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MĚSTO OSLAVILO 830 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY

V rámci Milevských městských slavnosti 2014 – Bartolomějského posvícení se uskutečnil křest nové
knihy Milevsko 830, vydané k výročí 830 let od první písemné zmínky o městě a slavnostní předání
nové městské vlajky.

MILEVSKO
830 LET
NOVÁ KNIhA
O MILEVSKu
Již v prodeji

Představení Milevska
v jeho současnosti i minulosti.
K dostání v milevském Infocentru
za cenu 349 Kč.

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

Vybíráme z obsahu:

Jednou z hlavních hvězd posvícení byl Ivan Mládek.

Střípky z minulosti
Nabídka volnočasových kurzů
Mateřská škola Kytička
hledají nový domov
Fotoobjektivem
Fotoohlédnutí za
Bartolomějským posvícením
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA MILEVSKA
Informace z 13. schůze Rady města Milevska

12. schůze Rady města Milevska

Rada města mimo jiné:

Rada města mimo jiné:
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

s chválila vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor (fitness)
v DK Milevsko
rozhodla o realizaci akce „Deratizace města Milevska“ a o uzavření
smlouvy s firmou DDD-ASAN s.r.o.

l

l

v yhodnotila nabídky veřejné zakázky „Dětské hřiště na starém sídlišti
v Milevsku“ a rozhodla o podepsání smlouvy na realizaci akce s firmou
FLORA SERVIS s.r.o.
v yhlásila výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Vybudování
dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ ve městě Milevsko“ – v areálu
školky Kytička na starém sídlišti
s ouhlasila s vytvořením parkovacích stání na autobusovém nádraží
dle varianty B (příjezd z ulice Pod farou, výjezd do náměstí i ulice Havlíčkovy)
r ozhodla zadat opravu chodníku a veřejného osvětlení v ul. Št. Dvořáka
Službám Města Milevska, spol. s r.o. za nabídnutou cenu 330 000 Kč
bez DPH za opravu chodníku a 137 000 Kč bez DPH za rekonstrukci VO

l

l

l

r ozhodla zrušit veřejnou zakázku „Zateplení objektu Domov pro seniory Milevsko“, zejména vzhledem k neúspěšné žádosti o poskytnutí
dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí
 epovolila umístění satelitních přijímačů na fasádu v čp. 775 Bezručon
va ul., čp. 127 nám. E. Beneše, čp. 128 Riegrova ul., čp. 145 Riegrova ul.,
čp. 147 Riegrova ul. Milevsko
rozhodla o soudním vymáhání dlužné částky za stavební práce v lokalitě Zvíkovec

l

l

schválila podobu slavnostní standarty města
r ozhodla provést repase všech oken a balkonových dveří na památkově chráněné části objektu č. p. 420 (historická budova radnice) a o využití grantového programu Jihočeského kraje ve výši 300 000 Kč

l

rozhodla uzavřít smlouvu na výměnu střešního pláště MŠ Sluníčko
(novější budova) s firmou ROBRO, Písek.

l

v zala na vědomí informaci o havarijním stavu střešní konstrukce objektu školní družiny 1. ZŠ T. G. Masaryka a pověřila ředitele 1. ZŠ řešením této situace
s chválila navýšení provozní dotace pro rok 2014 příspěvkové organizaci Milevské muzeum o 49 000 Kč, ke krytí výdajů spojených s nájmem budovy Milevského muzea a dále schválila použití finančních
prostředků z rezervního fondu na úhradu nájemného roku 2014 příspěvkové organizaci Milevské muzeum ve výši 36 000 Kč
schválila soutěžní podmínky a upřesňující podmínky zadání architektonicko-urbanistické soutěže Centrum města Milevska, rozšíření
území, které bude soutěž řešit a finanční limit hodinové odměny pro
nezávislé členy poroty
rozhodla zadat obnovu svítidel veřejného osvětlení ve vybraných
úsecích Službám Města Milevska, spol. s r. o., za nabídnutou cenu
495 800 Kč bez DPH
s ouhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci ul. Havlíčkovy vč. veřejného osvětlení a včetně řešení
širších dopravních souvislostí, vše v souladu s výsledkem architektonické soutěže „Rekonstrukce ul. Havlíčkovy“ – návrh na rozšířené zadání projektové dokumentace
 epřijala návrh úpravy ceny vodného a stočného pro hospodářský rok
n
2014/2015 zpracovaný a.s. ČEVAK České Budějovice. Návrh předpokládal navýšení ceny vodného a stočného oproti předchozímu období
o 2,46 Kč/m3
 eshodla se na způsobu řešení veřejné zakázky „Obnova a doplnění
n
osvětlení Zimního stadionu v Milevsku“, odložila rozhodnutí o výběru
dodavatele a rozhodla požádat o stanovisko Investiční komisi RMM
a Kontrolní výbor ZMM
v yhlašuje výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Kompostárna
Milevsko - stavba“ a „Kompostárna Milevsko – technické vybavení“
s chválila návrh Smlouvy č. 14167153 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí, podepsané zástupcem Fondu dne 04. 08. 2014, na akci Zateplení budovy MŠ Sluníčko Milevsko.

ODBOR vnitřních VĚCÍ

Změna v agendě blahopřání jubilantům
Vzhledem k legislativním změnám bude od 1. 1. 2015 následovat změna
v agendě blahopřání jubilantům. Nebude již možné automaticky vyhledávat občany města Milevska, kteří se v daném roce dožijí 80, 85, 90
a více let. Proto žádáme příbuzné, přátele či známé těchto jubilantů,
aby dané výročí oznámili na matrice městského úřadu a to alespoň měsíc předem.
Bc. Anna Randová

V měsíci červenci 2014
oslavili životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

80 let:
Libuše Městková, Milevsko
Ilona Homolková, Milevsko
Miloslava Brčková, Milevsko
85 let:
Karol Havran, Velká
Václav Procházka, Milevsko
Drahoslava Janečková, Milevsko
Jindřich Hladík, Milevsko
Věra Škubalová, Milevsko

90 let:
Miroslav Bartoš, Milevsko
90 a více let:
Věra Schorníková, Milevsko
Vlasta Kopecká, Milevsko

Dne 12. srpna 2014 oslavila krásné životní jubileum 100 let paní Marie
Landíková z Milevska. Na fotografii je v den svých narozenin se svými
nejbližšími a s gratulanty – starostou města Milevska Bc. Zdeňkem
Heroutem, vedoucí OVV MěÚ Milevsko JUDr. Janou Čunátovou a zástupkyní ředitelky OSSZ Písek Mgr. Ilonou Štědronskou.
Ještě jednou srdečně blahopřejeme.
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ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU

Hrobová místa upozornění pro občany
Informujeme občany, kteří mají uzavřeny smlouvy o nájmu hrobového
místa s platností od 1. 1. 2005 do 1. 1. 2015 a byly jim v průběhu roku 2014
doručeny nové smlouvy o nájmu hrobového místa od 2. 1. 2015 do 31. 12.
2024, aby vrátili podepsané smlouvy do 30. 9. 2014. Podepsané smlouvy
můžete osobně doručit na podatelnu Městského úřadu nebo Ing. Kolářovi, pracoviště Sažinova 843, Milevsko, 2. patro, č. dveří 205 nebo je
zašlete poštou na adresu: Odbor investic a správy majetku, Sažinova

843, 399 01 Milevsko nebo je doručte správě hřbitova, Na vinicích 1047,
399 01 Milevsko. Dle § 25 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového
místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem
a nájemcem.
Ing. Michal Kolář

Město využije úvěr

Na svém posledním zasedání před prázdninami schválilo zastupitelstvo
přijetí úvěru. Je určen na krytí výdajů rekonstrukce první etapy Švermova,
která právě v části náměstí a kostela probíhá. Nabízí se otázka, proč si město vlastně bere tuhle půjčku, když právě akce Švermova je rozpočtem už
plně pokryta?
Odpověď je taková, že městu se tímto úvěrem uvolní ještě v roce 2014 značný objem peněz (původně plánovaných na akci Švermova), který může být
vložen do několika dalších důležitých záměrů. Jde o akce, které městu přinesou významné dotace, v úhrnu jde o zhruba 5 milionů korun. Přitom to
nejsou jen dotace pro dotace, jak to také někdy bohužel vídáme, ale tady
jde o investice do příštích úspor, třeba do zateplení a výměny oken ve školce v Jeřábkově ulici a ve školce v ulici B. Němcové. Úspory energií bude ale
rychle přinášet i výměna osvětlení ve sportovní hale a rychlá výměna těch
energeticky nejnáročnějších svítidel v celém městě. Přijetí úvěru také pomůže několika rozvojovým projektům, třeba vybudování vozovky, chodníků
a osvětlení v ulici Suchanova, kde město také získává významnou dotaci.
Podobné je to i s novým dětským hřištěm v areálu mateřské školy na sta-

rém sídlišti. Všechny tyto akce byly plánovány a připravovány, ale v rozpočtu města pro letošní rok nebyly prostředky vymezeny v dostatečném rozsahu, zejména proto, že pro realizaci bylo často důležité, zda město získá
či nezíská příspěvek.
Je dobré si uvědomit i mimořádně příznivé podmínky, za nichž je úvěr přijat.
Město může čerpat až 15 milionů korun (je ale pravděpodobné, že to nebude více než dvě třetiny této částky), může kdykoli a bez sankcí předčasně
splatit, nemusí poskytovat žádné zajištění a sjednaná pevná úroková sazba
na celou dobu splácení činí 0,92% ročně. Navíc město v této chvíli je zcela
bez úvěrů, takže i jeho příští zatížení bude velmi nízké.
Uvedené okolnosti nakonec přesvědčily velkou většinu zastupitelů, že
tu nejde o rizikové a bezdůvodné zadlužování bez rozumného účelu, ale
o pragmatické rozhodnutí, které v dané chvíli pomůže financování města
a vlastně nám všem přinese zprostředkovaně nové peníze v dotacích.
Rozhodnutí to bylo prozíravé a patří jim za to dík. Pro město bude rychlé
řešení dalších úkolů určitě přínosem.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

PREZENTACE VOLEBNÍCH STRAN
SPOkojené město Volební program

Zdeněk KRISTIÁN

Helena SMRČKOVÁ

41 let
skladník, BPP

44 let
místopředsedkyně
MO SPO

Radnice pod přímou kontrolou
občanů
Na všech radnicích, kde SPO získá
důvěru od voličů, prosadíme
zveřejňování všech smluv na internetu,
a to bez ohledu na to, zda poslanci
příslušný zákon přijmou nebo nikoliv.
Zajistíme také zveřejnění všech smluv
z minulosti, u nichž tomu nebudou
bránit ustanovení v těchto smlouvách.
Občanům nechceme rušit kulturní
akce
Obnovíme osvědčené kulturní akce
jako např. MISS Milevsko, dětský
karneval či pozveme některé známé
osobnosti a kapely, které již dříve
přivedly do města mnoho návštěvníků.

