Rada města Milevska rozhodla
o udělení čtyř pamětních medailí

V letošním roce oslavila naše země
70 let od skončení druhé světové
války a vzdala poctu všem, kdož
se zúčastnili bojů za osvobození naší
vlasti. Pocta a dík města Milevska
patří i jednomu z našich spoluobčanů, panu Ludvíku Szingertovi. Ten
se roku 1944 zapojil do Slovenského
národního povstání, po jehož porážce prožil v partyzánském oddíle
krutou zimu 1944/45. V březnu 1945
vstoupil do řad 1. československého armádního sboru, s nímž došel
na počátku května až do Prahy.
Ludvík Szingert získal za svou odbojovou činnost Řád Slovenského
národního povstání a po dlouhou
dobu aktivně působil v Českém svazu
bojovníků za svobodu.

Pan Jaroslav Vodňanský je milevský rodák, hudebník a především
významný dirigent. Na počátku
osmdesátých let se zasloužil o vznik
Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice a jako šéfdirigent stál
téměř deset let v jejím čele. Poté
úspěšně působil a dosud působí
na domácí i zahraniční hudební
scéně. Jako milevský patriot se do
našeho města stále vrací a neúnavně organizuje hudební události
vysoké úrovně, z nichž jmenujme
třeba deset úspěšných ročníků Bienále duchovní hudby. Jaroslav
Vodňanský přivádí do našeho města
špičkové interprety i tělesa, a dlouhodobě tak obohacuje kulturní život
v Milevsku.

V pátek 16. 10. byla slavnostně přestřižena páska u příležitosti dokončení
investiční akce „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Milevsko“. Více
informací i o narozeninových oslavách této školy najdete na straně 11.

Pan Ladislav Jakimjuk je již
od roku 1964 členem Sboru dobrovolných hasičů v Milevsku. Od poloviny osmdesátých let pracuje jako
vedoucí kolektivu mladých hasičů,
kde vychovával nové a nové generace aktivních mladých členů
sboru. V roce 1989 byl zvolen velitelem sboru a zároveň jmenován
velitelem zásahové jednotky města
Milevska, obě tyto funkce zastával
po mnoho let. Od roku 2000 až donedávna byl náměstkem starosty
Okresního sdružení hasičů v Písku.
Vždy aktivně a s velkým nasazením
pracoval v okrsku Milevsko. Je držitelem vysokých odborných ocenění
a nositelem titulu Zasloužilý hasič.
Pan Ladislav Jakimjuk je ztělesněním dlouholeté dobrovolné, neokázalé ale velmi prospěšné práce pro
občany města.

Jméno pana Stanislava Kázeckého je od počátku sedmdesátých let
spojeno s největším průmyslovým
podnikem regionu - ZVVZ Milevsko.
Od roku 1990 byl po řadu let jeho
generálním ředitelem a předsedou
představenstva, a má nepochybně
velkou zásluhu na úspěšném vývoji
podniku v polistopadovém období.
Stanislav Kázecký působil i ve funkci
předsedy dozorčí rady energetické
společnosti ČEZ, byl prezidentem
Svazu průmyslu České republiky
a nadále je jeho viceprezidentem.
Stal se také nositelem titulu „Manažer roku“. Pan Stanislav Kázecký působil vždy ve prospěch města
Milevska a pracoval i jako radní či
zastupitel. Velká část sportovní veřejnosti také vnímá jeho obětavou
práci a podporu cyklistiky, hokeje
i dalších sportů v Milevsku.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
se koná ve středu 4. listopadu od 17 hodin ve velkém sále domu kultury.
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Informace z jednání Rady města Milevska
Rada Města Milevska na svém zasedání
16. 9. 2015 rozhodla mimo jiné:

dne

• Střecha hotelu SPORT – ve vyhlášené veřejné
zakázce na havarijní opravu střechy hotelu
SPORT v areálu zimního stadionu zvítězila
firma Urban z Milevska, bude s ní uzavřena
smlouva o dílo za cenu 1,281 mil. Kč (pro zajímavost – předpoklad ceny převyšoval podle
rozpočtu akce částku 2,5 mil. Kč).
• Kanalizační sběrač – na veřejnou zakázku
na opravu části kanalizačního sběrače na trase mezi vlakovým nádražím a rybníkem Dvorčice se přihlásila jen jediná firma a její cenová
nabídka neodpovídala možnostem rozpočtu
akce. Výběrové řízení proto rada zrušila.
• Časové stání u Vzoru – deset kolmých parkovacích míst v Komenského ulici u obchodního
centra Vzor bude časově omezeno – na 1 hodinu mezi 7.00 a 19.00 hodin.
• Opěrná zeď ve Švermově ulici – rada vzala na vědomí rozhodnutí firmy UNIKO PÍSEK
s.r.o. neuzavřít smlouvu o dílo s městem
na tuto akci. Bylo proto rozhodnuto uzavřít
smlouvu s druhým uchazečem v pořadí, firmou Charypar Bernartice. To bude znamenat
navýšení ceny o zhruba 20 tis. Kč. Opěrná zeď
(na tzv. „Pankrací“) musí být zpevněna před
zahájením prací na druhé etapě obnovy sítí
v této ulici.
• Zateplení domova pro seniory – rada města
po jednání s vítězem soutěže na tuto zakázku schválila dohodu o ukončení již uzavřené
smlouvy o dílo a schválila uzavření smlouvy
s druhým uchazečem v pořadí, firmou CZECH

BUILDER s.r.o., Milevsko. Celá akce je z velké části financována z dotace, jejíž čerpání
by bylo odkladem (nové vyhlášení soutěže)
znemožněno. Proti původní ceně nyní dojde
k navýšení vlastního podílu města na akci
o zhruba 240 tis. Kč.

Rada Města Milevska na svém zasedání
30. 9. 2015 rozhodla mimo jiné:

dne

• Schválila navýšení provozní dotace pro rok
2015 příspěvkové organizaci Milevské muzeum o 24 000 Kč, ke krytí části výdajů spojených s nákupem bezpečnostní vitríny.
• Schválila poskytnutí neinvestiční dotace pro
činnost základní organizace Českého Svazu
Ochránců Přírody Milevsko.
• Schválila poskytnutí finanční podpory na využití volného času dětí a mládeže pro Sdružení
rodičů a přátel dětí a školy při II. ZŠ J. A. Komenského Milevsko, pro Sdružení přátel školy
1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko a pro sdružení
Junák – český skaut, středisko Sedmička Milevsko, z.s. a současně schválila znění vzorové
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
• Schválila zveřejnění dvou záměrů na nájem
bytu v čp. 413 Gen. Svobody a 775 P. Bezruče.
• Doporučila zastupitelstvu schválit nákup části
pozemku v lokalitě „Dukelská“ do vlastnictví
města Milevska. Město Milevsko má zpracovanou projektovou dokumentaci na přístup
do budoucí průmyslové zóny Dukelská, podle
projektu je potřeba vybudovat chodník na pozemku ve vlastnictví soukromé osoby, která
s prodejem předběžně souhlasí.
• Souhlasila s prodejem osobního automobilu

Odbor dopravy informuje
Vyhrazená parkovací místa pro ZTP
Odbor dopravy upozorňuje držitele průkazu ZTP,
kteří mají povoleno vyhrazené parkovací místo
pro své motorové vozidlo, a i nadále jej potřebují, aby požádali o obnovení tohoto povolení
na r. 2016 nejpozději do konce měsíce listopadu. Prokázání nároku na vyhrazené parkování
pro ZTP je nutné doložit platným průkazem ZTP

a občanským průkazem (popř. jiným dokladem
pro ověření bydliště na území města Milevska).
Dále žadatel předloží Osvědčení o registraci I.
(malý technický průkaz) vozidla, pro které bude
parkovací místo vyhrazeno, a řidičský průkaz žadatele nebo osoby, která tímto vozidlem zajišťuje dopravu pro žadatele.

Anketa
Na webových stránkách města Milevska proběhla anketa ohledně dojezdu mezinárodního cyklistického závodu Okolo jižních Čech v Milevsku. Ke dni 22. 10. hlasovalo celkem 283 hlasujících. Otázka
zněla: Dojezd stojí město Milevsko 100 000 Kč. Jste pro to, aby se i v letech následujících dojezd
závodu v Milevsku konal? Níže uvádíme jednotlivé odpovědi s počty hlasujících.

