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Na 1. ZŠ se slavilo
Pokud se 1. září dostavil k 1. ZŠ T. G. Masaryka
nějaký pamětník, měl nejspíš pocit déjà vu. Ten
samý den, i když o 80 let dříve, mohl být totiž
také svědkem veliké události za horkého letního počasí. Tehdy byla slavnostně otevřena nová
budova školy a pro Milevsko to byl téměř snový
zážitek. K nové škole se upínaly naděje mnoha
lidí, kteří věřili, že zde budou žáci vychováváni
s nejlepším vědomím a svědomím.
Prostory k tomu měli více než příhodné, v novostavbě bylo zbudováno 22 učeben, 2 kreslírny,
14 kabinetů, školní kuchyně, spíž, jídelna, dílna
pro chlapecké ruční práce, tělocvična, sborovny
a obydlí školníka. Na výstavbě se podíleli řemeslníci z Milevska a okolí a náklady se vyšplhaly
na částku 2 352 000 Kčs.
Z fotografií, které jsou z té doby dostupné, je
jasné, že v době otevření školy na jejím prostranství nestál legendární smrk, na který
se žáci mohli ještě předloni dívat z oken základní školy. Strom se s největší pravděpodobností
sázel až v roce 1936 a postupem času se stal
neodmyslitelnou součástí školy. Bohužel musel
být z bezpečnostních důvodů před dvěma lety
poražen. Pokácení si vzal na starost Martin Komárek, světový šampion v dřevorubeckém sportu a bývalý žák 1. ZŠ T. G. Masaryka.
Od otevření nové budovy uplynulo 1. září již 80

let, což si zasloužilo oslavit s patřičnou okázalostí. Součástí oslav bylo mimo jiné i zasazení
nového stromu, který by se mohl stát novým
symbolem školy. Výběr byl celkem jednoznačný.
Jelikož škola nese název po velikánovi českých
dějin, který se zasloužil o náš stát, padla volba
na český národní strom – lípu.
Avizovaný den v 10 hodin dopoledne se sešlo
několik desítek lidí, kteří s napětím před budovou školy na událost čekali. Pozvání přijalo také
několik významných hostů, mezi nimi i starosta města Ivan Radosta, místostarosta Martin
Třeštík, ředitel Milevského muzea Vladimír Šindelář a již dříve zmiňovaný Martin Komárek. Ten
stál u „zkázy“ původního stromu a jeho přáním
bylo, aby byl i na začátku éry stromu nového.
Slavnost zahájil ředitel školy Martin Hrych, jehož proslov zakončilo vystoupení školního sboru pod vedením Hany Ctiborové. Sbor zazpíval
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písničku Ach synku, synku, kterou měl v oblibě
náš prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Po doznění písně se slova ujal nejdříve starosta města
a poté Vladimír Šindelář, který poutavě pohovořil o historii školy. Po jeho přednesu už nastal čas na vysazení lípy. Tohoto úkolu se ujal
pan Martin Komárek, kterému pomáhali ředitel
školy a pan starosta. Zbývalo už jen strom zalít
a požádat školní sbor o písničku Stromy z dílny
Svěráka a Uhlíře, jež doprovodila lípu na vstupu
do její nové úlohy.
Slavnostní program byl tímto u konce, ale zájemcům byly ještě zpřístupněny prostory školy.
Den otevřených dveří využilo mnoho návštěvníků. Prošli si školu, nahlédli do školních kronik
a odnesli si upomínkové předměty. Našli se mezi
nimi i lidé, kteří chodili do nové školní budovy
již v roce 1935, milé byly i vzpomínky školáků
z padesátých a šedesátých let. Ti si připomněli
například dřívější školní jídelnu (včetně výdejny
lístků), místo, kde je nyní malá tělocvična.
Na závěr článku se rozloučíme přáním, aby
se současným i budoucím žákům ve škole líbilo
a za několik desítek let také s příjemnými pocity
vzpomínali na školní docházku a místa, po kterých kráčeli.
Za 1. ZŠ Milevsko Mgr. Lenka Dvořáková

jektant

říjen
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Informace z jednání Rady a Zastupitelstva města Milevska
Rada Města Milevska na svém zasedání
2. 9. 2015 rozhodla mimo jiné:

dne

• Rekonstrukce restaurace v domě kultury
– rada města vzala na vědomí informaci ředitele domu kultury o veřejné zakázce na rekonstrukci restaurace. Smlouva o dílo byla
uzavřena s firmou Radiostav za vysoutěženou
částku 3,75 mil. Kč a práce již intenzivně
probíhají.
• Rozpočtový výhled 2016-2018 – rada města
zatím materiál odložila k dalšímu projednání,
protože zatím není v návrhu vyřešen rozpor
mezi požadavky na investice a finančními
možnostmi města.
• Prodej pozemků střelnice – rada doporučila zastupitelstvu vyhovět žádosti Sportovně
střeleckého klubu Milevsko o odprodej pozemků v areálu střelnice.
• Oprava balkónů – rada rozhodla uzavřít
smlouvu o dílo na opravu deseti balkónů
v DPS v ulici 5. května s firmou ROBRO s.r.o.,
Písek.
• Pečovatelské byty – rada města souhlasila
se záměrem vybudovat v půdních prostorách

DPS v ulici 5. května ve dvou etapách dalších
8 bytů, stavba by se uskutečnila s výraznou
podporou Ministerstva pro místní rozvoj.
• Opěrná zeď ve Švermově ulici – rada
na základě výsledku veřejné zakázky (e-aukce) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo za částku 1,440 mil. Kč s firmou UNIKO PÍSEK s.r.o.
Opěrná zeď (na tzv. „Pankrací“) musí být
zpevněna před zahájením prací na druhé etapě obnovy sítí v této ulici.

Zastupitelstvo Města Milevska na svém zasedání 16. 9. 2015 projednalo celkem 25 předložených záležitostí, z rozhodnutí vybíráme:
• Žádosti farní charity – zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku na podporu sociální
práce Farní charity Milevsko na dva sociální
programy ve výši téměř 40 tisíc Kč, neschválilo však poskytnutí podpory 50 tis. Kč na třetí
program – nízkoprahové centrum pro mládež.
• Prodej městských pozemků – zastupitelstvo
schválilo vyhlášení prodeje pozemku o výměře zhruba 2 000 m2. Jde o pozemky v bloku
mezi ulicí Čs. Legií (křižovatka „U Zrcadel“)

Podzimní úklid neproběhne
Odbor životního prostředí oznamuje občanům,
že letošní podzimní úklid neproběhne tak, jak
byli doposud zvyklí. S ohledem na nově zavedený provoz kompostárny a množství rozmístěných bionádob nebude město poskytovat
službu spojenou s přistavením velkoobjemových

kontejnerů na obvyklá stanoviště. Občané města i místních částí mají průběžně možnost ukládat bioodpad do nádob k tomu určených, popř.
využívat provozní dobu kompostárny v sousedství areálu městské čistírny odpadních vod.
Větve a dřevní odpad lze odevzdávat i v areálu

Sítě a komunikace Švermova
2. etapa
Návazností na rekonstrukci části náměstí a začátku Švermovy ulice v roce 2014 je samozřejmě
pokračování ve Švermově ulici směrem k Cukavě.
V letošním roce probíhala projektová příprava
druhé etapy (od ul. Úzké po ul. Pod Zvíkovcem)
a bylo řešeno množství detailů výstavby, které
se v první etapě ukázaly jako ne zcela promyšlené. Při přípravě investiční akce se také zjistilo,
že ne všechny práce je třeba realizovat. Například splašková kanalizace je zhruba patnáct let
stará a kamerová zkouška prokázala, že je v dobrém stavu. Hodně práce měl na projektu také
Ing. Zítek, který upravoval dopravní část dokumentace. V původním návrhu bylo nad ul. Úzká
u „malého tarasu“ navrženo zúžení komunikace
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na jeden pruh. Toto řešení se ukázalo jako nevhodné, takže byl řešen posun tohoto tarasu,
což si zase vyžádalo přeložku plynovodu atd.
V současné době se kompletují podklady pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby,
který bude akci „Sítě a komunikace Švermova
– 2. etapa“ realizovat. Dojde k částečné opravě
splaškové kanalizace v ul. Švermova, a to jedné kanalizační šachty, třinácti metrů dlouhého úseku v ul. Švermova a kompletní výměně
v části na „Pankrací“. Vodovod bude vyměněn
v části na „Pankrací“, vzhledem k tomu, že byl
v minulosti rovněž rekonstruován. V celé druhé
etapě bude zbudována dešťová kanalizace, aby
dešťové vody a přívalové srážky nepřetěžovaly

a Úzkou, jsou určeny k individuální výstavbě
a prodejní cena je 500 Kč za m2.
• Prodej pozemků střelnice – zastupitelstvo
vyhlásilo záměr na prodej pozemků v areálu
střelnice Sportovně střeleckému klubu Milevsko s podmínkou, že bude sloužit ke sportovním účelům.
• Vyřazení pohledávek bytového hospodářství
– návrh na odpis pohledávek byl zatím odložen, protože kontrolou pohledávek se ještě
bude v nejbližších dnech zabývat kontrolní
výbor zastupitelstva.
• Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii –
zastupitelstvo rozhodlo nevyhlásit záměr
na prodej části pozemků v zahrádkářské kolonii „Kubík“, kde o prodej žádalo 10 uživatelů
z celkového počtu 38.
• Pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva – po půlročním zkušebním
provozu bylo rozhodnuto pokračovat v pořizování úplných videozáznamů ze zasedání
zastupitelstva a jejich zpřístupňování veřejnosti na internetu.