Děkujeme
za Vaší podporu

Podnikáte? My Vás podpoříme
Budeme prosazovat Vaše zájmy, a to hlavně
snížení městského nájemného tak, aby bylo
více výhodnější pro Vás podnikatele.
Dáme práci občanům města Milevska
Vytvoříme více pracovních míst, díky
dobudování průmyslové zóny v Dukelské
ulici a dořešení obchodní zóny v Blanické
ulici. Budeme prosazovat přivedení investorů
do města Milevska.
Oprava komunikace je pro nás prioritou
Neodkladně je potřeba opravit komunikaci v
Sokolovské ulici, která se nedá dále odkládat.
Budeme se snažit, aby byl kruhový objezd
dořešen v co nejkratší době.
Vytvoříme multifunkční hřiště
Nemyslíme jen na děti. Myslíme i na dospělé,
kteří si zaslouží odpočinek i relaxaci, proto
pro ně chceme vybudovat multifunkční
hřiště.
Bezpečné město
Budeme prosazovat, aby se občané cítili
bezpečněji, aby hlídky městské policie
pracovaly efektivněji.
Ubytování pod psa
Chceme, aby návštěvníci města měli
komfortní ubytování, proto je zapotřebí
rekonstrukce Sporthotelu a Hotelu Stadion.
Mateřským školkám vstříc
Budeme podporovat samotné mateřské
školky i jesle. Chceme dosáhnout navýšení
maximální kapacity, kterou může mateřská
školka či jesle přijmout. Přezkoumáme, zda
v mateřských školkách zřízenými městem,
mají dostatečné vzděláním pedagogové.
Již nemusíte na zastupitelstvo
Budeme prosazovat, aby veškerá jednání šla
přímo na webovém portálu města v době
zastupitelstva, a následně se archivovaly
záznamy.

Vážení občané regionu
Zastupitelstva města
Milevska!

ZO KSČM Milevsko Vás zvou na setkání s kandidáty
KSČM do Zastupitelstva města Milevska, které se uskuteční ve středu 1. října 2014 od 17.00 hod. v kavárně
U soudu na náměstí E. Beneše.
Pokud budou naši zástupci do ZMM zvoleni, budou tak jako doposud
podporovat rozvoj města a jeho okolí dle svého nejlepšího vědomí
a svědomí. Ve své práci se soustředí zejména na podporu:
• Rozšíření pracovních možností.
• Udržení a zlepšení zdravotnických a sociálních služeb.
• Udržení a zlepšení kvality vzdělávání  ve všech oblastech.
• Podpora sportu, turismu a kultury v rámci finančních možností
města.
• Využití zákona o sociálním bydlení a zamezení spekulacím s občany
v tíživé situaci.
• Zachování a zlepšení bezpečnosti na veřejnosti i doma.
• Důkladná příprava veřejných rozpočtů se zapojením veřejnosti.
• Pokračovat v auditech hospodaření s následným snižováním provozních výdajů.
Podrobnější údaje budou na našem volebním letáku, který bude
distribuován Českou poštou v prvním říjnovém týdnu.
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hlížejí všecky rolnické usedlosti
19. června 1916
a všechno obilí zabavují. Lidé to
Zde se mnoho mluví o rakouském ústupu na všech frontách. V sobotu
schovávají, kam jen mohou, aby
byl zase odvod milevských a dnes, v pondělí, týnických. Z Milevska jich
jim aspoň něco zůstalo. Vedle nás se presuje párou seno a sláma pro vojodvedli 18, jsou mezi nimi: Dvořák, krejčí, Rosol od Baziků, Kamenský, zasko, vozí to sem rolníci z celého okresu. Všechno se pak odváží pryč. Mluví
hradník, Jelínek, kloboučník, Kafka ml. z náměstí, Šimek, sklenář, Škoda,
se, že budou prohlídky všech domů a rodin a že se bude pátrat po zásosyn, Valenta, nožíř, Malý, Benda, Zelenka, Tvrdík aj. Z kláštera dva bratři
bách. Byl zde také už třetí odvod od Nového roku. Z Milevska odvedli 44
Míkové, Kaplan ml., Vejvoda, kostelník, z města ještě Max Straka, Pepímužů.
ček Vodňanských, Bursík Fr., Kálal z Vodičkové ulice aj. Už kolik dní prší
20. dubna 1917
a rekruti chodí a zpívají a jsou celí promočení. Chodí okolo nás celé houfy.
Nového je zde velmi mnoho, ale samé špatné věci. Jedna rekvizice za druDnes zde byl trh na dobytek, ale prodávalo se jen pro vojsko. Rolníci mohli
hou a všeobecný nedostatek. Dnes měl pohřeb náš bývalý „soused“, ktekupovat jen pro chov.
rého jsi taky znal, starý tulák Habart, který přespával vždycky u stodoly
29. července 1916
u vrat.
Žně jsou v plném proudu. Jsou zde po vesnicích na výpomoc vojáci a inva15. května 1917
lidé. Pan nájemce Biskup má na práci italské zajatce, jsou to samí černí
Už začíná být u nás
lidé. V Jednotě jsou
citelná bída, lidé se
Rusové. Lazaret je
derou o chleba a neplný
nemocných
dostává se na všeca jsou tu příslušníci
ky. Omastek a maso
snad všech rakousse dá koupit jenom
kých národů. Dnes
málokdy. Tvou záv sobotu slavíme
silku potravin jsme
svátek naší mamindostali, ale něco se
ky a hodovali jsme
dlouhou cestou zkabez masa a bez kozilo.
láčů, protože není
20. července 1917
ke koupi ani maso,
Kdybys mohl, pošli
ani mouka. Ještě
nám z Polska sydobře, že máme asrové sádlo nebo lůj
poň nové brambory
a také kdybys mohl
a že jsou žně, snad
dostat nějakou sůl.
bude po bídě.
Bída je všeobecná.
30. září 1916
A ještě sem jezNovák, geometr, co
dí na žebrotu lidé
si vzal sl. Soulkoz Prahy, z Tábora
vou, zemřel v Albánii
i z Písku.
na malárii, ve Ska28. srpna 1917
daru a tam byl také
Jest po žních, ale
pohřben. Dr. Klinenemáme hnedle už
berger byl v Josefově
co jíst. Všechno je
zatčen, prý pro velezradu.
Rusko-rakouská fronta v Karpatech, 1916. Tělo jednoho z padlých rakouských vojáků, které nosiči mrtvol zabaveno. Potřebovali bychom sád22. října 1916
ještě nestačili odnést. Snímek pořídil milevský účastník bojů, nadporučík Jan Fuka.
U nás je špatná úroZe sbírek Milevského muzea. lo a mouku, jestli
budeš moci, něco
da brambor a samá
pošli.
rekvizice, lidé nemají
12. října 1917
co dávat. Včera večer byl u nás Heřman Weil, měl 14 dní dovolenou, je celý
Co jsi nám poslal, bylo všechno velice vítané, obzvlášť sádlo a cigarety.
bledý a nějaký nemocný. Už zase musel pryč. Budou prý také lístky na oděv
Kdybys tam mohl koupit koření, tak ho pošli, hlavně kmín, také mák,
a látky. Bojíme se toho, co nám budou dávat, bude to asi papírové.
za kouření a koření vyměníme něco jiného k jídlu.
4. listopadu 1916
23. října 1917
Všude je bída, co se nehlídá, ztratí se, co se dá ukrást, to se ukradne. HlíSbíráme žaludy na kafe. Platí se za ně 70 hal. za kg. Je tu plno bídy. Cidáme i naše hospodářství, ale přece v noci na pátek nám někdo vzal kozu
korka je k mání jen někdy, cukr není, kmín a ocet také ne. Co se tam dá
z chlívka. Četníci nic nenašli, máme sice podezření, kdo to byl, ale nedá se
koupit, všechno kup, hlavně špek a tabák. Cigarety vůbec pryč nedávej,
nic dělat, když jsme ho nechytli.
za ně je hned k dostání maso, mouka, máslo atd. Masopustovům psal syn
10. prosince 1916
z Ruska za 27 měsíců. Mladší Venzera je také zajatý v Rusku, už asi rok.
Těšíme se, až přijedeš na dovolenou, ale musím ti sdělit, že večerní vlaky
28. října 1917
z Tábora vůbec nejezdí. Je velká bída o tabák, přivez něco s sebou.
Je doba bramborů a musí se z nich odvádět stanovené množství. Někteří
17. ledna 1917
rolníci jich mají dát víc, než co sklidili. To také vypočítali „znalci“, kteří
Zase jsou zde nové odvody, odvedli Štědrého, holiče, Anděla, malíře, Durozumějí, co se urodí.
choně od materialistů a mnoho jiných. Je tu hodně sněhu a mrazy až 32
2. listopadu 1917
stupňů. Mnoho lidí nemá čím topit, protože se nedováží žádné uhlí.
Víš, jak se všechno na drahách a poštách ztrácí, proto vezmi věci raději
5. února 1917
s sebou, až pojedeš na dovolenou. Hlavně koření všeho druhu, nitě černé
Od 3. do 8. února jsou zase odvody do 45 let a berou to silně. Také budou
i bílé na špulkách, u nás žádné nejsou, také bavlnu jakoukoliv, svíčky, mýnové prohlídky u rolníků a jejich zásob.
dlo, potraviny vůbec, cukr, kávu, cikorku – u nás nic z toho není k dostání.
17. února 1917
Urbanův syn, ten řezník, padl v boji v Itálii.
Dnes je odvod 17ti letých. Z Milevska jich vzali 9.
Pokračování příště
12. března 1917
Josef Kytka – Vladimír Šindelář
V těchto dnech je zde na okrese asi 200 mužů vojska na rekvizici. Pro-
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Poslání a cíle DDM Milevsko – Volno-časové vzdělávání
Volný čas je součástí života a výchovy každého z nás. Naším cílem je zaměřit se na vzdělávání právě ve volném čase a pomocí zájmů dětí a mládeže tak rozvíjet jejich osobnost. Učinit tak formou, která bude zábavná a zároveň výchovná. Toto vzdělávání probíhá formou pravidelné činnosti
zájmových útvarů, formou volno-časového klubu a pořádáním různých akcí pro školy i veřejnost.