Renault Thalia, SPZ 3C5 22 02 v majetku města Milevska a vyhlásila záměr na jeho prodej
za minimální cenu 35 000 Kč.
• Schválila Smlouvu č. 15234373 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci s názvem Zateplení DPS Milevsko. Město bylo úspěšným žadatelem o dotaci
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení DPS Milevsko“. Akce byla
zahájena předáním staveniště dne 21. 09.
2015 a dle smlouvy o dílo by měla být ukončena nejpozději do 16. 11. 2015.
• Schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene v pozemcích města Milevska
pro kabelové vedení ke garážím na Dehetníku.
• Rozhodla upustit od uplatňování smluvní pokuty ve výši 10 500 Kč vyměřené dle článku VII
smlouvy s dlužníkem.
• Vzala na vědomí žádost o příspěvek na výstavbu komunikace a kanalizace v ul. Sladkovská
a uložila ODŽ připravit podklady pro vybudování obratiště na konci ul. Sladkovská jako
zpevněné štěrkové komunikace.
• Vzala na vědomí návrh dohody o narovnání
a vzájemném vypořádání mezi firmou LABEN
s.r.o. a městem Milevskem (skončení nájmu
restaurace Harlekýn v prostorách Domu kultury v Milevsku) a konstatovala, že uzavření
této dohody je vyhrazenou pravomocí Zastupitelstva města Milevska. Na nejbližším jednání
ZMM bude předložen návrh na vyřízení této
záležitosti.

Více informací na www.milevsko-mesto.cz

Odbor dopravy a živnostenský
Ing. Milena Ilievová
referent - dopr. úřad, silniční hospodářství

V případě, že žadatel z předchozích let již vyhrazené parkování nepotřebuje nebo na něj ztratil
nárok, žádáme, aby zajistil odstranění svislého
i vodorovného dopravního značení označujícího jeho vyhrazené parkovací místo nejpozději
do 1. 1. 2016.

V měsíci ZÁŘÍ 2015 oslavili
životní výročí
a zároveň souhlasili se zveřejněním
v Milevském zpravodaji:

ANO (63)

80 let

NE (209)

Marie Kubíčková, Milevsko
Zdeňka Pešičková, Milevsko

85 let

JE MI TO JEDNO (11)

Jaroslav Kalina, Milevsko
Celkem hlasovalo: 283

listopad

2015

strana

3

Region Milevsko letos poprvé
na veletrhu ITEP v Plzni
Region Milevsko se letos poprvé zúčastnil veletrhu cestovního ruchu ITEP, který se konal ve
dnech 24.–26. 9. 2015 v městské sportovní hale
TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech. Jedná se o
veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje, který patří mezi nejvýznamnější regionální veletrhy v České republice. Tento veletrh se zaměřuje
na podporu rozvoje cestovního ruchu, spolupráce regionů a českých i zahraničních partnerů. Letošního 11. ročníku se zúčastnilo 115 vystavovatelů a své zastoupení zde měly všechny

kraje České republiky. Mezi další vystavovatele
patřily města, turistické regiony, lázně, muzea,
centrály cestovního ruchu, ale nechyběly zde
ani cestovní kanceláře a jednotliví poskytovatelé služeb. Region Milevsko se zde prezentoval
samostatným stánkem a pro návštěvníky zde
byly k dispozici informační brožury, cyklomapy,
letáky a další propagační materiály a předměty
z oblasti cestovního ruchu.
Milevský kraj o.p.s.

NOVÉ PROJEKTY Milevského kraje o.p.s.
Interaktivní prohlídkový okruh města Milevska
a Mobilní průvodce regionem Milevsko

Obecně prospěšná společnost Milevský kraj
v tomto roce realizovala díky získání dotace
z Grantového programu Jihočeského kraje
s názvem „Podpora cestovního ruchu“ dva zcela nové projekty. První z projektů nese název

„Interaktivní prohlídkový okruh města Milevska“ a v rámci něho došlo k vytvoření prohlídkového okruhu města Milevska, který osloví jak
stávající, tak i potenciální návštěvníky města
a celého regionu. Pro ty, kteří město navštíví,
je v informačním centru připraven propagační
materiál, který je seznámí s městem Milevskem a provede je po jeho nejvýznamnějších
pamětihodnostech. Potenciální návštěvníky
se projekt snaží přilákat prostřednictvím nově
vzniklé videotrasy, která je dostupná na turistickém portálu Milevskem.cz (http://www.
milevskem.cz/turistika/turisticke-moznosti/
pesi-turistika/prohlidkovy-okruh-mesta-milevska) a slouží jako interaktivní prohlídkový
okruh města, neboť obsahuje přesnou mapu
trasy včetně její délky, obtížnosti, výškového
profilu a zájmových bodů, takže každý zájemce snadno zjistí, jak který úsek trasy vypadá
a co je zde k vidění. Na portálu Milevskem.cz si
můžete prohlédnout také další dvě videotrasy

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Celkem 15 dětí přivítal ve čtvrtek 8. října
místostarosta města Milevska Mgr. Martin
Třeštík. Jsou jimi zleva Lukáš Procházka, Zuzana Vildtová, Erik Vysoký, Jakub Dvořák,
Markéta Vlčková, Michal Krlín, Jan Sopata,
Jakub Kostínek, Ondřej Vaník, Ella Čeřovská,

Nikola Mikšátková, Maya Procházková, Ema
Hrubantová, Tereza Fořtová a Tomáš Mikota.
Pomocnicemi při vítání byly studentky Střední
zdravotnické školy v Písku Klaudie Němečková
a Anežka Řehořová, o kulturní program se postaraly děti z MŠ Sluníčko.

- Milevský vyhlídkový okruh a Cykloturistický
okruh regionem Milevsko.
Druhým projektem je vytvoření multifunkčního
mobilního průvodce včetně tagg manageru,
který návštěvníky atraktivní formou seznamuje
s pamětihodnostmi regionu Milevsko. Ucelená
prezentace vybraných turistických cílů a tras
formou mobilního průvodce nabízí informace
návštěvníkům přímo v terénu a to včetně GPS
navigace ve verzi offline bez připojení k internetu. Pomocí předpřipravených interaktivních
map 7 různých tras s GPS navigací a propojením na detailní informace o místech se usnadňuje orientace uživatele a získává přehledné
informace o zajímavostech v jeho okolí. Mobilní průvodce je dostupný na portálu Milevskem.
cz, konkrétně na webové adrese: http://www.
milevskem.cz/turistika nebo po načtení uvedeného QR kódu.
Milevský kraj o.p.s.
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Druhé místo v soutěži „Nejlepší senior roku 2015“
pro Ing. Jiřího Lesáka

Nadace Charty 77 ocenila již potřetí v rámci svého projektu SenSen (Senzační senioři) nejlepší
seniory a seniorské kluby z celé republiky. Cenu
Senior roku 2015 získala Anneliese Přikrylová
z Rožnova pod Radhoštěm, druhé místo obsadil
předseda Senior klubu ZVVZ Milevsko, z.s., Ing.
Jiří Lesák. Je to pro Ing. Lesáka i pro milevský
senior klub opravdu velký úspěch! Vždyť v České
republice je do soutěže zapojeno na sto klubů
seniorů! Nejlepším klubem roku se stali senioři
z Prachatic. Nadace také letos poprvé otevřela
Zlatou síň SenSenu pro výjimečné seniory z řad
veřejně známých osob a uvedla do ní sportovní

legendu Danu Zátopkovou. Předsedkyně devítičlenné poroty MUDr. Alexandra Aschermanová
přiznala, že rozhodování poroty bylo velmi obtížné, protože všichni zúčastnění mají za sebou
velký kus práce ve prospěch seniorů.
Předání cen proběhlo 1. října (Mezinárodní den
seniorů) ve zcela zaplněném Divadle v Dlouhé
v Praze. Předávání cen se zúčastnili i olympijská
vítězka Barbora Špotáková, předseda Českého
olympijského výboru Jiří Kejval a další významní
hosté. Poté všichni shlédli úsměvné divadelní
představení ze života seniorů „ O líné babičce“.
Své druhé místo získal Ing. Jiří Lesák určitě
zaslouženě. Práci pro Senior klub ZVVZ věnuje
od roku 2008, kdy se stal jeho předsedou, velice mnoho ze svého volného času. Pod jeho vedením se změnila a významně rozšířila činnost
klubu, který pro více než 400 členů organizuje
každoročně na padesát nejrůznějších akcí. Mezi
nimi najdeme velmi oblíbené zájezdy po České
republice i do zahraničí, návštěvu divadel s Divadelním klubem, společenské večery i přednášky na nejrůznější témata. Ing. Lesák se osobně
podílí na většině z nich. Jako lektor vede kurzy
práce s počítačem pro seniory zaměřené nejen
na základy, ale i rozšíření dalších dovedností.