Více informací na www.milevsko-mesto.cz
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Andrea Rucká
vedoucí odboru

skládky v Jenišovicích, kde bude seštěpkován
pro použití v kompostárně.
Provoz kompostárny:
Středa 12.00–17.00 a sobota 09.00–12.00 hod.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Bc. David Lukeš
vedoucí odboru

kanalizaci splaškovou. Dojde k přeložce plynovodu v části „malého tarasu“. Nejviditelnější
změnou bude již avizovaná úprava komunikace
právě v části „malého tarasu“, dále drobné úpravy nájezdů na „Pankrací“. V části na „Pankrací“
bude komunikace uvedena do původního stavu
a bude zde zachován stávající dopravní režim.
Některé práce se provedou již v letošním roce.
Před výstavbou sítí je nutné staticky zabezpečit
„velký taras“. Tato akce bude probíhat v průběhu října a listopadu. Taras bude ze zadní strany odkopán a vyztužen armovanou betonovou
stěnou a pata stěny bude oddrenážována. Koruna zdi bude opatřena železobetonovým věncem se žlábkem pro odvod vody. Na taras bude
osazeno nové zábradlí a nové sloupy veřejného
osvětlení. Po dobu výstavby musíme počítat
s některými dopravními omezeními, ale ul.
Švermova zůstane v jednom pruhu průjezdná.
Tímto bych chtěl všem občanům, kterých
se nějaký způsobem dotkne omezení spojené s výstavbou, poděkovat za jejich trpělivost
a pochopení.

říjen

2015

Obnova teplovodu v ulici
J. A. Komenského v roce 2015
Již v roce 2012 byla zpracována, v souladu
se schváleným rozpočtem města, projektová
dokumentace na obnovu rozvodů ústředního vytápění (ÚT) a teplé užitkové vody (TUV)
v celé ulici J. A. Komenského v Milevsku. Tato
dokumentace je rozdělena do čtyř etap pro
možnost postupné obnovy dle finančních
možností města. Rozvody ÚT a TUV v této ulici jsou již za hranicí své životnosti a je nutné
je co nejdříve rekonstruovat. Provozovatelem
zařízení teplovodních rozvodů je ZVVZ ENERGO
s.r.o.
Obnova teplovodu začala etapou č. 3. již
v roce 2013 v souvislosti s úpravou prostranství u nákupního centra „VZOR“. Tehdy byla
realizována část teplovodu pro objekt pošty.
V roce 2014 po odstoupení dodavatelské firmy
od smlouvy nebyly provedeny na obnově teplovodu v této lokalitě žádné práce.
V roce 2015 bylo pokračováno s realizací. Začátkem roku 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení. Město oslovilo 11 firem. Nabídku podaly
čtyři firmy a všechny se účastnily elektronické
aukce.
Vítězem se stala firma, která v předchozím
roce odstoupila od smlouvy.

Druhou firmou v pořadí byl Jiří Hrůza ze Zbelítova, s nabídkou pouze o 3000 Kč vyšší, což
bylo vůči nejnižší nabídce o 0,24% více.
Vzhledem k tomu, že firma Jiří Hrůza dlouhodobě spolupracuje na odstraňování havárií teplovodu a již v minulosti některé úseky
teplovodu obnovovala a nebyly zaznamenány
žádné problémy, hodnotící komise doporučila přidělení zakázky této firmě, tzn. druhému
uchazeči v pořadí výhodnosti nabídek.
Stavba řádně započala v červnu 2015, byl včas
dodán materiál a termín dokončení byl dán
smlouvou do 31. 7. 2015.
Jelikož město při elektronické soutěži této veřejné zakázky část peněz z rozpočtu města plánovaných na uvedenou investiční akci ušetřilo
(cena klesla níže, než byl předpoklad), bylo
možné uskutečnit ještě další úsek o délce cca
52 m. Proto v průběhu výstavby Odbor investic a správy majetku projednal s provozovatelem, zhotovitelem stavby a zástupci města
možnost navýšení objemu prací a výši ceny
na obnovované trase teplovodu. Závěrem několika jednání bylo uzavření druhé smlouvy
o dílo s firmou Jiří Hrůza na obnovu rozvodů
ÚT a TUV navazující části teplovodu a faktické

Staré potrubí.

Nové potrubí.

Dítě má právo stýkat se s osobami,
na které má citovou vazbu
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen NOZ), upravuje právo dítěte stýkat se s osobami, s nimiž má citovou vazbu. Mluvíme zde
nejen o osobách s dítětem příbuzných blízce
či vzdáleně, ale i o osobách společensky blízkých. Vztah mezi dítětem a těmito osobami
musí být nepřechodný a musí z něj být patrné
to, že by jeho nedostatek znamenal pro dítě
újmu. Zmíněné blízké osoby však musí s tímto
stykem souhlasit. Příkladem lze uvést situaci,

kdy dítě žije nějakou dobu s matkou a jejím
manželem, který sice není jeho biologickým
otcem, ale dlouhou dobu se na jeho výchově
podílel a vzájemně si k sobě vytvořili pevnou
citovou vazbu. Pokud by však bylo toto manželství po čase z nějakého důvodu rozvedeno a matka by si nepřála, aby se její bývalý
manžel stýkal s dítětem, přestože by si samo
dítě přálo styk s touto pro něj blízkou osobou
udržovat, dříve by pravděpodobně nastala
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ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Bc. Petr Soulek
referent - investice

dokončení ucelené části 3. etapy. Nezbytnou
součástí bylo také provedení rozpočtové změny na finanční krytí uzavírané smlouvy o dílo.
Cena díla uvedená v této smlouvě byla odvozena od jednotkových nákladových položek
z vysoutěžené ceny obnovy teplovodu z elektronické aukce předchozího výběrového řízení. Dle smlouvy o dílo byl termín dokončení
do 10. září 2015. Tento termín byl dodržen.
Celkem se tedy podařilo v roce 2015 obnovit 197 m rozvodů ústředního vytápění (ÚT)
a teplé užitkové vody (TUV) za celkovou cenu
1 737 000 Kč.
Úskalí obnovy teplovodů spočívá v relativně
krátkém ročním období, kdy je možné rozvody
teplovodu a teplé užitkové vody odstavit, a to
přibližně od 15. 6. do 10. 9. běžného roku.
Letos se podařilo spojit odstávku teplé vody
s termínem odstávky centrálního zásobování
teplem (CZT) v ZVVZ tak, aby občané byli bez
teplé vody pouze po dobu jednoho týdne, což
bývá pravidelně každý rok v červenci.
Pro rok 2016 je důležité pokračovat v plánované obnově teplovodu západním směrem, tzn.
od obchodního centra „VZOR“ až na konec ulice J. A. Komenského.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Marie Kalinová
sociálně-právní ochrana dětí

situace, že by zmíněný muž ze života dítěte rázem a provždy zmizel. Podle NOZ je tomu dnes
jinak. V případě, že nedojde k dohodě o styku
mezi osobou blízkou a rodičem (matkou z uvedeného příkladu), rozhoduje o styku dítěte
s osobou blízkou soud, který v každém případě
zohledňuje zájem dítěte, bere ohled na jeho
osobnost a věnuje pozornost jeho názoru. Jeli dítě starší dvanácti let, mělo by být vždy vyslechnuto před soudem.

říjen

2015

Pozor na změny v evidenci vozidel
Upozorňujeme občany, že u vozidel, která jsou
dlouhodobě v dočasném vyřazení (depozit)
– dnes vyřazení z provozu - je nutné v době
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na evidenci vozidel odboru dopravy a živnostenském MěÚ
Milevsko, Sažinova 843 nahlásit, kde je vozidlo
uloženo – celá adresa a za jakým účelem. Pokud
se tak nestane, tak vozidla daná do dočasného
vyřazení před 1. 7. 2013 od 1. 1. 2016 ztrácí
technickou způsobilost a k tomuto datu budou

z moci úřední trvale vyřazena z registru vozidel
a znovuzaevidování již nebude možné!
Za zápis prodloužení se platí 50 Kč. U vozidel
uložených na evidenci vozidel od 1. 7. 2013
a déle je toto prodloužení také nutné provést
(vyřazení vozidla je na 12 měsíců). Při nesplnění této povinnosti bude provozovatel motorového i nemotorového vozidla předán k přestupkovému řízení, ve kterém může být uložena
sankce až do výše 50 000 Kč pro porušení § 12,
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ODBOR DOPRAVY
Jaroslava Tomanová
evidence vozidel

odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
Žádáme tímto občany, aby tuto povinnost
ve vlastním zájmu nenechávali na poslední
chvíli!

Obyvatelé sídliště se dočkali obchodu
Ve středu 9. září proběhlo slavnostní otevření
prodejny potravin po bývalém Tescu. Majitelem
se stala firma spol. Hejný s r.o. a my jsme jednomu z jejich majitelů, panu Václavu Hejnému,
položili pár otázek.
Co vás vedlo k rozhodnutí koupit tyto
prostory?
Původně jsme prostory koupit nechtěli, jednali jsme s majitelem objektu o pronájmu menší
části, kde jsme chtěli vybudovat prodejnu potravin. Jednání se ale neustále protahovala
a nájem byl příliš vysoký. Proto jsme navrhli,
že prostory odkoupíme.
Rozhodli jste se pro značku CBA, která má
v České republice přes 900 prodejen, ale
v jižních Čechách není moc známá, můžete
nám ji představit?
Nechtěli jsme z důvodu konkurence v prodejně
VZOR mít stejného dodavatele jako má naše
prodejna Potraviny PRIMA, a tak jsme hledali mezi mnoha českými společnostmi silnou,
moderní a rozvíjející se společnost, mezinárodně známou, která svým zákazníkům nabízí
ty nejlepší ceny a služby v příjemném prostředí
a pomáhá českým obchodníkům obstát v silné
konkurenci zahraničních řetězců. Proto jsme
se rozhodli pro CBA. S CBA se mohou zákazníci každý týden těšit na leták s výhodnou
akční nabídkou, s křížovkou o ceny, receptem a zajímavými články (aktuálně běží seriál
o bylinkách), Společně nabízíme věrnostní
program pro pravidelné zákazníky, pro děti
máme připravený balíček s dílky pohyblivé stavebnice českého výrobce Vista, dospělí mohou