Naše nabídka pro rok 2014–2015
KROUŽKY:
SPORT – zájmové útvary: Vilém Fink
Allkampf-jitsu AKJ – Bojové umění, základy sebeobrany - pro zájemce od 7 let, cena činí 1100 Kč
Anglický jazyk – Konverzace, příprava na školu, pro zájemce od 2. st. ZŠ, 800 Kč
Angličtina – Tématické bloky hravou formou,
pro zájemce 1. st. ZŠ, 700 Kč
Angličtinka – pro nejmenší (hry, říkanky), pro
zájemce 4–6let, 700 Kč
Badminton – Nováčci – Pokročilí, pro zájemce
od II. st. ZŠ, 900 Kč
Digitální fotografie – animace, časosběr, fotokniha, pro zájemce od II. st. ZŠ, 700 Kč
Dramatický kroužek – Dramatizace, improvizace, kreativita, od 1. st. ZŠ, 500 Kč
Jednokolka – Street, cross, od 2. st. ZŠ, 700 Kč
Kalanetika – Aerobní cvičení pro zájemce od 18
let, 800 Kč
Kickbox lightcontact – Bojové umění, od 1. st.
ZŠ, 1100 Kč
Kondiční cvičení pro muže – posilovna, pro zájemce od 18 let, 700 Kč
Kondiční cvičení pro ženy – posilovna, aerobní
cvičení, pro zájemce od 18 let, 800 Kč
Orientální tance – netradiční pojetí tance, pro
zájemce od 5 let, cena 600 Kč
Počítače – různé úrovně, grafika, web, od 1. st.
ZŠ, 600 Kč
Pohybová průprava – základy moderní gym.
od 5 let, 400 Kč

Předškolák – Grafomotorika, předmatematické představy, logické myšlení, od 4 let, 700 Kč
Slacklining – Balancování – chození – skákání
na popruhu, pro zájemce od II. st. ZŠ, 600 Kč
Stolní tenis – určeno všem kategoriím! Nové
pojetí! pro zájemce od 7 let, 700 Kč
Střelecký – Sportovní střelba ze vzduchovky,
pro zájemce od 7 let, 700 Kč
Šachy – pro zájemce od 7 let, 500 Kč
Šipkový klub – Kvalitní sisalové terče, elektronické šipky, x-box, pro zájemce od 10 let, 600 Kč
Tanečky – pro nejmenší zájemce o první taneční krůčky a choreografie, 3–6let, 600 Kč
Žonglování – sportovně artistická aktivita pro
koordinaci, pro zájemce od 10 let, 700 Kč
Technika a estetika – zájmové útvary:
Hana Forejtová
Airsoft – moderní druh vojenského sportu –
od 12 let, 800 Kč
Cvičení pro ženy – večerní cvičení - kalanetika,
posilování, pilátes, aerobik 700 Kč
Dopolední klubíčko – zábavné cvičení maminek s dětmi – od 1,5 roku dítěte, 800 Kč
Dopolední zvoneček – Vv metody pro děti od 2
let za doprovodu maminek, 800 Kč
Dovedné ruce – dívčí klub – od 7 let, cena 800 Kč
Dračí doupě – Deskové hry – pro zájemce od 8
let, 600 Kč
Drátkování – zábavná práce pod vedením odborné lektorky – od 10 let, 600 Kč
Hanky – vařečka – pro zájemce od 7 let, 600 Kč

Hra na kytaru – pod vedením zkušené lektorky,
800 Kč
Keramika – pro děti od 6 let, 800 Kč
Korálkování – pro zájemce od 8 let, 700 Kč
Kynologický klub – pro zájemce od 8 let, 600 Kč
Logopedie – pro zájemce od 4 let, 700 Kč
Ochránci přírody – pro zájemce od 5 let, 600 Kč
Patchwork – klub - od 10 do 60 i více let, 700 Kč
Modeláři + RC modeláři – od 6 let, 700 Kč
Rybářský – možno získat rybářský lístek a povolenku k rybolovu, pro děti od 7 let, 600 Kč
Šikulka – tvořivé a Vv práce pro děti od 3 let
do 15 let, 800 Kč
Výtvarný – pro děti od 4 let do 15 let, 800 Kč
Základy pohybové a taneční průpravy – základní prvky moderního tance, od 5 let, 600 Kč
Děti jsou do ZÚ přijímány na základě přihlášek
podepsaných zákonným zástupcem. U účastníků nad 18 let postačuje přihláška s vlastním
podpisem. Přihlášky možno vyzvednout v DDM
Milevsko během měsíce září nebo jsou k dispozici na ZŠ. Přihlášky lze zaslat e-mailem,
osobně předat v DDM Milevsko nebo zaslat
poštou. Zájmové útvary zahajují činnost 1. 10.
2014 a končí 31. 5. 2015. Zápisné se platí na celý
školní rok. Bližší informace k připravovaným
ZÚ podají vedoucí oddělení.
Cílem DDM Milevsko je nabídnout zajímavou
volno-časovou zábavu nejen dětem, ale i široké veřejnosti.

Další informace možno vyhledat na kontaktních adresách: www.ddmpisek.cz – Milevsko, DDM Milevsko, Na Tržišti 560,399 01 Milevsko, Tel.: 382 521 296
Kontaktní osoby:
vedoucí oddělení ESTETIKY a TECHNIKY: paní Hana Forejtová, Tel.: 382 521 296, 777 339 923, e-mail: forejtova@ddmpisek.cz
vedoucí oddělení SPORTU: Bc. Vilém Fink, DiS. Tel.: 382 521 296, 777 339 990, e-mail: fink@ddmpisek.cz

AKTIVITY CENTRA MILÍSEK 2014/15

MINIŠKOLKA/ JESLIČKY MILÍSEK
celodenní zařízení péče o děti od 15 měs. (rodinného typu)
CENTRUM PÉČE O ŽENU
zdravotnické centrum pro budoucí maminky
Mgr. Jaroslava Haluzová (porodní asistentka),
předporodní kurzy, poradna, cvičení
RODIČOVSKÁ PORADNA
bezplatné poradenství z oblasti (práva, psychologie, výchovy)
CVIČENÍ S PADÁKEM pro rodiče + děti
dopolední klub rodiče+děti, besedy, přednášky,
oslavy
VÝTVARNÉ DÍLNY pro rodiče + děti
pravidelné tvoření
CVIČENÍ PRO KOJENCE A RODIČE
cvičení s říkadly, pro děti od 3. do 11. měsíce
DĚTSKÁ ZUMBA s Denčou
pro děti od 5 do 12 let

BABYAEROBIK
pro děti od 4 do 12 let
BALETNÍ ŠKOLA „Flash Dance“Písek
pro děti od 4 do 10 let
TVOŘENÍ PRO DĚTI
pro děti od 3 do 6 let
VÝTVARNÝ ATELIÉR
pro děti od 6 do 12 let
HRAVÁ VÝUKA ANGLIČTINY
pro děti od 4 do 7 let, Mgr. Ondřej Kosobud
JJN TÁBOR s.r.o. – jazyková škola
Kurzy angličtiny (všechny kategorie), výuka
s rodilým mluvčím z V. Británie
ZÁPIS DO VŠECH AKTIVIT OTEVŘEN
JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY JJN Tábor
lektor rodilý mluvčí z Londýna, český lektor,
všechny kategorie, předškoláci, děti 2. stupeň
ZŠ

Centrum mladé rodiny Milísek, tel.: +420 723 449 409
email.: centrummilisek@email.cz, www.centrummilisek.cz

PROACTIVE
MILEVSKO

www.proactivemilevsko.wbs.cz
pořádá v podzimní sezóně 2014
tříměsíční pohybové kurzy
• moderní gymnastika
pro děvčátka od 4 do 6 let
• aerobik pro děti od 5 do 10 let
• dětská jóga pro děti od 6 do 10 let
Pod vedením trenérek moderní gymnastiky,
aerobiku a jógy
Jednou nebo dvakrát týdně dle zájmu,
začínáme v týdnu od 15. září 2014.
Cena: Cvičení 1x v týdnu 500 Kč,
cvičení 2x v týdnu 1000 Kč
Místo konání:
Fitness sál sportovní haly v Milevsku
Přihlášky u trenérek ve sportovní hale
poslední týden v srpnu a do 15. září nebo na
e-mailové adrese vojtova.dana@seznam.cz
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Novinky v Městské knihovně Milevsko
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
NA DĚTSKéM ODDĚLENÍ:

NABÍDKA KURZŮ 2014/15
PRO DĚTI:

DĚTSKÁ JÓGA – pro děti od 5 do 10 let - info schůzka 10. 9. od 16 hodin
SPOLEČENSKÉ A COUNTRY TANCE – info schůzka 9. 9. od 17 hod. a 11. 9. od 17.15
ŠIKOVNÉ RUCE – pro děti od 7 do 14 let - info schůzka 11. 9. od 16 hodin
BALETNÍ PŘÍPRAVKA – pro děti od 4 do 7 let - info schůzka 11. 9. od 16.15 hodin
TANEČNÍ GYMNASTIKA – pro děti od 6 do 9 let - info schůzka 11. 9. od 16.30 hod.
HRA NA KYTARU – pro začátečníky i pokročilé - info schůzka 10. 9. od 15 hodin
PŘEDŠKOLÁČEK - zahájení v pondělí 8. 9. v 16 hodin – pro předem přihlášené děti
MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR – zahájení zkoušek v pondělí 8. 9. od 15.30 hodin
TANEČNÍ SKUPINA EFK - nábory 1. a 4. 9. od 15 hodin, 7. 9. od 16 hodin
TANEČNÍ HODINY 2014 – zahájení v pátek 5. 9. od 19 hodin

PRO DOSPĚLÉ:

ZUMBA – zahájení v pondělí 1. 9. od 18.45 hodin a od 20 hodin
ZUMBA + BODYSTYLING – zahájení ve středu 3. 9. od 20 hodin
TAIČI – zahájení i pro nové zájemce v úterý 23. 9. od 20 hodin
BŘIŠNÍ TANCE – info schůzka v pondělí 8. 9. od 19 hodin
NĚMECKÝ JAZYK – pro začátečníky i pokročilé, info schůzka 9. 9. od 17 hodin
RUSKÝ JAZYK – pro začátečníky i pokročilé, info schůzka 15. 9. od 17 hodin
JÓGA – od října každé pondělí, středu a čtvrtek
Více o nabízených kurzech získáte na www.dkmilevsko.cz,
na telefonním čísle 383 809 201
nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.

Jihočeská hospodářská komora oblastní kancelář Milevsko
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

„ZÁKONY 2014 V přÍKLADECh“
Přednáší:
Termín:
Místo konání:

Ing. Václav Dvořák – FINVEST příbram
pátek 19. září 2014 od 14.00 do 17.00 hod.
DůM KuLTuRY MILEVSKO, Nádražní 846

Lektor probere daňové novinky platné od roku 2014 na příkladech. Dotkne se všech daňových zákonů. Probere ale také vybrané novinky z NOZ
a ZOK, které se přímo promítají do účetní praxe. Lektor se bude snažit,
aby správná řešení nacházeli zejména účastníci semináře a tím si cvičili
správné metodické uvažování. Bude prostor na všestrannou diskusi.
Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku a pořádaných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo nám. 391.
Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz,
tel.: 383 809 209, mobil: 608 572 260, www.jhk.cz

Kurzy německého jazyka v DK Milevsko

Kurzy německého jazyka začnou v tomto školním roce v DK Milevsko
v polovině září. Zájemci se mohou dostavit v úterý 9. září v 17 hodin
na nezávaznou informační schůzku do učebny č. 1 v prvním patře DK.
Potřebné informace podá všem lektorka Jitka Chabrová a rozdělí uchazeče do kurzů pro začátečníky a pokročilé. V plánu výuky je hovorová
němčina a konverzace. V případě zájmu a dostatečného počtu uchazečů
se kurz může zaměřit na němčinu v pracovním styku. Jitka Chabrová

!!! V pondělí je od září nově otevřeno dětské oddělení
také od 8.00 do 11.00 !!!

STEJNÁ pRůKAZKA DO KNIhOVNY pLATÍ
JAK VE MĚSTĚ TAK V pOBOČCE
V DOMĚ KuLTuRY
Půjčovní doba v pobočce v Domě kultury:
pondělí
13.00–17.00
středa
9.00–11.00, 13.00–17.00
pátek
12.00–16.00

OhLéDNuTÍ

Čas běží a již pouze pár desítek dní nás dělí od dalších komunálních voleb. Příští číslo Milevského zpravodaje bude jistě plné prezentace volebních stran a uskupení, a tak je nejvyšší čas na krátké zamyšlení.
Čtyři roky společné práce v zastupitelstvu jsou nenávratně pryč a já
děkuji všem zastupitelům za spolupráci. Zejména pak všem těm, kteří svými nápady, postřehy a konstruktivní kritikou napomohli dobrým
věcem. Je dobře, že se občas nehlasovalo „koaličně“, ale spíše podle
názoru každého jednotlivého člena zastupitelstva. Plno se toho podařilo, mnohé ale také zůstalo nevyřešeno. V řadě případů jsme postrádali
více informací nebo detailnější rozbor situace pro naše lepší rozhodování. Mně osobně pak vadila určitá rozporuplnost v doporučení materiálů
z rady města jejími jednotlivými členy.
Řada z nás již v dalším období do nejvyššího orgánu města nekandiduje nebo ambice pokračovat v zastupitelské práci nemá. Nelze se jim
ani často divit, protože společensko-politická kultura a dobré vztahy se
stále zhoršují a pracovat ve veřejné funkci je obrovsky náročné. Na neformální posezení zastupitelů, tak jako kdysi, už není čas a zřejmě ani
pomyšlení. Je to škoda, protože by se možná plno věcí lépe rozdiskutovalo a hledala se další možná řešení.
Velice děkuji všem členům dopravní komise, které jsem měl tu čest část
volebního období předsedat. Ve svém volném čase se účastnili náročných jednání. Jen je velká škoda, že jsme byli často zaplavování spíše
jednotlivými technickými opatřeními, které mohl řešit příslušný odbor
(ohnutá značka, přesahující větve apod.), než skutečnými dopravně
rozvojovými záležitostmi. Tím bychom mnohem lépe naplnili poslání
komise jako iniciativního a poradního orgánu rady města. Náš názor
na zásadnější dopravní řešení v Milevsku jako by snad občas ani nechtěl
nikdo znát.
Díky patří také všem občanům města, kterým nejsou „komunální“ věci
lhostejné a kteří buď vyjadřovali své názory přímo na zastupitelstvu,
nebo nás se svými návrhy a dotazy oslovovali. Mnohdy nám nastavovali
nemilosrdné zrcadlo poznání a v řadě případů nás posunuli o krok dál,
protože zpětná vazba od lidí je nesmírně důležitá.
Poděkování patří samozřejmě i kolegům, kteří za TOP09 pracovali
ve všech různých výborech a komisích. Odvedli velký kus práce ve prospěch našeho města.
O tom, kteří z nás, kteří opět kandidujeme v komunálních volbách, se
opět sejdou na jednáních zastupitelstva, rozhodnou voliči. Pošlou do něj
jistě řadu nováčků a nám, současným zastupitelům, dají své ohodnocení za období právě skončené. Buď nám dají šanci opětovně pracovat
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí pro město Milevsko, anebo
naopak. Pošlou nás do politického důchodu a propadliště dějin. Alespoň
tedy na následující čtyři roky.
Lubomír Šrámek, zastupitel za TOP 09
Článek byl zveřejněn dle novely zákona č. 305/2013 Sb. ohledně
publikování názorů členů zastupitelstva
v periodickém tisku územního samosprávného celku.
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Mateřská škola Kytička slouží dětem již 62 let

Mateřská škola v Jiráskově ulici byla zřízena
ONV v Milevsku v roce 1952. První zápis v kronice školy provedla soudružka Věra Mandysová 1. září 1954. Z něho se dozvídáme, že byla
při mateřské škole zřízena dvě oddělení pro
děti ve věku 2 až 6 let a jedno oddělení pro
děti dvouleté. První ředitelkou školy byla soudružka Scingertová. Za 62 let se ve 2. Mateřské
škole vystřídalo velké množství nejen dětí, ale
i učitelek a provozních zaměstnanců. Ředitelek se za tu dobu vystřídalo sedm.
V letech 1969 až 1978 měla MŠ dislokované
pracoviště, a to jednu třídu pro 23 dětí, v upravených prostorách na Hradčanech. Nejvíce dětí
docházelo do 2. Mateřské školy ve školním
roce 1976/1977, a to 160.
Výraznými úpravami prošla i samotná budova

školy v Jiráskově ulici. 11. února 1965 bylo slavnostně otevřeno 3. oddělení, do kterého bylo
zapsáno 30 dětí. Na přístavbě bylo odpracováno 4912 brigádnických hodin. V říjnu 1972 pak
bylo započato s další přístavbou. Přibylo nové
oddělení s příslušenstvím, rozšířena a zmodernizována byla i kuchyň. Kapacita školy se
tak navýšila o dalších 30 míst. V dnešní podobě je budova školy od roku 1974. V současné
době se v Mateřské škole Kytička vzdělává 84
dětí ve třech třídách. Část budovy je využita
jako depozitář Milevského muzea.
O historii školy vypovídá nejen kronika, ze které se dozvídáme o vývoji mateřské školy, ale
také o společenském a politickém vývoji v naší
republice. Zápisy v kronice dokresluje velké
množství fotografií pořizovaných v celém prů-