Samozřejmostí je jeho spolupráce s vedoucími
představiteli mateřské firmy, s dalšími organizacemi nebo třeba s bankami. Do jeho činnosti
patří i správa a aktualizace webových stránek
klubu, kde všichni mohou najít vedle informací
o programu i jeho fotografie ze všech uskutečněných akcí.
V kontaktu se členy Senior klubu je Ing. Lesák
nejen v pravidelných termínech v klubovně, ale
prakticky denně, kdy se členové nejen přihlašují
na aktuální akce, ale také odhlašují z nejrůznějších důvodů z akcí, na které se již dříve přihlásili. Většina členů klubu si obětavost svého
předsedy a náročnost jeho činnosti uvědomuje
a je mu za všechny aktivity, které pro ně společně se svými spolupracovníky připravuje, vděčná.
Je hlavně jeho zásluhou, že činnost Senior klubu
ZVVZ Milevsko, z.s., je takto rozsáhlá a dovede
každému členovi nabídnout aktivity, které vyhovují jeho naturelu.
Ing. Jiřímu Lesákovi bychom chtěli k tomuto
velkému úspěchu pogratulovat a popřát mu
hlavně hodně zdraví, ale také hodně sil, elánu
a dobrých nápadů do dalších let.
Zuzana Sekalová

Vážení spoluobčané,
Město Milevsko Vám nabízí jednoduchý a pohodlný způsob nahlašování závažných závad ve městě pomocí SMS InfoKanálu města. Systém také umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Vzhledem k aktualizaci a zefektivnění systému prosíme o přeregistraci dle instrukcí níže, a to do konce roku 2015!

Využíváním SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v našem městě. Věříme, že budete se službou i nadále spokojeni, a proto prosíme, neváhejte
a registrujte se.
Jen dobré zprávy přeje vedení města Milevska.

ZAREGISTRUJETE SE! Jak? 1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně MěÚ…
Jak se
registrovat
online?

Pomocí webového formuláře na webových stránkách města,
hledejte tento obrázek na úvodní straně webu.
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/MILEVSKO

Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.

Jak se
zaregistrovat
pomocí SMS?
(SMS dle
bydliště)
SMS Podatelna
– hlášení závad
pomocí SMS
zpráv

Bydlíte-li přímo v Milevsku: REGISTRUJmezeraMILEVSKOmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
Pro obyvatele místních částí Dmýštice, Klisín, Něžovice, Rukáveč a Velká je SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraNAZEVMISTNICASTImezeraCISLOPOPISNE
Poznámka: dvojslovné názvy oddělte mezerou, pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 382 504 111 (sms brána)

Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.

Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení.
Nahlašování závažných závad ve městě pomocí SMS InfoKanálu města.
Využijte prosím, SMS Podatelny:
SMS ve tvaru: PmezeraTEXTZPRAVY
odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 382 504 111(sms brána)
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fotoobjektivem

Více než 50 návštěvníků zavítalo v pátek 2. října do Galerie M na vernisáž výstavy fotografií s názvem Ženy, oheň, krajina, na které svou tvorbu představil táborský fotograf Robert Krekule.

V úterý 29. 9. žáci 3.A, 3.B a 4.B 1. ZŠ Milevsko navštívili ZOO Tábor.
Exkurze byla odměnou pro nejlepší třídy ve sběru papíru a PET lahví
za školní rok 2014/2015.

Podzimní tvoření dětiček v jesličkách Milísek.

V knihovně proběhlo pasování na čtenáře dětí z druhých ročníků základních škol.

Pětice závodnic společné skladby moderní gymnastiky RG Proactive Milevsko přivezla ze závodů v rakouském Raurisu zlaté medaile. Zleva Eliška
Machalová, Aneta Šimáková, Veronika Šimáková, Karin Králová a Valentýna Petříková.
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střípky z minulosti
Válečný deník pilota Bohumila Šímy
Jedním z největších vydavatelů knih v Milevsku
je už tradičně Milevské muzeum. V nedávných
letech vydalo celou řadu knižních titulů, které
mají vztah k místní historii, např. Židé na Milevsku, Vzpomínky starého mlynáře, Pravěk na Milevsku, životopisná kniha o malíři Karlu Stehlíkovi s názvem Tady jsem doma, a zejména dvě
obsáhlé publikace archiváře Jiřího Pešty o dějinách zdejšího pivovarnictví (Když se v Milevsku
vařilo pivo) a o místních restauracích a hospodách (Hospůdky, výčepy a hostince starého
Milevska). Také v letošním roce se mohou milevští čtenáři těšit na novou publikaci, tentokrát
s válečným námětem. Jedná se o Válečný deník
Bohumila Šímy, anglického letce RAF, rodáka ze
Sepekova.

Bohumil Šíma v uniformě čs. armády na snímku z roku 1937.

VÁLEČNÝ DENÍK BOHUMILA ŠÍMY

Tento muž, kterému osud nedopřál dlouhého
života, se narodil v červenci 1916 v sepekovském domku čp. 137 manželům Janu a Barboře

VÁLEČNÝ

DENÍK

BOHUMILA

ŠÍMY
Milevské muzeum

1

Šímovým. Absolvoval základní školu, poté se vyučil truhlářem a pak od října 1936 nastoupil
vojenskou službu v tehdejší čs. armádě. Působil
u letectva a v době mnichovské krize bychom jej
našli jako délesloužícího poddůstojníka v řadách
brněnského 6. leteckého pluku. Po okupaci Československa v březnu 1939 se nesmířil s touto
situací a ilegálně přešel hranice do Polska, odkud se pak v srpnu 1939 dostal do Francie. Zde
působil ve výcvikové jednotce v jihofrancouzském Toulouse, odkud se v červnu 1940 po pádu
Francie dostal do africké Casablanky a pak lodí
do Anglie. Zde byl už záhy zapojen do leteckého
výcviku na stíhacích letounech Spitfire, prošel
několik výcvikových kursů, z nichž ten poslední,
který probíhal na skotském letišti Grangemouth,
se mu stal osudným. Bohumil Šíma zahynul dne
10. srpna 1941 během cvičného letu při havárii,
kdy jeho Spitfire narazil z nezjištěných příčin
do země. Šímův hrob se dnes nachází na hřbitově ve městě Grangemouth nedaleko Falkirku ve
Skotsku.
Jen málo současníků vědělo, že Bohumil Šíma si
píše deník, kam pečlivě zaznamenával jak běžné, tak i dramatické každodenní zážitky od svého útěku do Polska, přes Francii až do pobytu
na území Velké Británie. Tento deník se dochoval až dodnes a Milevskému muzeu jej poskytl
někdejší dlouholetý starosta městysu Sepekov,
pan Stanislav Sedláček. Protože se v pozůstalosti Bohumila Šímy dochovala i celá řada zajímavých a dosud nepublikovaných fotografií,
rozhodli se pracovníci Milevského muzea téměř
okamžitě, že tyto pozoruhodné vzpomínky si zaslouží, aby byly vydány knižně.
Na přípravě knihy se podílela celá řada osob.
Průvodní texty k deníku napsal letecký badatel
Martin Strouhal z Chyšek, který se osudy letců
z Písecka zabývá už dlouhé roky, další fotografie
poskytl sepekovský pamětník Jaroslav Kosík, letecký historik Jan Rail a také Stanislav Sedláček.
Celý deník z rukopisné podoby přepsal a k vydání

připravil Vladimír Šindelář. Na vydání Šímova Válečného deníku získalo Milevské muzeum
grant Jihočeského kraje a vydání knihy finančně
podpořil i městys Sepekov a město Milevsko.
Nová kniha má 152 tiskových stran a 20 stran
barevné přílohy na křídovém papíru. Slavnostní

Hrob Bohumila Šímy na hřbitově ve skotském
Grangemouth - snímek z roku 1990.

křest Válečného deníku Bohumila Šímy se uskuteční v milevské Galerii M dne 19. listopadu v 17
hodin a všechny příznivce regionální historie srdečně zveme. Cena knihy je předběžně odhadována asi na 230 Kč, v průběhu křtu se bude kniha
prodávat za zvýhodněnou cenu 200 Kč.
Vydáním této knihy bychom alespoň symbolicky
chtěli připomenout památku Bohumila Šímy, vojáka, který padl v boji za svobodu své vlasti a na
jehož jméno se dnes už skoro zapomnělo.
-vš-

Poděkování účastníkům Dětské burzy
Jménem našich klientek – maminek s dětmi,
které se ocitly v tíživé životní situaci spojené
se ztrátou bydlení - bychom rádi poděkovali
všem, kteří se v sobotu 3. 10. 2015 zúčastnili
Dětské burzy v Domě kultury Milevsko a darovali našim maminkám mnoho krásného oblečení,
hraček, ale také potřeb do domácnosti. Mnohokrát děkujeme také paní Martině Kortanové,
která sbírku pro naše zařízení již několik let
organizuje.
Mgr. Lucie Ďurkovová,
sociální pracovnice Domova sv. Alžběty
ve Veselíčku

Klientky azylového domu při třídění sbírky.
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kultura a sport v milevsku a okolí
natočili životopisné drama o největším počítačovém vizionáři naší doby.