získat pomocníky do kuchyně, 4. listopadu pak
startuje velká Vánoční soutěž, která trvá šest
týdnů, a ve které budeme každý týden hrát
o tablety Lenovo Yoga a další hodnotné dárky
pod stromeček. Prostřednictvím sítě CBA MOBIL a nabízíme zákazníkům výhodné volání a
SMS už od 1 Kč za minutu. Právě s námi můžete
hrát o kávovar Dolce gusto v hodnotě 5000 Kč.
Sledujte pravidelně www.cba.cz a facebook
www.facebook.com/cbacz, kde najdete vždy
aktuální informace, a zúčastněte se s námi dalších soutěží.
Jaký sortiment nabízíte?
Jsme široko sortimentní prodejna. V našem
obchodě naleznete přes 6000 položek zboží.
Nabízíme zeleninu a ovoce, mléčné výrobky,
pečivo a zákusky, máme širokou nabídku velmi
kvalitních uzenin a masa, mražených výrobků,
nealko nápojů, piva, vína i lihovin, nechybí ani
základní drogerie, kvalitní ponožky české výroby, krmivo pro domácí mazlíčky a další sortiment, který bude průběžně upravován podle
přání zákazníků.
Nabízíte i zboží od místních a regionálních
dodavatelů?
Ano, a to hlavně. Například maso bereme
od firmy Maso-uzeniny Písek denně čerstvé
a přímo na prodejně ho bourá pan řezník. Drůbež nám dodávají drůbežáři z Vodňan, pečivem
nás zásobují převážně regionální dodavatelé
- Domita Tábor, pekařství Kovářov, Klučenice,
Vacov, Hořovice a další. Lahůdky pak Zlatá rybka, Lahůdky od Žižky, skvělé zákusky Gaiger
a Hořovice, uzeniny Doubek a Jirotka z Písku,
uzeniny a uzenářské speciality jsou
dále dodávány téměř dvaceti výrobci, hlavně Maso - uzeniny Písek,
Řeznictví a uzenářství Sláma, Krahulík, Kostelecké uzeniny, Plzeňský
Schneider, Váhala, Krásno, Steinex,
a další. Mléčné výrobky Madeta,
Alimpex, Olma, Želetava, Sedlčany
i jiní, kvalitní zeleninu a ovoce dodává ZEO Vodňany, širokou nabídku
máme od Hamé Babice, Nestlé i s
čokoládou Orion a nemohu nevzpomenout na výborná vína a skvělý
burčák z Vinium Velké Pavlovice
a můžeme pokračovat více než desítkami dalších dodavatelů.

POTRAVINY

Jaké zákazníky hodláte oslovit?
Veškeré věkové skupiny, které zveme k pravidelnému nákupu do příjemného prostředí
českého obchodu, kde vždy naleznou ucelený
plnohodnotný sortiment čerstvých a kvalitních
výrobků.
Kolik lidí našlo ve vaší prodejně práci?
Celkem zaměstnáváme 20 lidí na hlavní pracovní poměr i s brigádníky. Vybírali jsme hlavně schopné, slušné, pracovité a komunikativní
lidi, vyučené v oboru.
Jak si návštěvníci mohli všimnout, část prostor ještě není obsazena. Víte už, co na zbývajícím místě zákazníkům nabídnete?
V tomto období, po dokončení stavebních prací, budeme nabízet zbylé prostory k pronájmu.
Již víme, že v části prostoru bude trafika. Také
město Milevsko s námi jedná o zřízení veřejných záchodků.
Děkujeme za rozhovor.
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Rozhovor s novým nájemcem restaurace v DK
Novým provozovatelem restaurace v Domě
kultury v Milevsku se stala firma Spokr Tábor
s.r.o. Jednatelem společnosti je Roman Neufus
a společně s jeho týmem bude restauraci provozovat také Vojtěch Daňhel, který nám odpověděl na několik
otázek.
Jak dlouho vaše
firma působí v oblasti gastronomie
a pohostinství?
Společnost SPOKR
s.r.o. má dlouholeté zkušenosti a v
oblasti pohostinství a gastronomie
se pohybuje více
jak 20 let. Za tu
dobu společnost
provozovala několik barů, diskoték a restaurací. Za zmínku stojí určitě založení a provoz
vyhlášené fotbalové restaurace Gambrinus
v Táboře. Roman má navíc polovinu rodiny z Milevska, takže pro něj to bude podnikání „skoro“
doma. Ani pro mě to z Tábora není žádná dálka.
V oblasti provozování kulturních zařízení a pořádání kulturních akcí se pohybuji 6 let, za tu
dobu se naše cesty s Romanem protnuly na několika společných projektech, například v Hotelu Palcát v Táboře. Aktuálně pracuji na pozici
manažera 3. rokem ve vyhlášeném táborském
komplexu zábavy Apollo (restaurace – bar –
oldies diskotéka - music club). Naším prvním
společným projektem v regionu byla výstavba

a následně provoz občerstvení na krásném koupališti v Milevsku, kde bychom se příští sezónu
chtěli prezentovat několika zajímavými akcemi
(v plánu je turnaj ve volejbale, vodnický den,
večerní projekce pohádek a filmů a stejně jako
letos, výrazně podpořit začátek populární akce
Pohádkový les). Chtěli bychom také rozšířit
možnosti vyžití pro ty nejmenší, a co se gastronomie týká, tak vás pozvat třeba na točenou
zmrzlinu.
Čím byste chtěli nalákat návštěvníky do vaší
restaurace?
Věříme, že základem úspěchu bude nejen naše
energie, píle, nadšení a profesionální přístup,
kvalita služeb, pestrá nabídka jídel, příjemné moderní prostředí, ale také velmi příznivá
cenová politika, která vás jisto jistě překvapí.
Chystáme i pár dalších vychytávek. Připraven
máme věrnostní program pro naše stálé hosty,
benefity pro firmy, akci na každý měsíc a překvapit se chystáme speciálním menu k různým
příležitostem. Hodláme také aktivně podporovat sportovní oddíly města. Rádi bychom se zapojili do některého z charitativních programů.
Restaurace v DK má zažitý název Harlekýn,
ponecháte si jej, nebo zvolíte název jiný?
Zvolili jsme jiný název – Restaurace V Klubu.
Vsadili jsme na tradici a historii. Nejen propagační materiály, ale také prvky interiéru, nebo
třeba jídelní lístky budou doplněny o autentické fotografie a motivy pocházející z minulosti města a Domu kultury Milevsko. Na tomto
projektu spolupracujeme také s milevským
muzeem. Interiér budou zdobit také historické

fotografie pivovaru Staropramen – našeho
hlavního partnera.
Předchozí nájemce otevíral až v 15 hodin,
bude to také tak, nebo k vám budou lidé moci
přijít i na oběd?
Obědy v naší restauraci také neplánujeme, otevírací doba by měla být od 15.00 hodin.
Chystáte nějaké akce pro obyvatele Milevska
a okolí?
Určitě ano, mám velmi bohaté zkušenosti s jejich pořádáním, stejně jako Roman, z minulosti
bych vypíchl třeba koncerty takových kapel,
jakými jsou Elán nebo Tři Sestry. Po olympijském triumfu našich hokejistů v Naganu roku
1998 jsme organizovali charitativní utkání
Jágr teamu a v letošním a loňském roce to byl
například projekt Kiss Maraton (Celodenní
open air program pro děti, spojený s tradičním
cyklistickým závodem a zakončený obrovskou
večerní afterparty se zpěvákem Benem Cristovao a DJs z rádia Kiss, Jižní Čechy.) A na podobných akcích a koncertech bychom se chtěli
podílet také v DK Milevsko, první pilotní akce je
naplánována na 10. října 2015, kdy se v rámci
akce Discomazec představí populární liberecká
kapela ATMO music. Tento model můžete v Milevsku očekávat pravidelně minimálně jednou
za měsíc, střídat jej budou rockové zábavy, také
datum první z nich mohu prozradit už nyní,
14. listopadu 2015 se můžete těšit na unikátní čtyřhodinovou show kapely KEKS. Aktuální
dění můžete sledovat na facebookovém profilu
DK Milevsko.
Děkujeme za rozhovor.

Milevské krasobruslení je v plném proudu
Krasobruslařský klub Milevsko má za sebou první tréninky. Ze zkušebního náboru konaného
koncem loňské sezóny
přišlo na první hodiny
několik dětí, které chtějí
v tomto sportu pokračovat. Nyní se učí novým dovednostem a prvkům
krasobruslení. Jejich zájem o tento sport a nadšení jsou inspirativní.
Klub má v plánu zpestřit milevskou nabídku
nejen o možnosti naučit se krasobruslit, ale
uspořádat například i veřejný karneval na ledě,
či lední revue se začínajícími krasobruslařkami.
Rozhodně je na co se těšit.
Již proběhla i první informační schůzka, kde
se zájemci dozvěděli o činnosti a nabídce klubu. Trenérka Barbara Dufková, která do našeho
města dojíždí trénovat až z Příbrami, a díky níž
může v Milevsku vznikat tak nevšední činnost,
jako je krasobruslení, což dříve byla doména jen
velkých měst, je odhodlána děti připravit i na
krasobruslení nejvyšší třídy, tedy na závodní vrcholové soutěže. Barbaru baví práce na ledě jak
s malými dětičkami, tak i s dospělými, zkrátka

se všemi, co se chtějí naučit bruslit. Proto jsou se koná každou středu od 14 do 15 hodin, a užili
na led zváni zájemci o krasobruslení od 2 do 100 si to na ledě společně s námi.
let. Krasobruslení dnes již nemusí být jen
o dřině a o tom, aby se s tímto sportem
začínalo ve 3-4 letech. Vznikají totiž nové
závodní kategorie. Závodů se mohou zúčastnit všichni zájemci bez ohledu na věk.
Ve svém programu, který se může jezdit
i na zpívané veselé moderní písničky, staPOŘÁDÁ
čí ukázat, co se kdo naučil. Lidově řečeno:
28.10. - 1. 11.2015
„Závodní kategorie - ukaž, co umíš.“ Vznikla i nová disciplína, a to synchronizované
WELLNESS POBYT PRO DÍVKY
bruslení, které získává v České republice
s kreativním tvořením
i v zahraničí velkou popularitu. Jde o to, že
šestnáct závodníků bruslí na ledě a vytvářejí společně různé obrazce, dělají stejné - UBYTOVÁNÍ VE VILE V REKREAČNÍM AREÁLU ORLÍK VYSTRKOV
pohyby i výrazy v obličejích. Základem mi- - STRAVOVÁNÍ PLNÁ PENZE (5xdenně) V HOTELU ORLÍK
levského krasobruslení však je, aby trénink - KAŽDODENNÍ NÁVŠTĚVA WELLNESS (SAUNA, KRYTÝ BAZÉN, VÍŘIVKA)
zájemce bavil. Proto se pro začátek všichni - BOHATÝ PROGRAM PLNÝ ZAJÍMAVÝCH TVŮRČÍCH AKTIVIT A HER
učíme stát pevně na ledě, jízdu si užíváme
a nadšení v nás vyvolávají první zdaři....rozjíždíme to již ve středu dopoledne v 10:00 :-)
lé krasobruslařské figury. Aby v Milevsku
mohl klub fungovat, je zapotřebí vytvořit
CENA: 3300,-Kč
členskou základnu alespoň 15 členů. Proto
vyzýváme nejenom milevské děti i dospělé, aby navštívili náborový trénink, který
Sažinova 763