Léto s orientem

Milevsko letos opět prozářilo prázdniny s mini kurzem orientálního tance.
Kouzlu břišních tanců jsme se učily v 7 lekcích. Nové tanečnice poznaly jak
vnímat své tělo a ovládat ho zcela jinak. Páteř se zpevnila a chůze je lehčí
a krásnější. Na pohádkovou i temperamentní arabskou hudbu je radost
se roztančit.
Pro nás ženy je to velmi přínosný pohyb – hlavně třasy, které nám intenzivně prokrvují všechny vnitřní orgány. Ty se dobře okysličují, a i když
dříve pracovaly pomaleji, teď se opět aktivují. Kardiovaskulární systém
a v něm i ty nejtenčí kapiláry potom lépe zásobují živinami nejen mozek,
ale i všechny klouby, a i ty nejmenší svaly v organismu.
Léto je sice za námi, ale orientální tančení pokračuje. Pro zcela nové tanečnice bude otevřen začátečnický kurz břišních tanců. Informativní schůzka
o kurzu bude v pondělí 8. září v 19.00 v Domě kultury v hudebním sále.
...co dodat? Kouzlu orientálních princezen odolá málokdo. A naučit se
břišnímu tanci může každá (i každý) z Vás.
Vaše lektorka Lída Jindrová

Snímky z archivu MŠ Klubíčko
běhu fungování 2. Mateřské školy, dnes Mateřské školy Kytička.
V říjnu letošního roku bychom chtěli v Mateřské škole Kytička uspořádat výstavu fotografií
mapujících historii i současnost Kytičky pro ty,
kteří v mateřské škole pracovali nebo prožili
část svého dětství. Při této příležitosti budou
moci hosté nahlédnout do kronik školy a prohlédnout si mateřskou školu, jak vypadá dnes.
Marcela Brčková

Nábory do Taneční
skupiny EFK

Taneční skupina EFK má v Milevsku již 8-letou tradici. Jako každý rok,
tak i letos pořádá nábory nových členů. Za dobu svého působení vystupovala na mnoha akcích, drží prvenství na krajských kolech tanečních
soutěží, vycestovala do Polska, Chorvatska a Řecka a pořádala kurzy pro
malé i velké.
Otevírané kurzy pro letošní rok jsou: taneční školička (3–7 let), street
dance a break dance (8–25 let), parkour a akrobacie (8–25 let), street
dance pro dospělé (probíhá formou open class, tzn. jednotlivé lekce
na sebe nenavazují - určeno pro dospělé jakéhokoliv věku).
Nábory proběhnou v tanečním sále DK Milevsko ve dnech: 1. 9. od 15.00
do 17.00 hod., 4. 9. od 15.00 do 17.00 hod. a 7. 9. od 16.00 do 18.00 hodin.
Více informací získáte na náborech nebo na facebookových stránkách
taneční skupiny (www.facebook.com/tsefk).
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KuLTuRA A SpORT V MILEVSKu A OKOLÍ
září 2014

KINO BIOS „eM“
ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
www.dkmilevsko.cz
čtvrtek 4. 9.–sobota 6. 9. 20.00

112 min.
TITuLKY

22 JuMp STREET

pondělí 1. 9. 18.45–19.45 a 20.00–21.00 taneční sál

pátek 12. 9.

ZuMBA – ZAhÁJENÍ KuRZu
(I pRO NOVé ZÁJEMCE)

2. lekce

středa 3. 9.

16.00

amfiteátr DK

gRAFFITI WORKShOp S ROBOTEM
středa 3. 9.

20.00–21.00

USA – Akční komedie
do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč

ZuMBA + BODYSTYLINg
(I pRO NOVé ZÁJEMCE)

neděle 7. 9.

čtvrtek 4. 9.

20.00

117 min.

JOE

TITuLKY

USA – Drama
do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
čtvrtek 11., pátek 12. 9.

20.00

103 min.

SIN CITY: žENSKÁ, pRO KTEROu BYCh
3D TITuLKY
VRAžDIL
USA – Akční
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
pátek 12., sobota 13. 9.

17.30

úTĚK Z pLANETY ZEMĚ
USA/Kanada – Animovaný
sobota 13. 9.

DABINg

vstupné: 100 Kč

20.00

104 min.
TITuLKY

LOVE SONg

USA – Hudební, romantický vstupné: 100 Kč
neděle 14. 9.

20.00

IDA

80 min.
TITuLKY

vstupné: 80 Kč

Polsko – Drama
čtvrtek 18., pátek 19. 9. 20.00

hERCuLES

95 min.
3D DABINg

vstupné: 140 Kč

USA – Akční, dobrodružný
sobota 20. 9.

20.00
98 min.
DÍRA u hANuŠOVIC ORIgINÁLNÍ ZNĚNÍ

ČR

do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

neděle 21. 9.

20.00

75 min.

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMuNDA

vstupné: 90 Kč

ČR – Dokument
čtvrtek 25., pátek 26. 9. 20.00

94 min.
TITuLKY

LEpŠÍ TEĎ NEž NIKDY

USA – Romantická komedie vstupné: 110 Kč
pátek 26., sobota 27. 9. 17.30
90 min.
ORIgINÁLNÍ ZNĚNÍ

TřI BRATřI

vstupné: 110 Kč

ČR – Pohádka
sobota 27. 9.

pátek 5. 9.

20.00

77 min.

ZAKÁZANé uVOLNĚNÍ

15.00–17.00
19.00

velký sál

účastníci kurzů vstup na průkazky,
ostatní vstup 30 Kč
16.00–18.00
15.30–17.00

pondělí 8. 9.

DůM KuLTuRY
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200
www.dkmilevsko.cz
pondělí 1. 9.

15.00–17.00

taneční sál

NÁBOR DO TANEČNÍ SKupINY EFK

pondělí 15. 9.

výuková
učebna

hudební sál

13.00–16.00

učebna 1

ZDRAVOTNÍ pOJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
17.00–18.45

taneční sál

17.00–18.00

uč. hudebních kurzů

KuRZ hRY NA KYTARu
– INFORMAČNÍ SChůZKA
středa 10. 9.

16.00

výuková učebna

JógA pRO DĚTI
– INFORMAČNÍ SChůZKA
čtvrtek 11. 9.

16.00

16.15

učebna 1

19.00–20.00

hudební sál

BřIŠNÍ TANCE – ZAhÁJENÍ KuRZu
pRO pOKROČILé
středa 17. 9.

17.00

čtvrtek 18. 9.

velký sál

18.00

16.30

17.15–18.45

DĚTSKÝ TANEČNÍ KROužEK
(I pRO NOVé ZÁJEMCE)

učebna 2

IRISDIAgNOSTIKA – přEDNÁŠKA
17.30 a 20.00

velký sál

TANEČNÍ hODINY 2014

účastníci kurzů vstup na průkazky,
ostatní vstup 30 Kč

úterý 23. 9.

20.00–21.00

taneční sál

TAIČI – ZAhÁJENÍ KuRZu
– I pRO NOVé ZÁJEMCE
17.30 a 20.00

velký sál

TANEČNÍ hODINY 2014
4. lekce

účastníci kurzů vstup na průkazky,
ostatní vstup 30 Kč

gALERIE M
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
www.dkmilevsko.cz
středa 3. 9.

17.00

VERNISÁž VÝSTAVY – MATuRITNÍ
pRÁCE 2014
čtvrtek 4.–sobota 27. 9.

Výstava maturitních prací žáků výtvarných
oborů Střední umělecko-průmyslové školy
v Bechyni.
vstupné: 10 Kč
pátek 26. 9.

taneční sál

taneční sál

TANEČNÍ gYMNASTIKA
– INFORMAČNÍ SChůZKA + uKÁZKA
čtvrtek 11. 9.

hudební sál

MATuRITNÍ pRÁCE 2014

BALETNÍ přÍpRAVKA
– INFORMAČNÍ SChůZKA + uKÁZKA
čtvrtek 11. 9.

19.00–20.00

úterý 16. 9.

učebna 1

KuRZ NĚMECKéhO JAZYKA – INFORMAČNÍ SChůZKA pRO NOVé ZÁJEMCE
15.00 a 15.30

učebna 1

BřIŠNÍ TANCE – ZAhÁJENÍ KuRZu
pRO ZAČÁTEČNICE

pátek 26. 9.

DĚTSKÝ TANEČNÍ KROužEK
(I pRO NOVé ZÁJEMCE)

středa 10. 9.

17.00

pondělí 15. 9.

3. lekce

19.00

BřIŠNÍ TANCE – INFORMAČNÍ
SChůZKA pRO NOVé TANEČNICE

úterý 9. 9.

velký sál

KuRZ RuSKéhO JAZYKA – INFORMAČNÍ SChůZKA pRO NOVé ZÁJEMCE

pondělí 8. 9.

úterý 9. 9.

18.00

TANEČNÍ pODVEČER NEJEN
pRO SENIORY

pátek 19. 9.

neděle 28. 9.

vstupné: 80 Kč

neděle 14. 9.

přEDŠKOLÁČEK ANEB hRAJEME SI
NA ŠKOLu – ZAhÁJENÍ KuRZu

úterý 9. 9.

účastníci kurzů vstup na průkazky,
ostatní vstup 30 Kč

VEřEJNé ZASEDÁNÍ ZASTupITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA

16.00–18.00

čtvrtek 11. 9.

ČR – Dokudrama

loutkový sál

MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
– ZAhÁJENÍ ZKOuŠEK

ČR – Komedie
do 12 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč
20.00
67 min.
ORIgINÁLNÍ ZNĚNÍ

taneční sál

NÁBOR DO TANEČNÍ SKupINY EFK

ŠIKOVNé RuCE
– INFORMAČNÍ SChůZKA

ZTRACEN 45

taneční sál

TANEČNÍ hODINY 2014
– ZAhÁJENÍ VÝuKY SKupINY A + B

neděle 7. 9.

velký sál

K tanci a poslechu hraje dechová kapela
Kovačka.
vstupné: 50 Kč

NÁBOR DO TANEČNÍ SKupINY EFK

pondělí 8. 9.