Milevské kino

TITULKY	

5. května 117| tel.: 382 521 216

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

www.milevskem.cz

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.

ČESKÉ ZNĚNÍ

103 min.

vstupné: 120 Kč

čtvrtek 5., pátek 6. 11.
ZTRACENI V MNICHOVĚ

20.00

ČR – Komedie, drama, psychologický - Představte si 40 minut Knoflíkářů, 50 minut Roku
ďábla a před tím vším tři minuty archivních
záběrů a máte to.

ČESKÉ ZNĚNÍ

105 min.

vstupné: 120 Kč

pátek 6. až neděle 8. 11.
SNOOPY A CHARLIE BROWN.
PEANUTS VE FILMU.

17.30

USA - Animovaná komedie - Snoopy poprvé
na velkém plátně!

3D DABING

88 min.

vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

sobota 7., neděle 8. 11.
SPECTRE

20.00

USA, UK – Akční, thriller - Daniel Craig je
zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 24.
bondovce s názvem SPECTRE.

TITULKY	

140 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

neděle 8. 11.
ROSA & DARA A JEJICH VELKÁ
DOBRODRUŽSTVÍ

122 min.

čtvrtek 19., pátek 20. 11.
HUNGER GAMES:
SÍLA VZDORU – 2. ČÁST

20.00

USA – Dobrodružný, akční - 2. část je závěrečnou částí fenomenální série o Katniss Everdeenové (Jennifer Lawrence).

3D TITULKY

pátek 20. až neděle 22. 11.
17.30
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU

Francie – Animovaný, dobrodružný, rodinný Dnes existuje mnoho důvodů, proč nejíst své
rodiče. Ale vždy tomu tak nebývalo.

95 min.

vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

sobota 21., neděle 22. 11.
BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA

20.00

USA – Krimi, drama, životopisný - Ďábelské
spojení mezi FBI a Whitey Bulgerem, jedním
z nejslavnějších gangsterů v dějinách USA.

TITULKY	

123 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

čtvrtek 26. až sobota 28. 11.
GANGSTER KA: AFRIČAN

20.00

ČR – Kriminální thriller - Druhá část kriminálního thrilleru o osudech bezcitného gangstera, inspirovaných skutečnými událostmi podle
námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem
knihy „Padrino Krejčíř“.

ČESKÉ ZNĚNÍ

98 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

15.00

loutkový sál
středa 4. 11.
17.00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
velký sál
pátek 6. 11.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2015

8. lekce, skupina A – 17.30 hodin, skupina
B – 20.00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.

velký sál

do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

3D DABING

Mgr. Michal Hrazdil.

pátek 27. až neděle 29. 11.
17.30
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

sobota 7. 11.
17.00
5. SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

5. ročník lampionového průvodu k svátku svatého Martina. Sraz v 17.00 hodin v amfiteátru
domu kultury, odkud bude následovat malá
procházka s nasvěcenými lampiony. Více informací na plakátech.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

úterý 10. 11.
13.00–16.00
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

učebna 2
úterý 10. 11.
09.30
TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ
SENIOR KLUBU ZVVZ

Beseda v DK, návštěva firmy ZVVZ a.s., odpoledne hudební program.

velký sál
čtvrtek 12. 11.
IRISDIAGNOSTIKA

14.00

učebna 2
čtvrtek 12. 11.
IRISDIAGNOSTIKA

17.00

ČR – Rodinný - Výlet do míst, kam lidská noha
takřka nemá možnost vkročit, příběh plný fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního
světa.

Poradna Jitky Hanzalové.

ČR – Animovaný - Pásmo krátkých animovaných filmů pro děti, kterým vás provedou Rosa
s Darou.

ČESKÉ ZNĚNÍ

3D ČESKÉ ZNĚNÍ

Přednáška Jitky Hanzalové.

vstupné: 80 Kč

62 min.

vstupné: 140 Kč

čtvrtek 12., pátek 13. 11.
HUSÍ KŮŽE

20.00

USA – Horor, komedie – Příšery z knižní série
Husí kůže obživnou.

DABING

104 min.

vstupné: 130 Kč

pátek 13., sobota 14. 11.
17.30
JO NESBO:
DOKTOR PROKTOR A PRDICÍ PRÁŠEK

Norsko – Rodinný - Jo Nesbo nepíše jen geniální detektivky pro dospělé, ale je také autorem
série knížek pro děti s hlavní postavou ztřeštěného vynálezce profesora Proktora.

DABING

vstupné: 90 Kč

87 min.

sobota 14., neděle 15. 11.
STEVE JOBS

73 min.

neděle 29. 11.
U MOŘE

20.00

USA – Romantický, drama - Před deseti lety
úspěšně prodal hvězdný pár Brad Pitt a Angelina Jolie vzájemně fungující chemii v akční
komedii Pan a paní Smithovi. V romantickém
dramatu U moře se na tenhle poněkud tenký
led vydali znovu.

TITULKY	

122 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

USA – Drama - Originální režisér Danny Boyle,
Aaron Sorkin a Michael Fassbender společně

Tradiční cyklus naučných pořadů Toulky
za poznáním nás tentokrát přenese do Ekvádoru.

loutkový sál

vstupné: 25 Kč

pátek 13. 11.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2015

dům kultury

9. lekce, skupina B – 17.30 hodin, skupina
A – 20.00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.

Nádražní 846 | tel.: 383 809 200

velký sál

www.milevskem.cz

20.00

učebna 2
čtvrtek 12. 11.
18.00
TOULKY ZA POZNÁNÍM
EKVÁDOR - SRDCE JIŽNÍ AMERIKY

úterý 3. 11.
18.00
KČT
MAUROVÉ V MAROKU A ANDALUZII
Turistická beseda. Vypráví a promítá

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

sobota 14. 11.
KEKS - KONCERT SKUPINY

20.30

Unikátní čtyřhodinová zábava rockové kapely
Keks.

listopad

prostory DK

vstupné: předprodej 160 Kč, na místě 190 Kč

pondělí 16. 11.
SEMINÁŘ – FOTOGRAFOVÁNÍ

18.00

Pořádá Senior klub ZVVZ.

malý sál
úterý 17. 11.
POHÁDKA PRO DĚTI
O MILOSTNÉM PSANÍČKU

15.00

Hraje: Divadélko Kos

2015

Více informací na plakátech a www.milevskem.cz.

nám. E. Beneše
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
neděle 6. 12.
HUDEBNÍ POHÁDKA
JAK SI PEKLO PORADILO

15.00

Kovářovská OPONA nastudovala hudební pohádku Jak si peklo poradilo na motivy filmové
pohádky S čerty nejsou žerty.
vstupné: 70 Kč, členové Senior klubu ZVVZ 35 Kč

vstupné: předprodej 50 Kč,
na místě 60 Kč

středa 18. 11.
18.00
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
JAK HOVOŘÍ LÁSKA

Přednáší: terapeut, masér a kouč Michal Ježek

pátek 11. 12.
DISCOMAZEC 2 - LIPO

20.30

Vystoupí dvojice DJs a jako hlavní hvězda večera populární zpěvák LIPO. Více informací o
akci na Facebooku.

výuková učebna

prostory DK

vstupné: 30 Kč

vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč

pátek 20. 11.
17.30 a 20.00
TANEČNÍ HODINY 2015

galerie M

10. lekce, skupina A – 17.30 hodin, skupina
B – 20.00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.

velký sál

účastníci kurzu vstup na průkazky,
ostatní vstupné: 30 Kč

neděle 22. 11.
18.00–22.00
TANEČNÍ PODVEČER NEJEN
PRO SENIORY
Hraje: Zelená šestka

velký sál

vstupné: 50 Kč

úterý 24. 11.
09.00
PRVNÍ POMOC – PRAKTICKÁ ČÁST

Pokračování přednášky lékaře Záchranné
služby MUDr. Ing. V. Dvořáka.

výuková učebna
úterý 24. 11.
KČT – PORTUGALSKO

18.00

Turistická beseda. Vypráví a promítá Mgr. Jana
Beránková.

loutkový sál
čtvrtek 26. 11.
KURZ – ADVENTNÍ TVOŘENÍ

18.00

Výroba věnců, svícnů, adventních kalendářů,
dekorací – dle vašeho výběru.
Lektorka: Laďka Bečková

výuková učebna

vstupné: 70 Kč + spotřebovaný materiál

pátek 27. 11.
TANEČNÍ HODINY 2015
VĚNEČEK – skupina B

19.00

Hraje: RM Band. Předprodej vstupenek
od 11. listopadu v kanceláři DK Milevsko.

prostory DK

vstupné: 160 a 130 Kč

sobota 28. 11.
TANEČNÍ HODINY 2015
VĚNEČEK – skupina A

19.00

Hraje: RM Band. Předprodej vstupenek
od 11. listopadu v kanceláři DK Milevsko.

