala fotografická
soutěž s názvem O nejhezčí balkon či zahradu,
pořádaná Domem kultury Milevsko. V pondělí
16. září vybrala porota z celkem 24 došlých fotografií tři, které získaly hlavní ceny.
Na pomyslném bronzovém stupínku se umístila Jana Petříková z Milevska se snímkem Zářící veranda a získává poukázku na odběr zboží
v hodnotě 200 Kč od sponzora soutěže paní

Dagmar Kolingrové z květinářství Romantik.
Na druhém místě se umístila Lucie Králová
ze Zbelítova a získává poukázku na 300 Kč.
Výherkyní celé soutěže a tím i držitelkou poukázky na 500 Kč se stala Jana Prokešová
z Milevska se snímkem Zahrada. Výhercům
gratulujeme!
Ostatní soutěžící ale nezůstanou bez odměny.
Je pro ně v kanceláři Domu kultury připravena

volná vstupenka na divadelní představení Tajemství staré bambitky, které Divadelní spolek
Kovářovská opona sehraje v sobotu 5. října
v DK Milevsko.
Všechny došlé fotografie jsou k zhlédnutí
na internetových stránkách www.dkmilevsko.cz a také na výstavě v prvním patře DK
u knihovny.

Zahrada – výherní snímek od Jany Prokešové
z Milevska.

Druhé místo získala Lucie Králové ze Zbelítova
se snímkem Relaxace.

Snímek s názvem Zářící veranda přinesl své
autorce Janě Petříkové z Milevska třetí místo.
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str. 15 • www.milevsko-mesto.cz

str. 16 • www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj •10•2013

VAILLANT

úsporné kondenzační kotle
✶ díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 %
spotřeby plynu
✶ provedeme prohlídku Vaší kotelny
a zpracujeme nabídku
✶ pokud nabídku odsouhlasíte, provedeme
během jednoho dne výměnu kotle

…a už tuto zimu snížíte náklady na topení

jak doBře znáš své město?

(cena je včetně DPH)

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 14. října 2013 na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na
5. Milevské pivní slavnosti, které se uskuteční v pátek 18. a v sobotu 19. října
v DK Milevsko. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
správná odpověď z minulého čísla: vchodové dveře do nového muzea
Výherci: Jaroslava Hrnčárková, Bechyně, Jana Stráňková a Marie Hladká, Milevsko
Nedostali jste do své poštovní schránky Milevský zpravodaj?
Kontaktujte nás na telefonu 383 809 200
nebo na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz, děkujeme.
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