39901 Milevsko

Tel.: 723449409

email.:centrummilisek@email.cz
www.centrummilisek.cz
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střípky z minulosti
Milevsko za nacistické okupace a těsně po ní.
(VI. část)
Pátek 11. května 1945
Vyvrcholením horečných dnů květnových
byly v Milevsku okamžiky, kdy do města měli
vstoupit první vojáci Rudé armády. Na jejich
příchod se čekalo celý čtvrtek dne 10. května.
Do města však došly zprávy, že veliké množství rudého vojska je v Bernarticích. Tam však
bylo mnoho práce s odzbrojováním německých jednotek projíždějících po silnici od Tábora. Milevské náměstí i okolní ulice byly
zaplněny davy občanů a mezi nimi se pestřily
četné národní kroje. Posádkovému velitelství
bylo známo, že tento den už nelze Rudou armádu čekat, takže lidé se k večeru rozešli.
První příslušníci dlouho očekávané Rudé armády přijeli do Milevska v pátek dne 11. května v 8.45 hod. Na malém tanku přijeli dva důstojníci a seržant, a zastavili na náměstí před
radnicí. Byli to: poručík Alexandr Grigorjevič
Pereligin, gardový poručík Nikolaj Ivanovič
Semenov a gardový seržant Anatolij Nikolajevič Moskalov, všichni od 299. gardového pluku 98. gardové svirské divize, vyznamenané
Rudým praporem.
Přivítalo je velké množství lidí spolu s předsedou Janem Jeřábkem a ostatními členy MNV.
Všichni se pak objevili na balkoně radnice
a poručík Pereligin pronesl k nadšenému obecenstvu několik pozdravných vět. Za hřímavého volání slávy Rudé armádě pak odejeli.
Poté asi v 10 hodin se objevili na balkoně radnice dva rozvědčíci z armády Malinovského,

kteří byli davem následně bouřlivě zdraveni.
V půl jedenácté pak oznámil místní rozhlas,
že se blíží silná ozbrojená německá jednotka.
Proto byl lid napomínán, aby se skryl a hlavní ulice i náměstí aby byly vyklizeny. Nastala
panika, úprk do domů a skrýší v nich. Naštěstí zpráva o Němcích byla mylná a místo nich
přiharašil velký autobus, naplněný ozbrojenými rudými vojáky. Vše se hrnulo k autobusu. Z radnice přispěchaly ženy v národních
krojích a s koláči i občerstvením. Na náměstí
pak přijížděly další autobusy. O jedenácté
hodině nastoupila hudba štábního rotmistra
Bedřicha Máry. Za zvuků hudby byly ve čtvrt
na dvanáct vztyčeny na vysokých stožárech
státní vlajky: sovětská, americká, anglická
a československá. Byl zde pověšen nápis:
„Slava pobědonostoj krasnoj Armii (Sláva vítězné Rudé armádě).
Brzy poté přijeli dva majoři, kteří byli na radnici uvítáni předsedou MNV Jeřábkem. Obecenstvo provolávalo nadšeně slávu. Důstojníkům byla předložena pamětní deska, do níž
učinili zápisy, načež jeden z nich pak promluvil do místního rozhlasu:
Bratři Čechoslováci! Přinášíme vám veliký
pozdrav maršála Stalina a Rudé armády k vašemu osvobození od našeho společného nepřítele. Český národ je národ kulturní, vzdělaný a statečný. Zasluhuje si plně národní
svobody. Po skončení této strašné války budete nyní žít v klidu a pokoji, životem, jakým

jste byli zvyklí, v těsné součinnosti se Svazem
sovětských socialistických republik. Ať žije
Československo, ať žije Milevsko, ať žije Rudá
armáda, ať žije maršál Stalin.
Poté následovalo pohoštění v zasedací síni
radnice, jehož se zúčastnili ruští důstojníci,
vojáci a také členové MNV. Předsedou MNV Jeřábkem byly proneseny přípitky Rudé armádě,
maršálu Stalinovi a prezidentu Benešovi. Oba
důstojníci rádi vyhověli žádostem milevských
dívek v krojích, jimž napsali věnování do památníčků. Vojáci Rudé armády byli po celém
městě předmětem srdečného nadšení a po
celý den zde docházelo k projevům radosti.
Sobota 12. května
Jickovicemi a Kostelcem projíždějí motorizované jednotky ruských vojsk směrem k Vltavě.
U Orlických Zlákovic se po celou noc střílelo.
Silnice Dobříš-Příbram-Písek je zatarasena
německým vojskem. Jedna jejich rota, která
se dostala přes vodu na pravý břeh Vltavy, byla
partyzány zlikvidována. V okolí Milevska zvečera a v noci ojedinělá palba ze samočinných
zbraní. V prostoru Květovské obory na jedoucí kolony až k Červené stříleno. Cesty v oboře
jsou prozkoumávány partyzány. Německé vojsko v okolí Červené většinou odhodilo zbraně
a zběsile prchalo před Rudou armádou. Mezi
německým vojskem a českými lidmi nedošlo
k incidentům. Jednotlivci z řad německých
vojáků se snažili dostat na levý břeh Vltavy,
který je v držení Američanů. Přitom se na
Červené, pod Zvíkovem i na Žďákově mnoho
Němců utopilo. Večer přišli na Červenou ruští
vojáci, kteří byli obyvateli srdečně vítáni.
Neděle 13. května
V okolí Milešova se potulovalo několik příslušníků SS, kteří znepokojovali civilní obyvatelstvo. Byli rudými vojáky zneškodněni.
Z Milevska jsou do Tábora odváděni zajatci.
Pondělí 14. května
Život se vrací do normálních kolejí. Obchody
jsou už zase otevřeny, v dílnách se opět pracuje. Úřady zahájily činnost. Hlídky Revolučních gard střeží důležitá místa. Němečtí
uprchlíci z okresu milevského, dosud umístění ve stodolách klášterního velkostatku, byli
odesláni vlakem do Tábora.
Ze vzpomínek Vladimíra Řepky
(strojopis ze sbírek Milevského muzea)

Dva ruští majoři během přivítání na milevské radnici. Foto ze sbírek Milevského muzea.

K vydání připravil Vladimír Šindelář
Milevské muzeum
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kultura a sport v milevsku a okolí
Milevské kino
5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

20.00

USA – dobrodružné sci-fi - Pomoc je jen
225 000 000 kilometrů daleko.

3D TITULKY

134 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

pátek 2. až neděle 4. 10.
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

17.30

USA – Animovaný - Rodinka Dráculů ve zcela
nové strašidelné komedii.

90 min.

vstupné: plné 165 Kč, děti 140 Kč

sobota 3., neděle 4. 10.
NIKDY NENÍ POZDĚ

20.00

USA – Hudební komedie – Meryl Streep se nám
představuje v roli rockové zpěvačky a kytaristky.

TITULKY

101 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

čtvrtek 8., pátek 9. 10.
WILSONOV

20.00

ČR, SR – Detektivní komedie s Jiřím Macháčkem a Vojtěchem Dykem.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

115 min.

vstupné: 130 Kč

sobota 10. 10.
STRAIGHT OUTTA COMPTON

20.00

USA – Hudební drama - N. W. A. – Nejnebezpečnější hudební skupina na světě.

TITULKY

147 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

neděle 11. 10.
LAPUTA

20.00

ČR – Milostné drama – Co s životem na ostrově, kterému hrozí záchrana?

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

93 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 15., pátek 16. 10.
PURPUROVÝ VRCH

20.00

USA – Gotický horor - Na Purpurovém vrchu
stojí dům, kterému je lepší se vyhnout.

TITULKY

119 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

pátek 16. až neděle 18. 10.
PAN

17.30

USA – Rodinný, fantasy, dobrodružný – Pan je
nezkrotný uličník a bezútěšné prostředí londýnského sirotčince není pro takového chlapce to nejvhodnější místo.

3D DABING

vstupné: 130 Kč

sobota 17. 10.
ZNÁME SE…?

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

pátek 16. 10.
HUDEBNÍ SKLEPY
JAMES HARRIES (Anglie)

75 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 50 Kč

čtvrtek 1., pátek 2. 10.
MARŤAN

3D DABING

klopují lesy. Tajemná chata skrývá nečekaná
tajemství, která postupem času dostihnou každého z nich.

111min.
20.00

ČR/Milevsko – Horor, amatérský film - Skupinu přátel zasáhne tragédie, když jejich kamarád nečekaně zemře. Navzdory smutku, který
je pronásleduje, se vydají po pár měsících
odreagovat na opuštěnou chalupu, kterou ob-

neděle 18. 10.
20.00
LANCE ARMSTRONG: PÁD LEGENDY

VB, Francie - Drama, sportovní, životopisný Snímek natočený podle skutečného příběhu
Lance Armstronga.

TITULKY

vstupné: 110 Kč

104 min.

čtvrtek 22., pátek 23. 10.
20.00
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC

USA – Akční, dobrodružný, fantasy - Věčný život, věčný lov. Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední lovec čarodějnic.

TITULKY

105 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

sobota 24., neděle 25. 10.
PARANORMAL ACTIVITY:
THE GHOST DIMENSION

20.00

USA – Horor – Děsuplná úspěšná série přináší další pokračování plné nevysvětlitelných
a strašlivých událostí.

3D TITULKY

do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

čtvrtek 29., pátek 30. 10.
FAKJŮ PANE UČITELI 2

20.00

Německo – Komedie - Být úspěšným lupičem
vyžaduje mít pevné nervy.

DABING

115 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

sobota 31. 10., neděle 1. 11.
CELEBRITY S.R.O.

20.00

ČR – Komedie - Děj filmu nás zavede do blíže
nejmenovaného studia se všemi typickými
postavičkami tohoto světa rychloobrátkové
zábavy.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
vstupné: 120 Kč

103 min.