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

od středy 4. 11.
VÝSTAVA – VLADIMÍR NOSEK
výběr 05 – 15

Olejomalby a koláže Vladimíra Noska z Jindřichova Hradce. Výstava potrvá do pátku
27. listopadu.
vstupné: 10 Kč

středa 11. 11.
POETICKÝ VEČER S KLASIKY

18.00

Večer s básněmi Jana Nerudy, Vítězslava Hálka, Jaroslava Vrchlického, Antonína Sovy.
Verše přednese pan Petr Šulista. Hudbou večer zpříjemní žáci Základní umělecké školy
v Milevsku. Společná akce Senior klubu ZVVZ,
domu kultury a Městské knihovny Milevsko.
vstupné: 50 Kč,
členové Senior klubu ZVVZ 25 Kč

čtvrtek 19. 11.
17.00
SLAVNOSTNÍ KŘEST VÁLEČNÉHO
DENÍKU BOHUMILA ŠÍMY

Pořádá Milevské muzeum. Zveme všechny
příznivce regionální historie. Cena knihy je
předběžně odhadována asi na 230 Kč, v průběhu křtu se bude kniha prodávat za zvýhodněnou cenu 200 Kč.

pátek 20. 11.
19.30
HUDEBNÍ SKLEPY – LENKA DUSILOVÁ

Předprodej vstupenek přímo v Galerii M, tel.
382 522 082.
vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 220 Kč

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
úterý 8. 12.
HUDEBNÍ SKLEPY
JAN BURIAN A JIŘÍ DĚDEČEK

8

SPOS Milevsko
J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269

velký sál

velký sál

strana

19.30

Předprodej vstupenek v Galerii M, tel. 382
522 082.

Milevské muzeum

prostory DK

Klášterní 557 | tel.: 382 521 093

vstupné: 160 a 130 Kč

www.muzeumvmilevsku.cz

neděle 29. 11.
17.00
NASVÍCENÍ ADVENTNÍ VÝZDOBY

do neděle 8. 11.
VÝSTAVA DÝMKA V PROMĚNÁCH ČASU

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

Velká umělá tráva:
08. 11.
10.00
FC ZVVZ žáci - Trhové Sviny
08. 11.
14.00
FC ZVVZ muži A - Malše Roudné
14. 11.
10.00
FC ZVVZ dorost - Břilice/D. Voda
15. 11.
13.30
FC ZVVZ muži B - Branice Sokol
Sportovní hala:
01. 11.
08.00
Florbal
07. 11.
17.30
Handabll
08. 11.
15.30
Handball
14. 11.
10.00
Proactive
21. 11.
08.00
Florbal
29. 11.
08.00
Florbal
SAUNA:
Středa: muži
16.00-21.00
Čtvrtek: ženy
15.00-21.00
Pátek: muži
15.00-21.00

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

pondělí 2. 11.
ČERNOBÍLÉ VARIACE

17.30

Vernisáž 7. výstavy fotografií členů fotoklubu Cvakycvak. K poslechu zahraje Jaromír
Kašpar. Výstava potrvá do 24. 12.

vestibul knihovny
středa 4. 11.
17.30
SEZNAMTE SE…
AUTOGRAMIÁDA AUTORA DETEKTIVEK

V cyklu Seznamte se…knihovna představí zajímavé „knižní“ osobnosti milevského regionu,
které stojí za to poznat. Oblíbený autor detektivek, pan Pavel Hrdlička, představí svůj nový
román Žebrákova pomsta. Spojeno s prodejem knih a autogramiádou autora.

studovna
pondělí 9., 16. a 23. 11.
NETEM SVĚTEM

16.00-17.00

Odborné přednášky milevského IT odborníka
Martina Pouzara. Seznámí Vás s nebezpečím
na sítích, trendy na Internetu a poradí, jak
správně vybrat výpočetní techniku. Zájemci si
mohou rezervovat místa na tel: 382 521 231
nebo na studovně. Zvýhodněné vstupné
na všechny tři přednášky je 200 Kč. Bližší informace na www stránkách knihovny.

studovna

vstupné 80 Kč

listopad

čtvrtek 5. a 12. 11.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU

10.00

Téma zimního semestru: Barokní architektura
v Čechách

studovna
sobota 28. 11.
08.00-11.00
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

Přijďte strávit sobotní dopoledne na dětské
oddělení, nudit se nebudete!

dětské oddělení
celý listopad
BIBLIOBAZAR aneb když knihy
pomáhají - 1. ROČNÍK

2015

ZVVZ, odpoledne hudební program. Placení
členských příspěvků.

DK Milevsko
středa 11. 11.
POETICKÝ VEČER S KLASIKY

18.00

Večer s básněmi Jana Nerudy, Vítězslava Hálka, Jaroslava Vrchlického, Antonína Sovy.
Verše přednese pan Petr Šulista. Hudbou večer zpříjemní žáci Základní umělecké školy
v Milevsku. Společná akce Senior klubu ZVVZ,
domu kultury a Městské knihovny Milevsko.

Galerie M
pondělí 16. 11.
Seminář „FOTOGRAFOVÁNÍ“

18.00

Vyberte ze své domácí knihovny knihu, která
pomůže, vepište do ní tužkou cenu a přineste
ji do knihovny. 11. a 12. 12. proběhne BIBLIOBAZAR a výtěžek z prodaných knih poputuje na podporu nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež Fanouš.

Lekce č. 4. Diskuze o focení v exteriéru (viz
lekce č. 3), prohlídka snímků a doporučení
na možnosti vylepšení.

všechna oddělení knihovny

Taneční vedou manželé Bolkovi.

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

úterý 3. 11.
16.30
PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZECH U DĚTÍ
Zdravotník z RZS P. Königsmarková.

pondělí 9. 11.
10.00
SETKÁNÍ MAMINEK A DĚTÍ V SEPEKOVĚ

V rámci projektu „Rodinné přednáškové turné“
PhDr. Vlasta Hořánková, Bc. Lenka Bečková,
Dana Jahodová.

Obecní úřad Sepekov
středa 11.– pátek 13. 11. 10.00–16.00
ZÁPIS DĚTÍ DO JESLIČEK
Na II. pololetí školního roku 2015/16.

16.30–18.00

Pokračování přednášky lékaře Záchranné
služby MUDr. Ing. V. Dvořáka praktickým cvičením ve skupinách po dvanácti lidech. Společná akce s DK Milevsko. Nutno se předem
přihlásit v SK nebo v domě kultury z důvodu
rozdělení do skupin! Začátek v 9.00 hod., další skupiny po cca půl hodině.

DK Milevsko
středa 25. 11.
TANEČNÍ PRO SENIORY

18.00

Taneční vedou manželé Bolkovi.

taneční sál DK
dle dohodnutých termínů z 14. 1. 2015
KURZY NĚMČINY

Vede lektor J. S. Agency. Časy budou upřesněny.

kabinet na 1. ZŠ v Milevsku

Klub maminek.

středa 18. 11.
09.00–16.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Mgr. Marek Hůzl.

čtvrtek 19. 11.
08.30–16.00
BEZPLATNÁ PRACOVNĚ/KARIÉROVÁ
PORADNA

Bezplatná pomoc při hledání zaměstnání Dana Jahodová (personalista).

pondělí 23. 11.
08.30–16.00
BEZPLATNÁ PSYCHLOGICKÁ PORADNA
PhDr. Vlasta Hořánková.