89 min.

taneční sál

17.30 a 20.00

TANEČNÍ hODINY 2014

19.30

huDEBNÍ SKLEpY – KYBABu
Sólový projekt Olina Nejezchleby – Norbi Kovács (kytary), Olin Nejezchleba (Basa, cello,
zpěv), Šimon Kotek (Bubny).
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

taneční sál

„Projekt Hudební sklepy 2014 je realizován s finanční účastí Jihočeského kraje.“
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Městská knihovna
Nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz
pondělí 8. 9.		

oddělení pro dospělé

SLOSOVÁNÍ VELKÉHO LETNÍHO KVÍZU
O LET NAD MILEVSKEM
Vítězové budou informováni mailem a ceny
obdrží při další návštěvě knihovny.
pondělí 8. 9.

15.00

dětské oddělení

SLOSOVÁNÍ VELKÉHO PRÁZDNINOVÉHO
SOUTĚŽENÍ PRO DĚTI
Přijďte se přesvědčit, zda jste byli během léta
úspěšní.
pondělí 15.–úterý 16. 9.

POHÁDKOVÉ KRESLENÍ
S ILUSTRÁTOREM ADOLFEM DUDKEM
Pořádá metodické oddělení milevské knihovny
ve spolupráci s pracovníky knihoven v regionu.
Vice informací na www.knihmil.cz.
akce probíhající celé září
		

vestibul knihovny

MILEVSKO NAŠICH PRADĚDEČKŮ
Výstava Milevského muzea k 830. výročí města Milevska.
		

dětské oddělení

DEJTE ŠANCI KNIHÁM
Přijďte rozhodnout, zda se dětské knihy, které nebyly více jak 10 let půjčeny, vrátí zpět na své místo
mezi ostatní nebo uvolní prostor pro nové knihy.
		studovna

VIRTUÁLNÍ KOLEGA
Na počítačích na studovně zdarma online kurzy a návody pro práci s PC - přijďte se naučit
vytvářet např. reprezentativní tiskoviny (certifikáty, diplomy, plakáty..), instalovat programy, obnovovat to, co jste smazali či vytvářet
webové stránky.

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

čtvrtek 4. 9.

TŘEBOŇSKO – ZÁJEZD č. 15
Autobusový zájezd v rámci cyklu Poznáváme
náš region – prohlídka města, zámku a okolí,
vstupenky jsou v ceně. Odjezd od sokolovny
v 7.30 hod., zastávka u paneláku. Oběd zajištěn.
vede: Zdeněk Vávra
úterý 9. 9.

DOLNÍ RAKOUSKO – ÚDOLÍ WACHAU
Zájezd č. 16, prohlídka kláštera v Melku, návštěva poutního místa Maria Taferl, vstupenky 9 €, včetně zahrady nejsou v ceně. Odjezd
od sokolovny v 7.00 hod., zastávka u paneláku. Při zpáteční cestě zajištěna večeře.
vede: Iva Nejedlá
úterý 16. 9.

ZNOJMO – ZÁJEZD č. 24 – změna času odjezdu
Prohlídka města s průvodcem, prohlídka kláštera s ochutnávkou zdejších vín, vstupenky
jsou v ceně. Odjezd od sokolovny v 6.00 hod.,
zastávka u paneláku. Oběd zajištěn.
vede: Jiří Lesák
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BEROUNSKO – ZÁJEZD č. 17
Prohlídka zámku v Hořovicích a hradů Žebrák
a Točník, vstupenky jsou v ceně. Odjezd od sokolovny v 7.30 hod., zastávka u paneláku.
Oběd zajištěn.
vede: Zuzana Sekalová
neděle 21.–neděle 28. 9.

REKREACE – PARKHOTEL MOZOLOV

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz
neděle 21. 9.

úterý 23. 9.

úterý 23. 9.

neděle 28. 9.

Autobusový zájezd č. 18 se shodným programem jako zájezd č. 24. Odjezd od sokolovny
v 6.00 hod., zastávka u paneláku.
vede: Jiří Lesák
úterý 30. 9.

BAD FÜSSING – ZÁJEZD č. 19
Autobusový zájezd do termálních lázní, vstupné cca 9 € není v ceně, jídlo nezajišťujeme.
vede: Jiří Lesák

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Latinská škola

vstupné dobrovolné

Pobyt s plnou penzí v rekonstruovaném hotelu, jen pro předem přihlášené členy.
vede: Anděla Marešová

ZNOJMO – změna data a času odjezdu

19.30

Divadlo jednoho herce
– SVATÝ FRANTIŠEK Z ASSISI
17.00

Latinská škola

PŘEDNÁŠKA O VZTAZÍCH V RODINĚ
Pořádá Farní Charita s Křesťanskou akademií
14.00

MORAVIA – KONCERT V BAZILICE

CENTRUM MILÍSEK
Sažinova 763 • tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz
pondělí 1. 9.

07.30

MINIŠKOLKA/JESLIČKY
Nový školní rok 2014/15, pro batolata od 15.
měsíce.
pátek 5. 9.

13.00

CENTRUM PÉČE O ŽENU

středa 3. 9.

Zahájení provozu zdravotnického centra pro
budoucí maminky, zápis do aktivit. Mgr. Jaroslava Haluzová (porodní asistentka).

OKOLÍM MILEVSKA

pondělí 8. 9.

www.kctmilevsko.pisecko.info

Pěší vycházka po trase Milevsko, Hajda, Pod
Zvíkovcem, Osek, Velká, Hrejkovice, Budák,
Boukal, Milevsko, celkem 18 km. Sraz u sokolovny v 8.00 hod.
vede: Tomáš Wilda

16.00

BABYAEROBIK
Pro děti od 4 do 10 let, 2 věkové kategorie.

VÝTVARNÝ ATELIÉR

sobota 13. 9.

Pro děti od 6 do 12 let, seznámení s výtvarnými
technikami.

KRAJEM KAMENŮ

úterý 9. 9.

Turistický pochod, pěší trasy 15 až 50 km,
cyklotrasy 40–80 km. Start: základní škola
7.00–10.30 hod. Pořádá KČT Petrovice, který
zajišťuje i dopravu z Milevska a zpět.
informace: Jaroslav Mácha

ZÁBAVNÉ TVOŘENÍ PRO DĚTI

sobota 13. 9.

KRAJEM KAMENŮ – CYKLOTRASY
40–80 km, start v 7.00–10.30 hod. od ZŠ v Petrovicích. Účast individuálně nebo společný
odjezd od spořitelny v 7.00 hod.
sobota 20. 9.

TAJNÝ VÝLET

16.00

Pro děti od 3 do 6 let.

VÝTVARNÉ DÍLNY pro rodiče + děti
Pravidelné společné tvoření.

CVIČENÍ PRO rodiče + kojence
Cvičení s říkadly pro děti od 3. do 11. měsíce.
středa 10. 9.

16.00

HRAVÁ VÝUKA ANGLIČTINY
Výuka angličtiny pro děti, od 4 do 7 let,
Mgr. Ondřej Kosobud.
čtvrtek 11. 9.

16.00

BALETNÍ ŠKOLIČKA „Flash Dance“

Autobusový zájezd s pěší vycházkou. Přihlášky Infocentrum, tel. 383 809 101. Odjezd v 7.00
hod. od sokolovny.
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

Baletní, rytmická škola Písek, Marta Kotrbová,
pro děti od 4 do 10 let.

středa 24. 9.

Taneční kroužek, pro děti od 5 do 12 let.

OKOLO STRAKONIC –ROZHLEDNA KBÍL

pátek 12. 9.

Pěší vycházka po trase Strakonice, Přední
Zborovice, Nad Liběticemi, rozhledna Kbíl,
Kraselov, Strakonice, celkem 20 km. Odjezd
z nádraží ČD v 5.11 hod., návrat v 16.16 (18.16).
vede: Jindřich Janouch
sobota 27. 9.

PODZIMNÍ KRAJINOU NA KOLE
46 km – Milevsko, Bernartice, Radětice, Bechyně, Opařany, Sepekov, Milevsko. Odjezd v 9.00
hod od sokolovny.
vede: Tomáš Wilda

čtvrtek 11. 9.

17.30

DĚTSKÁ ZUMBA s Denčou
09.00–10.30

DOPOLEDNÍ CVIČENÍ pro rodiče + děti
od 14 měs.
Dopolední klub pro maminky.
pátek 12. 9.
10.30
V rámci projektu „Klíče pro rodinu“

KURZ VŠESTRANNÉHO ROZVOJE
DÍTĚTE (bezplatný)
Rozvoj smyslového vnímání u dětí, pro rodiče
+ batolata 1–3 roky, Bc. Jana Kosíková (zdravotní sestra)
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09.00

3,5 hod. zážitkový seminář pro rodiče, cílem je
porozumět agresi a vlastnímu prožívání emocí, Mgr. Václav Šneberger (psychoterapeut)
pondělí 15. 9.
09.00–16.00
V rámci projektu „Klíče pro rodinu – aktivní podpora
rodiny“

RODIČOVSKÉ PORADENSTVÍ
– PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Bezplatné psychologické poradenství,
PhDr. Vlasta Hořánková.
pondělí 22. 9.

09.00–16.00

PRÁVNICKÁ PORADNA
Bezplatné poradenství z oblasti práva, Mgr. Marek Hůl. Spolufinancováno MPSV a JčK.
úterý 16. 9.
08.30
V rámci projektu: „GENDEROVÁ POLITIKA – už víme
jak na to!“

SEMINÁŘ PRO RODIČE na, po MD

sobota 27.9.

OS DIACEL

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK – „AGRESE JE OK“

20.00

LENKA LEŠŇOVSKÁ – VERNISÁŽ

Sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek
www.diacel.cz • tel.: 605 888 980
pátek 12.–neděle 14. 9.

Vernisáž obrazů mladé milevské výtvarnice.