19.30

Předprodej vstupenek přímo v Galerii M, tel.
382 522 082.
vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč

dům kultury
Nádražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

pátek 2. 10.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2015
Skupina B – 17.30 a skupina A – 20.00 hod.

velký sál

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

sobota 3. 10.
10.00-12.00
PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ A OSTATNÍCH POTŘEB

V rámci burzy je možné darovat oblečení, domácí potřeby, prostěradla apod. pro děti a maminky z Domova sv. Alžběty ve Veselíčku.

prostory DK

vstupné: zdarma

úterý 6. 10.
KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA
STÁLÁ MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ

17.30

Lektorka: Jitka Chabrová

učebna 1
pátek 9. 10.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2015
Skupina A – 17.30 a skupina B – 20.00 hod.

velký sál

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

sobota 10. 10.
ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ
MUZIKÁL TŘI MUŠKETÝŘI

galerie M
Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

pátek 2. 10.
19.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
ŽENY, OHEŇ, KRAJINA
úterý 6. – čtvrtek 29. 10.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
ŽENY, OHEŇ, KRAJINA
Fotografie – Robert Krekule.
vstupné: 10 Kč

středa 7. 10.
LISTOVÁNÍ - ZPÁTKY VE HŘE
(MICHAL VIEWEGH)

Za účasti vystavujícího autora, pořádá Alšova
jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou.

19.30

Účinkují Markéta Lánská a Alan Novotný,
předprodej vstupenek na dospělém oddělení
Městské knihovny Milevsko.

sobota 10. a neděle 11. 10. 13.00–17.00
OTEVŘENO V RÁMCI AKCE

Pouze pro přihlášené zájemce – vyprodáno.
Odjezd autobusu od DK v 10.00 hodin.

sobota 10. 10.
DISCOMAZEC ATMO MUSIC

20.30

Vystoupí dvojice DJs: DJ Lukhe a z rádia Kiss
Jižní Čechy dorazí DJ Roman Anděl. Zlatým
hřebem večera bude vystoupení liberecké
skupiny ATMO music.

prostory DK

vstupné: předprodej 99 Kč, na místě 150 Kč

neděle 11. 10.
NA STŘÍBRNÉ PAVUČINĚ
LOUTKOVÁ POHÁDKA

15.00

Loutkový soubor při DK Milevsko zve všechny
příznivce loutkového divadla na opakování
pohádky o Honzovi, který za pomoci Kašpárka
zachrání princeznu ze spárů zlého čaroděje.

loutkový sál

vstupné: 30 Kč

říjen

neděle 11. 10.
18.00
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – OTYLKA

Hraje: Spolek divadelních ochotníků Petrovice
Movitý obchodník zdánlivě absurdně věnuje
své choti jako dárek k jubileu odtučňovací
pobyt v přepychovém sanatoriu, kde se pak
následně odvíjí jednoduchý příběh vzpoury
sebevědomé ženy proti všemu a všem.

velký sál

vstupné 50 Kč, členové Senior klubu ZVVZ
po předložení průkazky 25 Kč

pondělí 12. 10.
18.00
SEMINÁŘ – FOTOGRAFOVÁNÍ
úterý 13. 10.
13.00–16.00
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

učebna 2
úterý 13. 10.
18.00
KČT – ALBÁNIE
ZEMĚ NEOMEZENÝCH MOŽNOSTÍ
Turistická beseda.

loutkový sál
středa 14. 10.
VOŇAVÝ VEČÍREK

18.00

Povídání Katky Korousové o přírodní kosmetice a aromaterapii. Kdo bude mít zájem, může
si v samém závěru voňavého večírku namíchat svůj vlastní krém (není v ceně přednášky,
kdo bude mít zájem, musí se předem nahlásit
do 7. 10. na tel. 383 809 201 nebo na e-mailu
kortanova@milevskem.cz – cena 200 Kč).

výuková učebna
čtvrtek 15. 10.
14.00
IRISDIAGNOSTIKA
PORADNA JITKY HANZALOVÉ
učebna 2
čtvrtek 15. 10.
17.00
PREVENCE ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ
PŘEDNÁŠKA
učebna 2
čtvrtek 15. 10.
18.00
KURZ – MALUJEME MANDALY
NA TEXTIL

S sebou bavlněné barevné tričko, nebo např.
tašku, jednobarevnou sukni atd. Pokud nebudete mít s sebou, je možnost si na místě zakoupit za příznivé ceny. Lektorka: Laďka Bečková

výuková učebna
kurzovné: 150 Kč

19.00

Hrají: ELIZABETH a PARADOXY

prostory DK

vstupné: předprodej – jednodenní 55 Kč, dvoudenní 100 Kč, na místě – jednodenní 65 Kč,
dvoudenní 115 Kč

sobota 17. 10.
7. PIVNÍ SLAVNOSTI

19.00

Hraje: FANTOM

Jak žijí lidé na místech, kde prakticky neustále
doutnající i vybuchující konflikt na sebe dennodenně upozorňuje? Vypráví Jiří Kalát.
vstupné: 25 Kč

pátek 23. 10.
TANEČNÍ HODINY 2015
PRODLOUŽENÁ – SKUPINA A
prostory DK

19.00

sobota 24. 10.
TANEČNÍ HODINY 2015
PRODLOUŽENÁ – SKUPINA B
prostory DK

19.00

vstupné: 110 Kč

vstupné: 110 Kč

neděle 25. 10.
18.00–22.00
TANEČNÍ ZÁBAVA NEJEN PRO SENIORY

Hraje: Třeboňská 12
Třeboňská dvanáctka je jihočeská dechová
kapela s dlouholetou tradicí.

velký sál

vstupné: 140 Kč, členové Senior klubu ZVVZ
po předložení průkazky 70 Kč

středa 28. 10.
OSLAVY 28. ŘÍJNA
Milevské kino
čtvrtek 29. 10.
09.00
DÍLNA PRO DĚTI A JEJICH RODIČE

Přineste si s sebou roličku od kuchyňských
utěrek.
vstupné 10 Kč

pátek 30. 10.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2015
Skupina B – 17.30 a skupina A – 20.00 hod.

velký sál

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

sobota 31. 10.
PESTRÁ SHOW KOUZELNÍKA
A KLAUNA ROBERTA

15.00

sobota 31. 10.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
FILUMENA MARTURANO

19.30

Zábavný, pestrý a interaktivní program plný
kouzlení, klaunování, žonglování a mnoha dalšího. Děti se aktivně zapojí do programu.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč,
na místě 60 Kč

V hlavních rolích: Simona Stašová a Svatopluk
Skopal.
velký sál
vstupné: předprodej 320 a 300 Kč, na místě
350 Kč

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
sobota 14. 11
KEKS - KONCERT SKUPINY

Milevské muzeum

vstupné: předprodej 55 Kč,
na místě – jednodenní 65 Kč

18.00

Klášterní 557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz
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do neděle 8. 11.
VÝSTAVA DÝMKA V PROMĚNÁCH ČASU

SPOS Milevsko
J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

loutkový sál

prostory DK

prostory DK

pondělí 19. 10.
SEMINÁŘ – FOTOGRAFOVÁNÍ

18.00

výuková učebna

vstupné: 30 Kč

pátek 16. 10.
7. PIVNÍ SLAVNOSTI

čtvrtek 22. 10.
TOULKY ZA POZNÁNÍM
PALESTINA – ZEMĚ NEZEMĚ

2015

20.30

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

VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
04. 10.
10.00
FC ZVVZ žáci - Třeboň/Břilice
04. 10.
16.00
FC ZVVZ muži A - Hořovicko
10. 10.
16.00
FC ZVVZ muži A - ZČE Plzeň
11. 10.
10.00
FC ZVVZ žáci - Malše Roudné
15. 10.
17.00
FC ZVVZ st. př. - Zahoří/Kluky
15. 10.
17.00
FC ZVVZ ml. př. - Čimelice /Sm. Lhota
25. 10.
11.00
FC ZVVZ žáci - Č. B.
25. 10.
14.30
FC ZVVZ muži A - Nové Strašecí
28. 10.
10.00
FC ZVVZ ml. př. - Čížová A
28. 10.
11.30
FC ZVVZ st. př. - Kestřany
29. 10.
17.00
FC ZVVZ st. př. - Hradiště A
29. 10.
17.00
FC ZVVZ ml. př. - Protivín
31. 10.
10.00
FC ZVVZ dorost - Vodňany
31. 10.
14.00
FC ZVVZ muži B - Vimperk

SPORTOVNÍ HALA:
03. 10.
08.30
Handball mini, ml. žákyně - Písek
04. 10.
16.00
Handball ženy - Cheb
10. 10.
08.30
Handball mini, ml. žákyně - Třeboň
11. 10.
08.00
Florbal
17. 10.
18.00
Muži KP - Sezimovo Ústí
25. 10.
08.00
Florbal
28. 10.
08.00
TJ Chyšky florbal
31. 10.
08.30
Handball mini, ml. žákyně - Č. B.
SAUNA:
Středa: muži
Čtvrtek: ženy
Pátek: muži

16.00-21.00
15.00-21.00
15.00-21.00

říjen

2015

Městská knihovna

návštěva ZOO. Odjezd od sokolovny v 7.00 hodin, zastávka u paneláku.

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231

středa 14. 10.
KURZ NĚMČINY

www.knihmil.cz

08.30

První schůzka se zástupcem J. S. Agency.

čtvrtek 1. a 15. 10.
10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO
VĚKU

1. ZŠ - kabinet
pondělí 19. 10.
SEMINÁŘ „ FOTOGRAFOVÁNÍ“

studovna
pondělí 5. – neděle 11. 10.
TÝDEN KNIHOVEN

DK Milevsko – malý sál
úterý 20. 10.
ZÁJEZD Č. 21 - BAD FÜSSING

Téma zimního semestru: Barokní architektura
v Čechách

18.00

Lekce č. 2 kroužku Cvakycvak pro přihlášené
účastníky semináře.

Celostátní akce knihoven aneb Zažijte knihovnu jinak. Celý týden amnestie na upomínky přijďte vrátit zapomenuté knížky a neplaťte.
Registrace nových čtenářů zdarma - ve středu
7. října ve všech odděleních.

Koupání v termálních lázních. Vstupné 10 €
není v ceně. Odjezd od sokolovny v 7.00 hodin, zastávka u paneláku.

pondělí 5. 10.
17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY: albánie, země
neomezených možností a zážitků

Sleva 50% z ceny vstupného pro členy Senior
klubu ZVVZ - po předložení průkazu.
hraje: Třeboňská dvanáctka

vestibul knihovny
středa 7. 10.
LISTOVÁNÍ

Klub českých turistů

Výstava fotografií potrvá celý říjen.