Senior klub ZVVZ

CENTRUM ARKÁDA
Nám. E. Beneše 123 | tel.: 382 521 300
od pondělí 9. do čtvrtka 12. 11.
TÝDEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
pondělí 9. 11.
08.00-16.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pondělí 9. 11.
16.00-18.00
PŘEDNÁŠKA – NÁSTRAHY INTERNETU

Facebook, kyberkriminalita, smartphony, tablety, on-line hry. Rodičům a prarodičům, kteří
zápasí se svými ratolestmi, které jsou na tomto poli o hodně kroků napřed.
Lektor: Mgr. Jakub Pizinger

čtvrtek 12. 11.
14.00-16.00
PŘEDNÁŠKA – DLUHOVÁ PROBLEMATIKA

www.zvvz.cz/seniorklub

pondělí 9. 11.
SEMINÁŘ „FOTOGRAFOVÁNÍ“

18.00

taneční sál DK
úterý 24. 11.
09.00
PRVNÍ POMOC – praktická část

Centrum Milísek

úterý 10. 11.
PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Z LISTÍ A PŘÍRODNIN

malý sál DK
středa 18. 11.
TANEČNÍ PRO SENIORY

15.00

Lekce č. 3. Fotografování vlastními fotoaparáty v Milevsku v exteriéru pod osobním dohledem lektorů z Fotoklubu CvakyCvak. Lekce
bude trvat cca 1,5 hod.

sraz před DK Milevsko
úterý 10. 11.
09.30
TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ

Beseda v Domě kultury v Milevsku, návštěva

Jak se nezadlužit, jak odolat nástrahám půjček. Lektor: Bc. Pera Kozlová

Klub českých turistů
www.kctmilevsko.pisecko.info

úterý 3. 11.
18.00
MAUROVÉ V MAROKU A ANDALUZII
Turistická beseda.
Vypráví a promítá Mgr. Michal Hrazdil.

strana

DK Milevsko
úterý 24. 11.
PORTUGALSKO

18.00

DK Milevsko
úterý 1. 12.
SETKÁNÍ NA ZÁVĚR
TURISTICKÉ SEZONY

17.00

9

Turistická beseda. Vypráví a promítá Mgr. Jana
Beránková.

Tradiční setkání členů odboru a účastníků našich akcí, včetně promítání obrázků z cest.

DK Milevsko

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

pátek 6. 11.
Den otevřených dveří

Milevská komunita premonstrátů srdečně zve
na Den otevřených dveří kláštera v Milevsku
v rámci Roku zasvěceného života.

OS Diacel
Sdružení rodičů s diabetem a celiakií
www.diacel.cz | tel.: 605 888 980

sobota 28. 11.
VALNÁ HROMADA OS DIACEL
sobota 28. 11.
ZÁŽITKOVÝ DEN V PÍSKU

Laser Game Aréna, Bowlingový turnaj 2015.

PŘIPRAVUJEME:
sobota 19. 12.
ZÁJEZD - ADVENTNÍ PRAHA
SE STAROMĚSTSKOU RADNICÍ
A DIVADLEM V CELETNÉ
23. 1.- 30. 1. 2016
Zimní tábor Bedřichov

Farní charita Milevsko
U Bažantnice 561 | tel: 734 435 162
www.fchm.cz

PŘIPRAVUJEME:
VÍTÁNÍ SV. MARTINA

Termín a program akce bude upřesněn v tisku
a na létácích.

Nízkoprahový klub Fanouš
Hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444
středa 4. 11.
HALLOWEEN PARTY
středa 11. 11.
15.00-17.00
PODÍVÁM SE TI DO HLAVY

Hravá psychologie s odborníkem.

čtvrtek 12. 11.
TURNAJ V MATEMATICE
čtvrtek 19. 11.
JÁ ŽIJI V MILEVSKU

Beseda realizována městskou policií.

pátek 20. 11.
CO CHCEŠ DĚLAT?

Setkání pro mladé 13-26 let.

15.00

listopad

ROZÁRKA – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

středa 4. 11.
13.00-15.00
HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ
středa 11. 11.
13.00-15.00
SV. MARTIN - TVOŘENÍ LUCERNIČEK
středa 18. 11.
13.00-15.00
UBROUSKOVÁ TECHNIKA
středa 25. 11.
13.00-15.00
ŠÁLA PLETENÁ NA RUKOU
TVOŘENÍ A CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI

úterý 10. 11.
10.00-12.00
JAK NA ZDRAVÉ SVAČINKY
úterý 24. 11.
10.00-12.00
BLÍŽÍ SE ADVENT A MY TVOŘÍME

Kamenáč music art pub

2015
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TOULKY ZA POZNÁNÍM EKVÁDOR - SRDCE JIŽNÍ AMERIKY
Dům kultury Milevsko připravuje další z cestovatelských přednášek Toulky za poznáním.
Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin přivítáme
v loutkovém sále domu kultury cestovatele Honzu Brotánka, který nás přenese do Ekvádoru.
Nejmenší z andských zemí, rovníkový Ekvádor,
nabízí neuvěřitelnou rozmanitost: vysoké Andy
se sněhem pokrytými vrcholky a několika desítkami sopek, koloniální města, tradiční indiánské
trhy, historické památky z doby Inků, krásné pobřeží a Amazonský deštný prales.
Při našem putování navštívíme pobřeží Tichého
oceánu a přátelské rybářské vesničky. Budeme
zblízka pozorovat velryby! Vystoupáme mezi dva

překrásné hřebeny And a projdeme se po dvou
koloniálních městech: Quito a Cuenca. Prohlédneme si sněhem pokryté vrcholky aktivních
i neaktivních sopek a na některé z nich dokonce
polezeme. Navštívíme indiánský venkov a tradiční trhy. Na závěr sestoupíme do fascinující
Amazonie.
Během promítání několikrát překročíme rovník,
od moře vystoupáme do 6000 metrů a zažijeme
teploty od +35°C do -20°C! Honza Brotánek je
cestovatel, běžec a průvodce. Pravidelně jezdí
do Jižní Ameriky sám i s turisty, za poznáním
i dobrodružstvím.

www.kamenac.net

Vyhrazeno pro školy

sobota 7. 11.
KALLE

Koncert táborského dua – Veroniky Buriánkové a Davida Zemana – jehož debutovému
albu Live from the Room se dostalo nominací
výročních cen Vinyla a žánrových cen Anděl.

pátek 20. 11.
ŠPINAVÍ LŮZŘI

Již po několikáté v Kamenáči úspěšná kapela
hrající blues rock 50. - 70. let.

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

středa 25. 11.
BESÍDKA PRO SENIORY

14.00

Účinkují žáci ZUŠ a dechový soubor LEGO.

Klub důchodců, Libušina ul.
čtvrtek 26. 11.
10.00
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ŽÁKY ZŠ
sál ZUŠ
čtvrtek 26. 11.
17.00
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
účinkují žáci ZUŠ, dechový soubor LEGO

Návštěva ornitologa v mateřince
Ve středu 23. září přijel navštívit děti z Mateřské školy Kostelec nad Vltavou ornitolog s volně
žijícími ptáky a jinými zvířaty. Děti nejvíce zaujala tančící sova pálená, raroh velký a nádherně zbarvený papoušek ,,Ara ararauna“. S tímto
papouškem se mohly vyfotografovat. Nakonec
přinesl králíčka s legračním jménem ,,Pečínka“, kterého si pohladily a pochovaly. Jako
překvapení měl pro děti připravené kouzelnické
představení.

Přírodovědný
klokan
doskákal na 1. ZŠ Milevsko

sál ZUŠ

Ve středu 14. 10. si žáci 8. a 9. tříd mohli vyzkoušet své znalosti v soutěži Přírodovědný
klokan, kterou vyhlašuje Přírodovědná a Pedagogická fakulta v Olomouci. Úkoly byly z oblasti zeměpisných, přírodopisných, fyzikálních,
chemických i všeobecných znalostí. Nejlepšími
řešiteli byli Pavel Hroch, Alžběta Marelová a David Staněk z 9. B. Na 4. místě se umístil Ondřej
Polanecký jako nejlepší řešitel z 8. ročníku. Kdo
by měl zájem ověřit si své znalosti, úkoly i řešení
nalezne v aktualitách na našich stránkách www.
zsmilevsko.cz.