SDH CHYŠKY

LOUČENÍ S LÉTEM „OKOLO TŘEBONĚ
PĚŠKY I NA KOLE“

sobota 20. 9.

Pro členy a přátele.

Vystoupí MANTA (Chyšky), ŽLUTÝ FIJALKY (Bechyně), SÁRA (Sedlčany), BAGS (Strakonice)
a DESPAREIS (Kovářov), moderuje DÁRT, mediální partner: Rock rádio, Jihočeské týdeníky

MILEVSKÉ MUZEUM
do 8. 9.

1914–1918 ČAS VÁLKY A NADĚJE
Výstava k 100. výročí začátku I. světové války.

KAMENÁČ Music Art Pub
www.kamenac.net

pátek 12. 9.

22.00

NEBOJTE SE MÝTUSE! – DIVADLO

19.00

KD Chyšky

6. ROCKOVÝ FESTIVAL

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MILEVSKO
sobota 20. 9.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RYBNÍKU
KADOCH (u rekreačního střediska
ZVVZ na Mozolově)
Prezentace od 6.00 do 7.00 hod., lov od 7.00
do 13.00 hodin, startovné 300 Kč, bližší informace na http://crsmomilevsko.wz.cz/, nebo
na telefonu 731 105 376.

5ti denní vzdělávací seminář, seznámení s gender problematikou, žena v řídící pozici, osobností diagnostika, jak se prosadit na trhu práce.
Projekt je spolufinancován z prostředků ESF
prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

Představení divadelníka, muzikanta, mága,
šamana a ředitele bechyňského kulturního
domu v jednom.

Jazykové kurzy JJN Tábor 2014/15

Dvojice hlasů opřená o živelnou kapelu složenou z výlupků budějovické jazzbluesové scény,
aranže pružné a koncerty jedna vlna za druhou.

úterý 23. 9.
17.00
		

sobota 20. 9.

Farní charita srdečně zve na přednášku manželů Poláčkových (Centrum pro rodinu při DCH
České Budějovice) v Latinské škole v areálu
kláštera. Vstupné zdarma.

Kategorie: Angličtina pro děti (3–7 let) - úterý
23. 9. od 16.00 do 16.45 - český lektor; Mírně
pokročilí - úterý 23. 9. od 16.45 do 18.15 - český lektor; Začátečníci - úterý 23. 9. od 18.15
do 19.45 - český lektor; Angličtina pro děti
- 2. stupeň - středa 24. 9. od 15.45 do 16.45
- lektor rodilý mluvčí; Pokročilí - středa 24. 9.
od 18.15 do 19.45 - lektor rodilý mluvčí; Středně pokročilí - středa 24. 9. od 16.45 – 18.15 lektor rodilý mluvčí.

sobota 13. 9.

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

20.00

ONI – KONCERT

20.00

LED ZEPPELIN REVIVAL – KONCERT
Asi není třeba představovat legendární hard-rockovou kapelu. Na originál nemáme, ale sehnali jsme české nadšence, kteří nás na chvíli
vrátí do sedmdesátých let!

Latinská škola
v areálu kláštera

PŘEDNÁŠKA – VZTAHY V RODINĚ
A MEZILIDSKÉ VZTAHY VŮBEC

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO
DĚTI A MLÁDEŽ SV. FRANTIŠKA
www.fchm.cz

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV
Brit je krásný a hodný pes, byl odchycen 12. 7.
2014 v Milevsku (Na Hajdě). Jedná se o křížence
ovčáka ve věku cca 4 roky. Je to úžasný mazel.

středa 24. 9.

17.00

OTEVÍRÁME DVEŘE VEŘEJNOSTI
V RÁMCI TÝDNE OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBECH
PO CELÉ REPUBLICE
Ve 14 hodin proběhne slavnostní otevření
s představiteli farnosti, města a hosty.

Pokud máte fotografii, která by se
mohla zařadit do soutěže Jak dobře
znáš svoje město, která probíhá každý měsíc v Milevském zpravodaji,
Rex je mladý pes, který miluje hraní, především
neváhejte nám ji zaslat na
aportování. Byl odchycen 16. 6. u bývalé skláde-mail zpravodaj@dkmilevsko.cz.
ky u Milevska – nad rybníkem Váša.
Alan už je v útulku už více
než půl roku. Je to hodný,
poslušný a čistotný pes,
který určitě dokáže udělat
radost, být věrným kamarádem.
Kontakty na útulek:
Záchytné kotce pro
opuštěné a zatoulané psy
Český kynologický svaz, základní organizace v Milevsku
Petrovická ul. 176, 399 01 Milevsko, tel.: 734 507 770, 720 340 158,
mail: utulek.milevsko@seznam.cz, www: utulekmilevsko.webnode.cz

JAZYKOVÉ KURZY – SOŠ A SOU MILEVSKO
NĚMČINA – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
ANGLIČTINA – začátečníci, mírně pokročilí
Tel.: 775 218 548
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s tématem
DIACEL NA TÁBOřE Tábor
„Prsteny moci“ byl

připravený pro 41 dětí
– diabetiků, dětí s celiakií i kombinovaným
postižením ve věku
od 8 do 16 let z celé
ČR – od Chomutova,
přes Mariánské Lázně,
Plzeň, České Budějovice, Strakonice, Prahu,
Čáslav, Pardubice, Brno, Třebíč, Jihlavu,... a nejvzdálenější účastník byl
z Uherského Brodu. Vše zorganizovalo OS Diacel Písek, opět pod vedením
Zdenky Staňkové, další instruktoři byli Milan Průdek, Simona Chalupská, Honza Staněk a nezbytný lékařský dohled MUDr. Marta Klementová
z IKEM Praha a sestřička Markéta Hojná.
Pro děti byl připravený bohatý program – kromě běžných sportů to
byl softbal, horolezecká stěna a lanovka od LezeTop, provazové dráhy
a zážitkový den s teambuildingovou
společností Feelnat, výlet parníkem
spojený s pěší túrou na Říčky, večer
s kytarami, diskotéky, maškarní rej,
opékání buřtů a nechyběla noční bojovka. Hlavní úkoly byly provázány
s tématem Pána prstenů, od kterého
se odvíjely všechny hry i testy. Po 14ti
denním klání Hobitů, Trpaslíků, Lidí
a Elfů došlo první k Hoře Osudu družstvo Elfů a Prsten moci byl zničen.
Dia tábor je specifický i tím, že se na něm děti učí zvládat svou nemoc,
mají připravené besedy se zástupci firem i paní doktorkou především
o diabetu, zkoušely aplikovat glukagen i dozvěděly se další důležité věci.
Domů si odvezly spoustu informací, které je posunou dál a i o tom tábor
je. A ještě jedna věc je nenahraditelná především pro rodiče - i když chodí
do práce, mají dovolenou – nemusí hlídat glykemie, výměnné jednotky
a další, ví, že je o jejich děti dobře postaráno.
Zdenka Staňková
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NÍZKOpRAhOVÝ KLuB pRO DĚTI A MLÁDEž
SV. FRANTIŠKA Z ASSISI „KLuB FANOuŠ“
MÁŠ už DOST DNů pLNÝCh NuDY, KDY ZEVLuJEŠ NA AuTOBuSÁKu...
ZAJDI DO FANOuŠE – NÍZKOpRAhOVé ZAřÍZENÍ pRO DĚTI A MLÁDEž VE VĚKu OD 10–26 LET

ADRESA:

Hůrecká cesta 227, Milevsko (kousek od autobusového nádraží)
web:www.fchm.cz, email: fanous.charita@seznam.cz
tel.: 730 811 950, fcb: www.facebook.com/klubfanouš

pROgRAM NA ZÁřÍ
TéMA MĚSÍCE: ŠKOLA A NEŠKOLA NEB JAK SE NESTÁT ZÁŠKOLÁKEM

pONDĚLÍ, úTERÝ, ČTVRTEK, pÁTEK OD 13.00 do 18.00 hOD.
ČTVRTKY JSOu VĚNOVANé DOuČOVÁNÍ OD 14.00 do 16.00 hOD.
2.9. EXPERIMENTY S BARVAMI
9.9. CHCEŠ BÝT COOL – VYROB SI ORIGINÁLNÍ OBAL NA ŽÁKAJDU
16.9. LAPAČ SNŮ
18.9. TURNÁJ VE ČLOBRDU
23.9. TVORBA Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ
24.9. OTEVÍRÁME DVEřE VEřEJNOSTI V RÁMCI TÝDNE OTEVřENÝCh DVEřÍ
V NÍZKOpRAhOVÝCh KLuBECh pO CELé REpuBLICE
dveře otevíráme od 13.00 do 17.00 HOD. ZANECHEJTE SVŮJ OTISK V KLUBU.
Ve 14 hodin proběhne slavnostní otevření – s představiteli farnosti, města a hosty.
30.9. FILMÁČ – FILMOVÉ ODPOLKO

Centrum mladé rodiny Milísek, Sažinova 763, Milevsko
www.centrummilisek.cz

Agrese je ok

Aby se dítě naučilo se svou agresí zacházet,
musí mít možnost ji zažívat, poznávat a kultivovat.

Zážitkový seminář
který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u kluků, zejména na rozbor
reálných konkrétních situací, které běžně zažíváme, a trénink, jak se
v nich zachovat. Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům
a vlastnímu prožívání emocí.