19.30

Michal Viewegh a jeho kniha Zpátky ve hře.
Předprodej v knihovně, na místě možnost zakoupit knížku.

Galerie M

vstupné: 80 Kč

pátek 9. 10.
PRŮŘEZ AFRIKOU

17.00

Vyprávění Evy Taterové o jejím putování:
Maroko, Ghana, Zambie, JAR

studovna

vstupné: zdarma

čtvrtek 15. 10.
18.00
LÁSKA JE NIKDY NEHASNOUCÍ OHEŇ

Slavnou Hildegardu z Bingen vám představí
herečka Milena Steinmasslová s hudebním
doprovodem zpěvačky, instrumentalistky
a autorky knih Hany Sar Blochové.
Latinská škola
vstupné: 80 Kč

čtvrtek 22. 10.
HUSTEJ INTERNET

08.00-12.00

neděle 25. 10.
SPOLEČENSKÝ VEČER

18.00

DK Milevsko – velký sál

sobota 10. – neděle 11. 10.
SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELŮ KČT
organizační zajištění: Jaroslav Mácha

úterý 13. 10.
18.00
ALBÁNIE – ZEMĚ NEOMEZENÝCH
MOŽNOSTÍ

pondělí 12. 10.
SEMINÁŘ „ FOTOGRAFOVÁNÍ“

18.00

Lekce č. 1 kroužku Cvakycvak pro přihlášené
účastníky semináře.
DK Milevsko – malý sál

úterý 13. 10.
ZÁJEZD Č. 20 - JIHLAVA

Prohlídka města a jeho záhadného podzemí,

Nabízíme pomoc při hledání práce a uplatnění
se na trhu práce, přípravě na novou kariéru
Personalistka Dana Jahodová.

pondělí 12. a 29. 10.
08.30–16.00
BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ
PORADNA
úterý 13. 10.
18.30
ZÁPIS: JÓGA, GRAVIDJÓGA
S Pavlínou Kochovou.
Přihlášky na tel.: 724 762 297.

čtvrtek 15. 10.
16.30
ZÁPIS - BALETNÍ TANEČNÍ ŠKOLIČKA
Pro děti od 3 do 7 let.
Přihlášky na tel.: 728 938 063.

středa 28. 10 – neděle 1. 11.
podzimní prázdniny
WELLNESS POBYT PRO DÍVKY
S KREATIVNÍM TVOŘENÍM

Klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

středa 14. 10.
19.00
KŘESLO PRO MAJORA JIŘÍHO LAŇKU
BESEDA S HLAVNÍM INSTRUKTOREM
ÚTVARU RYCHLÉHO NASAZENÍ
POLICIE ČR - (URNA)

Ve spolupráci s dalšími útvary se URNA zabývá také prevencí teroristických útoků.

Latinská škola

vstupné: dobrovolné

Turistická beseda, vypráví a promítá Josef Luxemburg.

Nízkoprahový klub Fanouš

DK Milevsko – loutkový sál
středa 28. 10. (svátek)
PODZIMNÍ PRAHA

Hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

www.zvvz.cz/seniorklub

Exkurze do provozu cukrovaru a prohlídka
expozice cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a lihovaru.
Odjezd od sokolovny v 7.00 hodin, zastávka
u paneláku.

čtvrtek 8. a 22. 10.
08.30–16.00
PRACOVNĚ/KARIÉROVÁ PORADNA

MILEVSKÝ KLÁŠTER

Centrum Milísek

středa 7. 10.
ZÁJEZD Č. 19 – CUKROVAR DOBROVICE

S logopedickým asistentem M. Vávrovou, přihlášky na tel.: 608 259 525.

neděle 4. 10.
PROCHÁZKA S ORIENTAČNÍ MAPOU
TERÉNEM

Účast na akci Klubu orientačního sportu Písek. Místo srazu Flekačky u Písku do 11.00
hod. Start ve 12.00 hodin. Odjezd z nádraží
ČD do Písku v 7.45 hod. Startovné pro příchozí 30 Kč.
vede: Vladimír Ondruška

Sažinova 763 | tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

úterý 6. 10.
09.00–16.00
BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
úterý 6. 10.
17.00
ZÁPIS - JAZYKOVÁ ŠKOLA JJN TÁBOR

Kurzy angličtiny, kategorie: začátečníci, pokročilí začátečníci, mírně pokročilí
cena: 2900 Kč/pololetí

středa 7. 10.
17.00
ZÁPIS – JAZYKOVÁ ŠKOLA JJN TÁBOR

Kurzy angličtiny, kategorie s rodilým mluvčím:
středně pokročilí, pokročilí
cena: 2900 Kč/pololetí

9

15.00

5ti denní dívčí párty s bohatým programem.
cena: 3300 Kč

Senior klub ZVVZ

dětské oddělení

čtvrtek 8. 10.
LOGOPEDICKÁ PORADNA

www.kctmilevsko.pisecko.info

Zájezd osobními auty, procházka Libní. Program může být doplněn dle aktuální nabídky
prohlídek pražských institucí. Účast omezená,
přihlášky u vedoucích akce.
vede: Vladimír Ondruška, Jaroslav Mácha

Pro 3. třídy ZŠ.

strana

pondělí 5. 10.
DÁMSKÝ KLUB - VÝROBA PŘÍVĚSKŮ
úterý 6. 10.
BABYLOMÁNIE

Nauč se cizí jazyk, ať si rozumíme.

pátek 16. 10.
TÉMA MESÍCE: ŠIKMÁ PLOCHA
CO DĚLAT, KDYŽ...!
pondělí 19. 10.
TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH
čtvrtek 22. 10.
PODZIMNÍ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM
čtvrtek 29. 10.
PŘESPÁVAČKA S DISKOTÉKOU
V MASKÁCH
Pro předem přihlášené.

pátek 30. 10.
MINI GP - ZÁVOD NA ČEMKOLIV,
CO MÁ KOLA
Vezmi kolo, koloběžku, brusle, skate...

O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH KLUB
OTEVŘEN OD 10.00 DO 16.00 HODIN.

říjen

ROZÁRKA – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

středa 7. 10.
13.00-15.00
MODELOVÁNÍ Z FIMO HMOTY
středa 14. 10.
13.00-15.00
MALOVÁNÍ PRSTOVÝMI BARVAMI
středa 21. 10.
13.00-15.00
VÝROBA MASEK NA HALLOWEEN

2015

Vystoupení dětí z Ukrajiny

úterý 13. 10.
10.00-12.00
JÓGOU HRAVĚ A ZDRAVĚ
úterý 27. 10.
10.00-12.00
PODZIMNÍ DEKORACE

ZUŠ Milevsko
Libušina 1217 | tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

SOŠ A SOU MILEVSKO
Čs. armády 777 | tel: 382 521 904
www.issou-milevsko.cz

sobota 17. 10.
09.00–14.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

U příležitosti 65. výročí zahájení výuky zveme
širokou veřejnost na den otevřených dveří.

Kamenáč music art pub
www.kamenac.net

sobota 10. 10.
DJ´s BROTHER IN BASIC
Klasické rockové/soul/disco hity
výhradně z vinilových desek
pátek 23. 10.
MM GRAMMY 2015 WARM UP
pátek 30. 10.
HALLOWEEN PARTY

10

Vyhrazeno pro školy

TVOŘENÍ A CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI

středa 21. 10.
14.00
BESÍDKA PRO SENIORY
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
čtvrtek 22. 10.
10.00
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ŽÁKY ZŠ
sál ZUŠ
čtvrtek 22. 10.
17.00
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
sál ZUŠ
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Již druhý rok jsme na naší škole přivítali děti
z Ukrajiny. Všichni víme, proč k nám utíkají,
a tak jsme rádi, že zrovna my můžeme pomoci. Ty loňské se úspěšně zapojily do dalších
ročníků na jiných školách ve městech po celé

republice, kde si jejich rodiče našli práci.
Snad jsme je na další cestu životem připravili
dobře.
Současní zahraniční studenti si pro nás jako
poděkování za vřelé přijetí připravili se svými
maminkami ukrajinskou píseň. Nádhernou
atmosféru doplnili všichni zúčastnění národními kroji. Z jejich přednesu byla cítit velká
pokora a dočasná úleva od velkých starostí.
Po skončení písně někteří malí diváci přiznali,
že neměli daleko k slzám.
Víme, že naše škola je pro tyto děti jen dočasná zastávka, ale i tak doufáme, že do kolektivů tříd zapadnou co nejrychleji a že náš jazyk
jim nebude dlouho cizí.
Učitelé 2. ZŠ Milevsko

Adaptační kurz
Začátkem září se konal na SOŠ a SOU Milevsko adaptační kurz pro první ročníky. Žáci
se formou her a zábavných aktivit sbližovali,
poznávali jeden druhého, seznamovali se s
prostředím školy i s jejím nejbližším okolím.

Milevské gymnázium na stupních vítězů
Úspěšné maturitní zkoušky 2015
Výsledky maturitních zkoušek na milevském
gymnáziu ve třídách 4. A a oktáva potěšily
již v květnu studenty i všechny jejich vyučující. V obou maturitních třídách předstoupilo
před maturitní komisi 33 studentů, z toho 16
prospělo s vyznamenáním, mezi nimi čtyři
se samými jedničkami - Jakub Csanda, Karolína Černá, Alena Čunátová a Kristýna Ilievová.
Podrobné hodnocení společné i profilové
části maturitních zkoušek všech středních
škol pak vypracoval CERMAT – Centrum pro
zjišťování výsledků ve vzdělávání. Studenti
milevského gymnázia ve srovnání s ostatními
středními školami ČR i samotnými gymnázii uspěli velmi dobře. Zveřejněné souhrnné
výsledky MZ zařazují Gymnázium Milevsko
na nejvyšší příčky. Uvádí se tzv. percentil,
který zjednodušeně řečeno ukazuje, kolik
procent ostatních řešitelů zkoušky studenti
té které školy předčili.
V českém jazyce, z něhož konají všichni studenti zkoušku povinně, dosáhla osmiletá
gymnázia percentilu 82,6, čtyřletá 78, přičemž maturanti našeho gymnázia ve třídě
oktáva mají percentil 81,1, ve třídě 4. A 75,2.