RG Proactive Milevsko
sobota 14. 11.
ROZTANČENÉ NÁČINÍ

10.00

Závod v moderní gymnastice.

sportovní hala

Roztančené
náčiní
Závod v moderní gymnastice pod tradičním
názvem Roztančené náčiní pořádá klub Proactive Milevsko každý rok v podzimním období.
Na programu jsou sestavy jednotlivkyň od nejmladších gymnastek až po kadetky.
V letošním roce připravily trenérky Proactive

Hana Kutišová, Ludmila Korytová a Petra Korytová novinku v podobě společné skladby
bez náčiní gymnastek ve věku 6 až 9 let. I tuto
skladbu bude možné zhlédnout v závodním programu. Se svými novými sestavami se rovněž
předvedou malé gymnastky loňské přípravné

skupiny. Účast na závodu mimo Českých klubů
přislíbil i klub z německého Hamburku a slovenské Prievidze.
Závod v moderní gymnastice se uskuteční ve
sportovní hale v Milevsku v sobotu 14. listopadu.
Dana Vojtová

listopad

2015
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Narozeninové oslavy trvaly dva dny
65 let SOŠ a SOU Milevsko
V pátek 16. 10. ve 13 hodin byla slavnostně přestřižena páska u příležitosti dokončení investiční akce „Snížení energetické náročnosti SOŠ
a SOU Milevsko“. Realizace celé akce za téměř 7
miliónů korun trvala přesně 100 dnů, prováděla
ji firma HORA s.r.o. Tábor, která ve výběrovém
řízení podala nejnižší nabídku.

Soutěžní dopoledne pro žáky
V pátek dopoledne panovala na naší škole hravá
atmosféra – klasické vyučování bylo vystřídáno
vědomostním a dovednostním kláním, které
pro žáky jako dárek k výročí připravili učitelé.
Jednotlivé třídy na 8 stanovištích zdatně plnily
speciální úkoly. Účastníci skládali a pilotovali

a zdolávali překážky opičí dráhy. Soutěž vyhráli
žáci třídy SOT 2, kteří za svůj výkon obdrželi narozeninový dort.

Setkání současných a bývalých
zaměstnanců

Páteční odpoledne pokračovalo v ryze přátelském a lehce nostalgickém duchu. Školou jakožto místem plným nejrůznějších pracovních
i osobních příběhů začaly proudit skupinky
bývalých zaměstnanců, kteří si za doprovodu
těch současných prohlédli inovovanou školní
budovu, měli možnost zalistovat ve zdejších
kronikách, vyzkoušet si nové vyučovací pomůcky nebo třeba zavzpomínat na staré časy před
velkou nástěnkou historických fotografií. Ve
chvíli, kdy byly všechny milé povinnosti splněny,
odstartovala neformální část akce. Bývalá jídelna, dnes interaktivní učebna, se změnila na sál
s varietním posezením, téměř osmdesátka učitelů, vychovatelů, mistrů odborného výcviku,
pedagogických i nepedagogických pracovníků si
vzájemně vyměňovala dosud neznámé, ale i léty
ověřené historky a hlavně… přiťukla si na šťastnou budoucnost školy.

prozkoumat prostory inovované školní budovy,
dozvědět se o našich aktuálních počinech, informovat o možnostech studia či jenom zavzpomínat. Velmi příjemným zjištěním bylo, že všechny
kategorie našly své zastoupení.
Nejmasivnější účast měli bývalí žáci různých generací – nelze nezmínit, že upřímně projevený
zájem o školu a její další osud byl až dojemný.
Velmi nás potěšil příchod manželů, kteří u nás
společně absolvovali vyučení a před nedávnem
oslavili zlatou svatbu.
Na předních příčkách návštěvní hitparády
se dále umístili učňové a učnice oborů strojní
zámečník a soustružník kovů s rokem ukončení
1965. Den otevřených dveří využili ke svolání
srazu někdejších tříd po padesáti letech. Dostavili se ve vysokém počtu se spoustou vzpomínek
a s výbornou náladou, díky níž došlo k výrazné-

Návštěvníci u virtuálního svářecího centra.

Setkání zaměstnanců.
Soutěžící.

papírovou vlaštovku, krotili neposednou tužku,
sestavovali model motorky, řešili kvíz mapující
důležitá školní fakta, zkoušeli chuťové buňky,
skládali hlavolamy, prováděli zkušební svary

Den otevřených dveří
Zlatá svatba, setkání po padesáti letech,
možnost studia
V sobotu byla nová vstupní brána už od časných
ranních hodin otevřena, a to všem, kteří chtěli

mu nárůstu pozitivní energie v prostorách školy.
Stejnou reakci vyvolala verbální a neverbální
komunikace pod fotografiemi z akce na facebookových stránkách SOŠ a SOU Milevsko – sounáležitost s milevským učilištěm vyjádřili mimo
jiných i vietnamští žáci z dob minulých, momentální žijící v mateřské vlasti.
Setkávání je důležité, zpětná vazba nezbytně
nutná a my jsme se během uplynulých dní znovu ujistili, že máme na čem stavět a naše práce
dává smysl.
Mgr. Markéta Hadáčková, Mgr. Václav Kašpar

Strom splněných přání
„Foukej foukej větříčku, shoď
mi jednu hruštičku“. To je tak
asi jediné přání, které vám
běžně splní strom, a to ještě
za přispění větru. Mě splnil
strom přání letos v létě, když
mi po dlouhém hledání, zoufání a nadávání
(i v němčině) nakonec ukázal cestu k místu Donauversickung, kde se Dunaj zcela ztrácí a zůstává jen suché koryto.
Je ale v Milevsku strom, ktrerý plní přání pravidelně, a to o Vánocích. I letos budeme pořádat
pod záštitou vicehejtmanky Mgr. Ivany Stráské
a starosty Ing. Ivana Radosty a pod patronací
fotbalisty Jana Kollera Strom splněných přání. Sbíráme pod ním dárky pro děti z azylového
domu Sv. Alžběty ve Veselíčku a dětského domova Zvíkovské Podhradí.

Potřebné děti od nás i z okolí si napíší Ježíškovi o dárek a my se mu ho pokusíme splnit. Tím
„my“ mám na mysli každého, kdo by chtěl sám
dárek zakoupit, nebo přispět jakoukoli částkou
na transparentní účet našeho spolku CML č.
107-5897850247/0100, z něhož budeme dárky
kupovat, a kde se přesvědčí, jak s dary nakládáme. První rok jsme obdarovali 28 dětí a vybrali
přes 20 tisíc Kč, které jsme předali dětským zařízením. Předloni to bylo už 35 dětí a veřejná
finanční sbírka, na kterou jsme získali povolení
kraje, vynesla 17 613,10 korun. Loňské výsledky
byly ještě lepší, protože jsme po městě rozmístili
i kasičky, kam mohl přispět každý třeba jen pár
drobáky. Sešlo se přes pět tisíc. Z těchto peněz
jsme dokoupili chybějící dárky a zbytek zaslali
na účty zařízení, aby za ně nakoupily vybavení
a hry pro děti. Představte si, že jsou to i takové

dárky jako přezůvky do školy, aby dvanáctiletý
kluk nemusel chodit bos nebo první vlastní kniha pro stejně starou dívku.
Akce jako taková bude zahájena při slavnostním
rozsvěcování vánočního stromu na milevském
náměstí a potrvá do 24. prosince.
Splnit přání je dárek darovaný v tomto případě
alespoň třikrát. Děti nejen že budou mít velkou
radost, ale zadruhé to může být krůčkem k posílení jejich důvěry ve svět, který na ně hned
od začátku nebyl zrovna přívětivý. A do třetice,
ale ne v poslední řadě, tímto krásným počinem
pohladíte i svoji duši.
Předem děkujeme jménem dětí všem, kteří se k
nám připojí a pomohou nám v tom, co by mělo
být cílem všech slušných lidí: Udělat tento svět
zase alespoň o trochu lepší.
Josef Kortan
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Jaký byl letošní Den charity v Milevsku?