Termín:
Formát:
Cena:
Lektor:
Kontakt:
Přihlášky:

Středa 15. října od 15.30 do 20.00
3,5 hodinový workshop pro max. 15 účastníků
850 Kč/ 3,5hod.
Mgr. Václav Šneberger
centrummilisek@email.cz, tel.: 723 449 409
přijímáme do 30. září 2014

Zážitkový seminář vede: Mgr. Václava Šneberger

– úspěšný lektor, kouč a mentor Ligy otevřených mužů
– absolvent PedF UK Praha, DAMU, 4letého výcviku v psychoterapii a 2letého
výcviku v organizačním poradenství a koučování (IGT Praha), dlouhodobých
výcviků v manažerských tématech (OSI New York)
– vede vlastní konzultantskou praxi, v rámci organizací pracuje jako mentor,
kouč a supervizor.
– v oblasti školství a vzdělávání působí jako odborný garant vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v oblastech mentoringu a obecně rozvoje
pedagogických kompetencí.
– Prezident České asociace mentoringu ve vzdělávání (www.camv.cz)
– člen Evropské asociace pro gestalt terapii.

www.ilom.cz

ORIgINALITA - ODpOVĚDNOST - OTEVřENOST – ODVAhA

ROZÁRKA – terénní služba
pro rodiny s dětmi
program září 2014
TVOřIVé ODpOLEDNE (STřEDA) pRO MALé DĚTI OD 6 LET
ADRESA: v novém nízkoprahovém „klubu Fanouš“
Hůrecká cesta 227 Milevsko (kousek nad autobusákem)
3. 9.
10. 9.
17. 9.
24. 9.

13–15 hod – Tvorba zvířátek z vlny
13–15 hod- Tvorba z papíru – kytky a kytičky
13–15 hod – Tvorba z přírodních materiálů
13–15 hod – Razítkování – tvorba razítek z brambor

Přijď, zažiješ legraci s kamarády a domů si odneseš svůj výrobek.
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HUDEBNÍ SKLEPY
2014/15
12. ROČNÍK – PODZIMNÍ ČÁST
MILEVSKO, GALERIE M
nám. E. Beneše 1
tel.: 382 522 082, www.dkmilevsko.cz

26. 9. 2014

KYBABU
Sólový projekt Olina Nejezchleby.

Norbi Kovács (kytary), Olin Nejezchleba
(basa, cello, zpěv), Šimon Kotek (bubny)

Centrum mladé rodiny Milísek realizuje projekt:

Genderová politika – už víme jak na to!

CZ.1.04/3.4.04/88.00083, Termín realizace: 1. 11. 2012–31. 10. 2014
Hlavním cílem projektu je vytvářet potřebné informační spektrum zaměřené na stále existující
nerovnost žen a mužů, existující rys českého trhu. V rámci osvětových, poradenských a motivačních aktivit v oblasti rovných příležitostí.
Projekt je zaměřen na uskutečňování politiky přátelské rodině a genderově příznivé politiky
v podnicích.
Cílové skupiny: Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh
práce. Zaměstnavatelé, zaměstnanci. Cílovým skupinám je zajištěna přímá podpora ve formě
cestovného, stravného a péče o děti.
1. Semináře

Aktivity projektu:

• seminář pro zaměstnavatele Gender:
Hlavní myšlenka: rovné příležitosti na trhu
práce, to není separátní téma firemní kultury

2. Poradna Gender + otevřena každé úterý
a čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod.

- v případě zájmu o danou problematiku se
mohou ještě firmy přihlašovat s možností realizace seminářů přímo pro jejich organizaci

Cílem poradny je zpřístupnit veřejnosti bezplatně poradenství v oblasti genderové výchovy a genderově senzitivních témat, se kterými
se všichni setkáváme v každodenním životě.

14. 11. 2014

• seminář pro zaměstnance – Slaďování rodinného a pracovního života

JAN BUDAŘ
DUO

Hlavní myšlenka: firma, která dodržuje rovné
příležitosti žen a mužů k vykonávání práce
a kariérnímu postupu, umožňuje zaměstnancům a zaměstnankyním sladit práci s rodinným životem

Šansonové myšlení o ženách i mužích
aneb milovaný vnitřní svět Jana Budaře.
Jan Budař (klávesy, kytara, zpěv),
Roman Jedlička (kytary, zpěv)

9. 12. 2014

KRAUSBERRY
M A L Á P A R TA
Zásadní kapela bluesrockové hanspaulské
hudební scény poprvé v Hudebních sklepech.
Martin Kraus (zpěv, kytara, foukačka),
Mário Císař (kytara), Jiří Kredba (basa)
Speciální host Malé party
Jiří Zelenka (perkuse, zpěv).
Začátky v 19.30 hodin, změna programu
vyhrazena. Kavárenské uspořádání
s obsluhou 19.00–23.00 hodin.
PŘEDPRODEJ DK Milevsko, tel.: 383 809 200
Hudební sklepy se konají díky laskavému přispění
těchto firem:
VETO CZ, koncesionář PEUGEOT v Písku * KOMERC
VZDUCHOTECHNIKA Milevsko * POLATA – průmyslová
výroba a montáž Milevsko * PARK+ Milevsko * BOMA
Milevsko * Veterinární ambulance KOTRBA Milevsko *
Vinotéka KD Haus
PROJEKT HUDEBNÍ SKLEPY MILEVSKO 2014
JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ ÚČASTÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

Termín zahájení semináře pro rodiče: Úterý 16.
září 2014 od 8.30 hod.

• semináře pro rodiče na MD a po MD
Hlavní myšlenka: rovné zacházení na trhu
práce dává možnost pracovat na odpovídající
pozici, usilovat o kariérní postup, plně využít
své kvalifikace a talentu a zhodnotit získané
zkušenosti

hUDEBNÍ SKLEPY

KyBaBu
je sólový projekt

violoncellisty

J. Olina
Nejezchleby
Jaroslav Olin Nejezchleba je nejvýznamnější
i nejznámější violoncellista českého bigbítu.
Kromě violoncella ale ovládá kytaru, baskytaru, housle a další hudební nástroje, je také
výborným skladatelem, textařem a zpěvákem.
Poté, co vystudoval violoncello na brněnské
konzervatoři, odjel do Prahy, kde hrál s kapelou Marsyas, poté se stal členem Etc... Vladimíra Mišíka, kde setrval celých 18 let a realizoval se i autorsky. V milevských Hudebních
sklepích se objevil několikrát s Triem Ivana
Hlase, s Triem Petra Skoumala (v obou hraje
společně s fenomenálním kytaristou Norbi
Kovácsem) a s Vladimírem Mišíkem a jeho
akustickým sdružením Čundrground. Mimo to
je členem kapel Blues Session a Njorek. Do Milevska přijíždí poprvé představit své vlastní
písně s vlastní kapelou. Ta působí ve složení
Norbi Kovács (Kytary), Olin Nejezchleba (Basa,
cello, zpěv), Šimon Kotek (Bubny) a vznikla
po vydání autorského alba Noční lov.
Josef Veverka

3. Poradna On-line
– http://www.centrummilisek.cz/
genderova-politika/
Odpovídání na vaše dotazy, týkající se dané
problematiky.
4. Firemní audity
Pilotní ověření metodiky pro zpracování GA
včetně plánu rovnosti
5. Šíření výstupů projektu
Kontakt:
• Bc. Lenka Bečková, koordinátor projektu

Jak dobře znáš
své město
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou
odpověď pošlou SMS do září 2014 na telefonní
číslo 775 733 552, získají vstupenku na film Díra
u Hanušovic v milevském kině. Promítat se
bude v sobotu 20. září od 20 hodin. K odpovědi
nezapomeňte připojit celé své jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
fotografie byla pořízena u rybníka Pytlák
Výherci: Veronika Fuková, Jana Kudrnová
a Dana Fridrichová, všichni z Milevska.

Milevský zpravodaj •9•2014
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F O T O O bjektivem

Snímky zachycují děti na letních táborech pořádaných DDM Milevsko na základně Kobyla ve Vráži
u Písku.

Úžasně kreativní Mirka Čunátová strávila pět letních pondělí na dětském oddělení milevské
knihovny a učila děti tvořit – náramky, čelenky, brože. Velkou radost z krásných výtvorů měly jak
děti, tak jejich maminky a babičky. Tímto bychom chtěli Mirce moc poděkovat a doufáme, že se
v knihovně při podobné dílně opět sejdeme.
Městská knihovna

asi u toho
usnu...

Zahájení divadelní přehlídky Hostínské divadelní léto proběhlo ve středu 6. srpna v Milevsku.
V areálu milevského kláštera měli návštěvníci
možnost zhlédnout představení …Vstupte!, ve
kterém se představili herci Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský a Libuše Švormová.

Ve čtvrtek 7. srpna přivezla skupina studentů
umělecké školy v Bulawayo v Zimbabwe představení plné písní, tanců a rytmů inspirované
africkou lidovou kulturou.

KURZY ANGLIČTINY

od září 2014 na Gymnáziu Milevsko pro tyto jazykové úrovně:
l mírně pokročilí l středně pokročilí l akreditované kursy pro učitele

SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY
z/do anglického jazyka

Mgr. Hana Pašková, Tel.: 721 217 279

á
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S naší rychlostí mužete ujíždet!

INTERNETaž 120 Mb/s
99 Kc /mesíc

* pouze pro nové uživatele internetových služeb,
cena je platná pro první 4 mìsíce pøi uzavøení smlouvy na 24 mìsícù.

str. 14 • www.milevsko-mesto.cz

F otoo h l é dn u tí

Milevský zpravodaj •9•2014

za

B artolomějským

p osvícením

Milevský zpravodaj •9•2014

osvícením

objektivem

Více fotografií najdete na www.pelich.cz
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Poskytovatelem této služby je sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČ 01607910

kvalitní a úsporné plynové
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
✶ případný záruční a pozáruční servis zajišťuje přednostně
přímo naše servisní oddělení
✶ ve spolupráci s naším bankovním partnerem můžete na realizaci získat
úvěr a za výměnu kotle splácet např. 1400 Kč měsíčně. A ušetřené
peníze za plyn mohou částečně či dokonce plně pokrýt výši splátek.
(výše splátky je závislá na ceně kompletní instalace a délce splácení)

…tak proč se zase celou zimu trápit s tím starým žravým kotlem, který je navíc každou chvíli porouchaný?
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