Vynikajícího výsledku dosáhli naši maturanti v matematice, jako povinnou zkoušku si ji
zvolilo 12 studentů. Celorepublikový percentil osmiletých gymnázií byl 74,5, čtyřletých
64,9. Milevští gymnazisté dosáhli v osmiletém studiu na percentil 85.8!!! a ve čtyřletém
studiu 82,0!!!, v obou případech tak vysoce
předstihli celorepublikový průměr.
Anglický jazyk si jako druhý předmět společné
části maturitní zkoušky zvolilo 21 studentů,
opět s výborným výsledkem. Percentil oktávy
činí 86,2, 4. A 81,2, přičemž celorepublikový
percentil osmiletých gymnázií je 91,5 a čtyřletých 86,8.
CERMAT zveřejnil také pomyslný žebříček výsledků všech gymnázií v republice. Mezi nejlepšími je právě Gymnázium Milevsko, a to
v matematice, kde studenti obsadili třetí
místo za dvěma gymnázii pražskými - Gymnáziem Oty Pavla v Praze 5 a PORG - gymnáziem a ZŠ. Tyto výborné výsledky maturitních
zkoušek našich studentů jasně ukazují, že
naše malá (ale šikovná) škola obstojí v konkurenci i těch nejprestižnějších gymnázií
v České republice.

říjen

2015
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Škola má narozeniny
Před 65 lety usedli do lavic nově zřízeného odborného učiliště první učňové a od té chvíle pravidelně 1. září přicházejí noví prváci, aby se naučili řemeslu. Většina z absolventů spojila svůj
profesní i osobní život se značkou ZVVZ – tedy
s jednou z největších firem regionu. Ti, kteří
z Milevska odešli, často vzpomínají na své mládí
a veselé časy učení.
V životě lidském je 65 let hodně dlouhá doba,
můžeme říci celé tři generace. V životě školy
je to jen okamžik. Žák školou proběhne, zdrží se tři, čtyři roky, odchází do světa, za prací,
za novými zkušenostmi, aby ostatním ukázal,
že se něco naučil a na jeho místo nastupují další kluci a holky a učitelé začínají zas a znovu,
všechno od počátku.
Jak léta plynou, mění se zájmy dětí, mění
se obory, škola se modernizuje. Zůstává snaha,
aby se i nadále rozvíjely technické obory, které

jsou velmi potřebné na trhu práce. I to byl jeden
z důvodů, že jsme v minulých dvou letech byli
partnerem velkého projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“, který byl zaměřen na spolupráci středních a základních škol
a na vybavení školy moderními technologiemi.
Když má narozeniny člověk, dostává dárky, přicházejí přátelé, aby se pobavili, zavzpomínali.
Naše škola dostala ke svým narozeninám plný
koš dárků – novou střechu, nová okna, zateplení
s novým barevným řešením fasády. Celé prázdniny firma Hora s.r.o. Tábor pracovala na stavebních úpravách, aby 30. září mohlo být všechno
hotovo a škola se ukázala v plné kráse. Dalším
dárkem je vestavba nových bezbariérových sociálních zařízení, místo bývalé umývárny v přízemí, která vznikla v rekordním čase díky milevské
firmě pana Miroslava Matouška.
Nyní již čekáme pouze na přátele. U příležitosti

Nejlepší učeň roku
Klíčem k úspěchu každé firmy jsou kvalitní zaměstnanci. A právě zajištění dostatku dobrých,
kvalifikovaných zaměstnanců přispělo k nápadu vyhlásit soutěž na podporu odborného
vzdělávání.
Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské
komory v Milevsku a SOŠ a SOU Milevsko
vyhlašují
1. ročník soutěže „Nejlepší učeň roku“.
Soutěž je určena pro žáky 3. ročníků tříletých
učebních oborů strojní mechanik, opravář zemědělských strojů a truhlář.
Podmínky účasti v soutěži:
1. Prospěch bez nedostatečných na vysvědčení
v 1. a 2. pololetí školního roku 2015/2016
2. Žák nesmí mít sníženou známku z chování
3. Žák nesmí mít neomluvené zameškané hodiny
4. Celkový počet zameškaných (omluvených) hodin je maximálně 25%

5. Z odborného výcviku je žák na vysvědčení
hodnocen známkou výborný nebo chvalitebný
6. Významnou složku celkového výsledku představuje hodnocení závěrečné zkoušky, zejména
její praktické části.
Soutěž je celoroční, vyhodnocení proběhne
v červnu 2016 po závěrečných zkouškách za přítomnosti představitelů města Milevska a zástupců Jihočeské hospodářské komory.
Věříme, že se první ročník soutěže „Nejlepší
učeň roku“ stane základním kamenem nové tradice v odborném vzdělávání.
Marcela Kužníková, ředitelka
Oblastní kancelář Milevsko

Milevské muzeum
ve spolupráci s pány Zdeňkem Kláskem,
Jakubem Rolčíkem a klubem PC Dýmka.net

vás srdečně zve na výstavu

Dýmka

v proměnách času
která se koná v Milevském muzeu

od 26. září do 8. listopadu 2015
Vernisáž se uskuteční v pátek 25. září 2015 v 17 hodin
v Milevském muzeu na druhém nádvoří milevského kláštera
Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí, vždy 9–12, 13–17 hodin

Humanitární sbírka Farní
charity Milevsko
Farní charita Milevsko oznamuje, že uskuteční
pro svého partnera, občanské sdružení Diakonie
Broumov podzimní humanitární sbírku. Jedná se o veškeré šatstvo (i nepoškozené boty),
přikrývky, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony,
polštáře, deky, spací pytle i domácí potřeby –
nádobí, skleničky (nepoškozené, hlavně dobře
zabezpečené proti rozbití) – vše čisté a zabalené
do pevných pytlů nebo krabic.
Sběr proběhne:
úterý
06. 10. 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
čtvrtek 08. 10. 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
pondělí 12. 10. 2015 od 15.00 do 18.00 hodin
středu 14. 10. 2015 od 15.00 do 18.00 hodin
Humanitární sběr bude uskutečněn opět ve spolupráci s Českým svazem chovatelů Milevsko.

65. výročí zahájení výuky zveme širokou veřejnost na den otevřených dveří. V sobotu 17. října
2015 bude od 9.00 do 14.00 hodin otevřena
budova školy. Můžete porovnat, jakými změnami škola prošla, zavzpomínáte, uvidíte, jaké
máme novinky, na čem v současné době pracujeme. Přijďte. Těšíme se na vás.
Mgr. Dagmar Švárová a zaměstnanci školy

ČSCH nám prostor zapůjčí zdarma.
Sběrné místo najdete v jejich objektu – ve výstavní hale v Týnické ulici (u bývalé Madety).
Svým darem pomůžete zajistit práci klientům
azylových domů (třídírna), nositelné oděvy
a další věci se dostanou zdarma k potřebným
a nevyhovující materiál se předá k průmyslovému zpracování. Vy si doma uvolníte místo,
ušetříte životní prostředí a pomůžete sociálně
slabším spoluobčanům. Část oděvů použijeme
na doplnění celoročního šatníku, který funguje
v prostorách naší charity v areálu kláštera.
Je na vašem zvážení, kam své nepotřebné oděvy
odložíte a komu pomůžete. Je možné na místě přispět jakoukoliv částkou na manipulaci
se sbírkou. Děkujeme.

říjen

Vozík byl naplněn 13x…
Farní charita Milevsko uspořádala ve
čtvrtek 10. 9. a v pátek 11. 9. v Bille
potravinovou sbírku pro rodiny
s dětmi, které se potýkají s různými,
i finančními, problémy. Za 20 hodin
celkového trvání sbírky se naplnilo
13 košů potravinami a dalším zbožím. „Lidé jsou dobří, někteří sice
náš vozík, označený logem charity,

ignorovali, ale na druhou stranu byli
i tací, kteří do košíku vkládali mnoho věcí. Je to každého rozhodnutí,
zda pomůže ze svého nadbytku. Někdo pomáhal i ze svého nedostatku
– přesto se dokázal rozdělit. O to je
tato zkušenost cennější“, říká ředitelka FCHM Růžičková. Podle výkazu
pracovnice v sociálních službách

2015

Dominiky Trpkové, která pracuje
v Sociálně aktivizační službě Rozárka, se nashromáždilo nejvíce mouky – 124 kg, dále 56 l mléka, 41 kg
cukru, 38x čaj, 36x olej, 82x rýže,
42x těstoviny, 13x luštěniny, 31x
konzerva nebo paštika. Nechyběly
např. dětské piškoty, sladkosti pro
děti, šťávy a džusy, ale i nějaké hygienické nebo úklidové prostředky,
ovoce nebo cibule. Nyní se budou
potraviny pro rodiny rozdělovat,

TJ SOKOL MILEVSKO
ROZVRH CVIČENÍ 2015/2016

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota
neděle

13.30 - 16.00
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
10.00 - 11.00
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 - 20.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.30
20.00 - 22.00
10.00 - 11.00
15.00 - 16.00
15.00 - 17.00
15.30 - 18.00
18.00 - 19.30
18.00 - 21.00
19.30 - 21.30
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 - 20.30
19.30 - 20.30
20.30 - 22.00
15.00 - 17.00
14.30 - 17.00
17.00 - 18.00
17.00 - 19.00
19.00 - 20.30
20.30 - 22.00
10.00 - 17.00
18.00 - 20.00
10.00 - 12.00
12.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 - 20.00

moderní gymnastika
žákyně II. a III. (příprava na soutěže)
rodiče a děti (děti od 3 let, i rodiče hradí příspěvky)
atletika
muži – jóga
ženy – zdravotní tělocvik
ženy aerobik
pilates
muži a ženy – volejbal
batolata a maminky (děti 6-12 měs, i rodiče hradí příspěvky)
nejmladší žákyně a žáci (příprava na soutěže)
žákyně I. (příprava na soutěže)
nejmladší žáci (od roku nar. 2010 a 1.třída)
atletika (od ročníku 2009)
mladší žáci (2. - 5. třída)
ženy a muži - jogová cvičení
Tai-či (sestava), relaxace, regenerace-ženy, muži
starší žáci a dorost
volejbal – dorostenky, ženy
ženy – volejbal
muži – stolní tenis
rodiče a děti (děti 2-3 roky, i rodiče hradí příspěvky)
dětský aerobik (mladší žactvo 1. – 6. třída)
moderní gymnastika
sportovní gymnastika žákyně
mladší žákyně (3. – 5. třída)
pilates (jednotlivá cvičení:18-19,19:15-20:15)
muži a ženy – badminton
ženy - zdravotní cvičení
ženy - zdravotní cvičení