V neděli 27. 9. na svátek sv. Vincence z Paula slavila naše farní charita svůj den, tak jako charity
v celé republice.
Program začal v bazilice Navštívení Panny Marie v klášteře, kde mši sv. za charitu sloužil P.
Pius. Poté se bazilikou rozezněly tóny varhan,
flétny a hlasy místního chrámového sboru

pod vedením Kateřiny Dvořákové. Nad tím vším
ale vynikal nádherný zpěv vynikající sopranistky
Gabriely Pechmannové z Plzně. Na varhany hrál
Jan Esterle, také z Plzně. Díky jeho velkorysosti
si dvě skladby na varhany mohla zahrát talentovaná třináctiletá Petra Kalinová, členka chrámového sboru. Na příčnou flétnu hrála Hana
Řežábková, učitelka na místní ZUŠ.
Výnos koncertu byl velice pěkný, 15 556 Kč.
Bude použit na dofinancování našich projektů,
zejména na NZDM sv. Františka - klub Fanouš.
A právě děti z našeho nízkoprahu se postaraly
o další program. Na nádvoří kláštera zazpívaly
písničky, kdy je na kytaru doprovázel P. František Míček. Následovala taneční část. Děvčata
sklidila velký úspěch. Mezitím si ostatní děti
mohly vyzkoušet různá tvoření nebo si nechat
na obličej namalovat třeba kočičku. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno občerstvení,

Akce v terénu - Fanouš zabodoval
V pátek 16. 10. od 13 do 16 hodin jsme oslovili
mladistvé, kteří se scházejí na Hůrkách, a jak
to dopadlo?
Mladiství si měli možnost vyzkoušet chození
po laně - provazolezectví a triková joja. Akcí
prošlo postupně cca 50 účastníků, kteří si

vyzkoušeli adrenalinové, ale přesto bezpečné,
sporty. Jezdilo se i na skatech, Pokud dovolí počasí, podobnou akci zopakujeme 6. 11. ve skateparku u stadionu v Milevsku.
Alena Růžičková

Co můžeš zažít v klubu Fanouš
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv.
Františka z Assisi nebo-li Klub Fanouš je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít nejen
podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu
a prostor pro vlastní aktivity. Pro pobyt v klubu
není potřeba registrace nebo placená vstupenka, vše je zadarmo. Stačí jen přijít a strávit čas
ve společnosti vrstevníků. Klub Fanouš usiluje
o to, aby všichni mladí lidé zažívali jejich obtížné životní situace v co nejmenší míře a aby si
uvědomovali možná rizika. Klub Fanouš zaručuje
anonymitu, respekt, férové jednání, bezpečný prostor a bezplatnost. Novinkami v klubu
je podpora ke vzdělání cizích jazyků (romštiny

a angličtiny), děti a mladiství se mohou také
naučit pracovat s různými grafickými programy
a naučit se vařit v rámci projektu Nauč se vařit
s Fanoušem, který je podpořený z Nadace ČEZ.
Od měsíce listopadu každý čtvrtek od 16.00
hod. do 17.00 hod. nás můžete najít v tělocvičně
na 1. ZŠ, kde přes zimní měsíce budeme hrát
fotbal. Klub je otevřený od pondělí do čtvrtka
od 12.00 do 18.00 hod. a v pátek od 12.00 do
16.00 hod. Více informací naleznete na www.
fchm.cz, nebo na facebooku: Klub Fanouš.
Mgr. Hana Filová,
sociální pracovnice

Jihočeská hospodářská komora, oblastní
kancelář Milevsko pro Vás připravila:
Seminář: Daně 2015 v příkladech
Lektor: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram s.r.o.
Termín: čtvrtek 26. 11. 2015 od 14.00 hodin do 17.00 hodin
Místo konání: Dům kultury Milevsko
Lektor účastníkům semináře připomene vybrané novinky v daních a účetnictví
účinné od roku 2015 a následně je procvičí na příkladech. Seminář bude obsahovat jenom tolik teorie, kolik bude vyžadovat řešení příkladů, na kterých bude
seminář postaven. Seminář se dotkne daně z příjmů, DPH, zákona o rezervách
a zákona o účetnictví.
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

káva, čaj, koláče a další dobroty, které přinesly
dvě šikovné dobrovolnice. Po stovce koláčů nám
darovalo Pekařství Chyšky a Pekařství Bernartice. Drobné cukroví věnovala Anna Čunátová
z Oseka. Pro všechny účinkující jsme připravili
následně občerstvení v kanceláři charity (bylo
to okolo 30 lidí). Na koncert nám přispělo město
Milevsko - dostali jsme 7 tis. Kč z grantu kultury
(z toho jsme pokryli výlep plakátů, květiny pro
účinkující a náklady na dopravu).
Akce byla benefiční, umělci vystupovali bez nároku na honorář - za což velice děkujeme. Návštěvníci mohli nahlédnout do našich prostor,
vzít si letáčky a prohlédnout vystavené fotografie z naší činnosti. Odhadujeme okolo 120 návštěvníků. Na fotografii děvčata z klubu Fanouš
doprovází na kytaru milevský děkan P. František
Míček.
Alena Růžičková

listopad

2015

strana

13

Knihovna v říjnu žila
Navštívil ji mimo jiné albánský konzul, herečka Milena Steinmasslová či kyberčuně. Rozjel
se zimní semestr Virtuální univerzity 3. věku,
který navštěvuje 17 studentů. Druhý říjnový týden patřil Týdnu knihoven a v Milevsku se lidé
mohli do knihovny vypravit na vernisáž výstavy
Albánie - země neomezených možností a zážitků, Michal Viewegh díky Listování v Galerii M
představil pro 40 diváků svou aktuální novinku
Zpátky ve hře a výborná Eva Taterová seznámila

nadšené publikum s životem v Africe.
Několik akcí se uskutečnilo díky skvělé spolupráci s klášterem a oběma milevskými základními
školami. Ve spolupráci s klášterem jsme pozvali
do Latinské školy Milenu Steinmasslovou a její
pořad o Hildegardě z Bingenu. Druháčci z obou
základních škol bojovali o nejlepšího čtenáře vyhráli Eliška Fraňková, Deniska Vu Thai Khanh
Chi, Filip Dvořák a Petra Honzíková. Gratulujeme! Pro 4. třídy 1. ZŠ jsme přichystali pořad
Listování proběhlo v Galerii M.

Hustej Internet, spisovatelky Lenky Eckertové
o nebezpečí na sítích.
V listopadu nezpomalíme, těšit se můžete
na Cvakycvak a jejich výstavu, blok odborných
přednášek IT specialisty Martina Pouzara, autogramiádu milevského spisovatele, autora detektivek Pavla Hrdličky a sobotní Den pro dětskou
knihu. A navíc celý listopad vybíráme knihy pro
náš 1. ročník Bibliobazaru, bazaru knih z Vašich
domácích knihoven, jejichž výtěžek z prodeje
poputuje tentokrát jako podpora do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež klubu Fanouš.
Posluchači Univerzity třetího věku.

Petra Bláhová
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Střední škola
spojů a informatiky Tábor
Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v sobotu 21. 11. 2015 od 8:00 do 12:00.
Přiblížíme vám perspektivní obory moderní školy:
Maturitní – čtyřleté
+ Informační technologie
+ Digitální telekomunikační technika
+ Mechanik elektronik
Učební – tříleté
+ Elektrikář pro silnoproud
+ Spojový mechanik

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

...který si
zamilujete!

488 999 488
www.nej.cz

Nejlepší volba
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla
fotografie pořízena. Tři vylosovaní
výherci, kteří správnou odpověď
pošlou do pátku 13. listopadu na telefonní číslo 775 733 552, získají
vstupenku na pohádku O milostném
psaníčku, kterou odehraje Divadélko Kos v úterý 17. listopadu v Domě

kultury v Milevsku. K odpovědi nezapomeňte připojit celé své jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
Studna v lesíku na Hůrkách
Výherci: Olina Kubátová, Vojtěch
Polodna, Ladislav Štolz, všichni
z Milevska.
SPOS Milevsko s.r.o., J.A. Komenského 1034, 39901 Milevsko

MIKULÁŠSKÁ NA LEDĚ
3.prosince 2015 od 16:00 do 18:00 hod.
Zimní stadion Milevsko

d

Těšit se můžete na bruslení v maskách, na soutěže a hry,které pro vás
připraví hokejový klub HC 2010 Milevsko. Poslechneme si a zazpíváme
vánoční koledy a na konec si rozdáme spoustu hezkých cen.
Teplé oblečení a dobrou náladu však doma nezapomeňte......

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
JAK HOVOŘÍ LÁSKA
Dům kultury Milevsko
středa 18. listopadu
od 18 hodin
Přednáší:
terapeut, masér a kouč Michal Ježek
Vstupné: 30 Kč
MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska • vydává Dům kultury Milevsko IČO 48257460 • Ročník XXII • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846,
399 01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@milevskem.cz • Redakční rada: I. Radosta, M. Třeštík, V. Kratochvíl, M. Fröhr • Registrováno Ministerstvem kultury České republiky,
odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba: J. Kálal • Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. • Distribuce: Annapurna s.r.o. • ZDARMA – VÝTISK JE NEPRODEJNÝ!
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u nás TELEVIZE již od O,- Kè
6 dìtských kanálù:

65,- Kè

6 dokumentárních kanálù: 99,- Kè

7 sportovních kanálù:

185,- Kè
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