15.00-16.00 malý sál

atletický stadion
malý sál

malý sál
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postupně a ve spolupráci se sociálním odborem města Milevsko tak,
aby nedocházelo ke zneužívání pomoci. „Malou část potravin si necháme pro vaření s dětmi v našem zařízení, protože to děti velice baví. Učí
se zde i základům stolování. Budou
to třeba piškoty a puding“, doplnila
Dominika Trpková.
Děkujeme Josefu Kortanovi za pomoc s uspořádáním sbírky, pracovníkům prodejny Billa za vstřícnost,
zaměstnancům charity (Dominika
Trpková, Šárka Weberová) a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci
by sbírka nemohla být zrealizována. Byl to Ondřej Kvapil, Pavla
Kotrbová, Dagmar Křížová, Jitka
Kotalíková a Lenka Himlová. Hodně nám pomohl zaměstnanec kláštera Jan Krajč. Nejvíce ale děkujeme vám všem, kteří jste do sbírky
přispěli, je to dar lásky a dobré
vůle.
Alena Růžičková, ředitelka FCHM

malý sál

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

I. ZŠ
15.30-16.00 malý sál

malý sál
ZŠ Bernartice
malý sál
malý sál

nejmladší žákyně a žáci (příprava na soutěže,,noví od r. 2010)

mladší žákyně a žáci I. (příprava na soutěže)
atletika (od ročníku 2009)
atletický stadion
nejmladší žákyně (od roku nar. 2010 a 1.-2. třída)
starší žákyně (6. – 9. třída)
cvičení pro zdraví a harmonii
malý sál
Tai-či (základy), relaxace, regenerace-ženy, muži
malý sál
ženy aerobik
ženy – volejbal
žákyně a žáci II.,III.,IV (příprava na soutěže)
moderní gymnastika
I. ZŠ
pilates
malý sál
sportovní gymnastika žákyně
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 a žáci (příprava na soutěže)
atletika (září – říjen využívá moderní gymnastika)

Cvičí se od pondělí 14. září 2015 v Sokolovně a uvedených místech

(aktualizace rozvrhu 31. 8. 2015)

Sokolové
zahájili
Cvičení v milevské sokolovně se rozběhlo podle přiloženého rozvrhu již
v polovině měsíce září. V některých
cvičebních hodinách je možno ještě
najít volná místa – více u cvičitelů
a trenérů jednotlivých skupin. Nově
je do rozvrhu zařazeno cvičení batolat (6 až 12 měsíců).
Pro nové zájemce o populární Pilatesovo cvičení je připraven tříměsíční přípravný kurz. Ten umožní proniknout do tajů tohoto specifického
cvičení, zaměřeného na posilování
břišních a zádových svalů a tím
na předcházení bolestem zad.
Po zvládnutí základů se absolventi
kurzů zapojí do pravidelných hodin
tohoto cvičení. Kurz se uskuteční
v pátečních hodinách Pilatesova
cvičení (17–18 hodin) od 2. října.
Pro členy Sokola je kurz zdarma,
nečlenové si při první hodině zaplatí
permanentku na deset hodin.

říjen

2015
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fotoobjektivem

První den doprovodili rodiče do 1. základní školy celkem 65 prvňáčků.
Čekala tam na ně spousta překvapení a dárků.
V sobotu 19. září se uskutečnil jubilejní 10. ročník
Milevského bienále duchovní hudby.

11. září proběhla v milevské sokolovně historicky první Noc sokoloven. Účastníci se seznámili
s historií devadesátileté budovy i s plány na její
rozšíření. V doprovodu sokolnice si prohlédli
všechna její zákoutí od sklepa až po půdu.

Ohlédnutí za pohádkovým lesem fotoobjektivem martina pelicha

www.pelich.cz

říjen

2015

Ženy, oheň, krajina v Galerii M
To je název nové výstavy fotografií, kterou
pro Vás na měsíc říjen připravila milevská Galerie M. Svou tvorbu zde představuje táborský
fotograf Robert Krekule, který se více než 15
let zabývá fotografováním a téměř výhradně
se věnuje třem fotografickým žánrům – krajině, portrétu a reportáži. Fotografie prezentuje
většinou na samostatných výstavách (např. Tábor, Písek, Bernartice), ale i na výstavách společných, např. Fotoklubu Písek, kde je členem.
Robert Krekule vystavuje své snímky v Milevsku
potřetí, již dvakrát se prezentoval v Městské
knihovně.
Fotograficky se podílel na knihách Střípky
z historie Podolí I a Obrázky z Podolska a okolí

K U R Z Y

a také přispěl k projektu Cesta bolestivých kamenů. Je autorem tří panoramatických snímků
větších rozměrů, z nichž jeden – Panoramatické Bernartice má šířku 9,35 m a několik měsíců byl ke zhlédnutí na chodbě místního úřadu
(více na www.krekule.cz).
V letošním roce poprvé se Galerie M zapojuje
do projektu Alšovy jihočeské galerie v Hluboké
nad Vltavou – Dny otevřených ateliérů. Bude
probíhat o víkendu 10. a 11. října od 13 do 17
hodin za účasti autora. Tak neváhejte a přijďte
strávit příjemné odpoledne do galerie. Pozvání platí i pro slavnostní zahájení výstavy, které
se uskuteční v pátek 2. října v 19 hodin. Těšíme
se na setkání s Vámi.

A N G L I Č T I N Y

Mírně pokročilí
Středně pokročilí
Konverzace, příprava na jazykové zkoušky

SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY
z/do anglického jazyka

Mgr. Hana Pašková, tel.: 721 217 279
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Volná místa
v kroužcích
DDM Milevsko

DDM Milevsko začíná svou pravidelnou činnost
od 1. 10. 2015 a končí 31. 5. 2016. Některé
kroužky jsou pro tento rok již plně obsazené.
Zbývají však volná místa v ZÚ Keramika, Korálkování, Výtvarný a Předškoláček. Pro tento rok
jsme připravili horkou novinku! Tou je bezesporu
kroužek Lukostřelba. Těšit se můžete na střelbu
z reflexních luků uvnitř i venku. Pravidelné lukostřelecké turnaje a další speciální lukostřelecké disciplíny. Kroužek je vhodný pro kluky,
holky i dospělé zájemce.
Fotografický kroužek láká
další zájemce o focení například na fotoateliér, kde
se chystáme na portrétní
či produktovou fotografii.
Další volná místa jsou ještě na stolním tenisu, počítačích nebo v šachovém
kroužku. Badminton mohou děti pravidelně hrát v tělocvičně
2. ZŠ J. A. K. od 16.30 do 17.00. Máte-li zájem ještě své děti
přihlásit do některého z kroužků, neváhejte kontaktovat DDM
v Milevsku. Navštivte naše stránky www.ddmmilevsko.cz nebo
facebook. Máme co nabídnout!

PODZIMNÍ NABÍDKA
KURZŮ PRO VEŘEJNOST








Pečovatelské a sociální dovednosti
Dnes asistent, zítra šéf
Čtení technických výkresů
Práce se dřevem, motorovou pilou a křovinořezem
Výpomoc při přípravě pokrmů
Příprava pokrmů studené kuchyně
Výpomoc při obsluze hostů

Přihlášky do 16. 10. 2015
Úvodní schůzka 19. 10. od 15.00
Odpolední a víkendová výuka
Více informací:
 www.skolanakopci.cz
 tel: 775187756
 info@issou-milevsko.cz

ZVYŠTE SI SVOU HODNOTU NA TRHU PRÁCE

.
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Jihočeská hospodářská komora, oblastní
kancelář Milevsko pro Vás připravila:
Odborný seminář: Novela zákona o inspekci práce
Lektor: Jan Rosický – Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Termín: středa 7. října 2015 od 9.00 hodin do 13.00 hodin
Místo konání: Dům kultury Milevsko
Seminář: Zdravotní pojištění v roce 2016 | Lektor: Ing. Antonín Daněk – lektor, který má dlouholetou praxi kontrolního pracovníka a metodika VZP. Hojně
publikuje o problematice zdravotního pojištění pro odbornou veřejnost, např. je
autorem oblasti zdravotního pojištění v Abecedě mzdové účetní (nakladatelství
ANAG). O zdravotním pojištění přednáší pro odbornou i laickou veřejnost.
Termín: úterý 13. října 2015 od 9.00 do 13.00 hodin
Místo konání: Dům kultury Milevsko
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

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Nej
NET

TV

Nový rozměr vnímání
Vaší televize,...

Vyberte si vlastní programy
Zvolte si zařízení ke sledování
Nahrajte si libovolné pořady
Přehrajte si pořady zpětně
Již od 190 Kč měsíčně + Stb

Předporodní kurzy, doprovod k porodu
Cvičení pro těhotné, ženy po šestinedělí a děti
Masáže těhotných, miminek a malých dětí
Laktační poradenství a návštěvní služba
Půjčovna – monitory dechu, kojenecké váhy a
odsávačky

haluzova2@seznam.cz
www.predporodnikurzy8.cz
Facebook: Centrum péče o ženy

...který si
zamilujete!

Lektorka:
Mgr. Jaroslava Haluzová DiS.
porodní asistentka, laktační
poradce a dětská sestra

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 149,- až 180,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční:

4. října v 9.00 hodin
18. října ve 12.10 hodin

488 999 488
www.nej.cz

Nejlepší volba

Milevsko – u vlak. nádraží
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
informace : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla
fotografie pořízena. Tři vylosovaní
výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do středy 14. října na telefonní číslo 775 733 552, získají
vstupenku na Pivní slavnosti, které
se uskuteční v pátek 16. a sobotu
17. října v Domě kultury v Milevsku.

K odpovědi nezapomeňte připojit
celé své jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
Lavička u kolonie chovatelů na starém sídlišti
Výherci: Z došlých odpovědí byla
pouze jedna správná, výherkyní
se stala Marie Smrčinová, Milevsko.

Toulky za poznáním
Palestina – země nezemě

Čtvrtek 22. 10. od 18.00 hodin
DK Milevsko
Přednáší a promítá: Jiří Kalát
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