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Milevsko navštívili vzácní hosté
Ve středu 14. 9. 2016 zavítala do našeho 
města ministryně  školství, mládeže a tě-
lovýchovy Kateřina Valachová a ministr 
průmyslu a obchodu Jan Mládek. Společně 
si prohlédli dům s pečovatelskou službou, 
a v diskusi s vedením zařízení se zajímali 

o jeho provoz i aktuální problémy, přede-
vším o zvyšující se potřebu míst v domově 
pro seniory.
V pátek 16. 9. 2016 v odpoledních hodinách 
pak vedení města přivítalo na radnici minist-
ra kultury Daniela Hermana a místopředsedu 

poslanecké sněmovny Jana Bartoška. Pan 
ministr se zajímal o historii města a o pro-
jekt muzea maškar, který podpořil i návště-
vou prostor budoucí expozice. Na závěr se-
tkání si oba hosté prohlédli nejzajímavější 
části premonstrátského kláštera.
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Volby do zastupitelstev krajů a první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
7. 10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a 8. 10. 2016 od 08.00 do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
14. 10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a 15. 10. 2016 od 08.00 do 14.00 hodin.
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Informace z jednání Rady města Milevska
Z rady města 31. 8. 2016:
•	Studie centra Dmýštic – rada přijala zástupce 

obyvatel místní části Dmýštice, společně pro-
jednali návrh na budoucí uspořádání prostoru 
ve středu obce, jak jej navrhla městská archi-
tektka Simona Vondráčková a doporučila ko-
mise pro místní části. Rada poté studii přijala 
jako závazný dokument pro další rozvoj místní 
části a uložila městskému úřadu zahájit první 
kroky k jeho postupné realizaci.

•	Výběrové řízení na městskou dopravu – rada 
města souhlasila se zahájením nabídkového 

řízení na dopravce, který bude zajišťovat 
pro Milevsko městskou hromadnou dopravu 
po ukončení současné dvouleté smlouvy, tedy 
od 1. 1. 2018. Předpokládá se uzavření smlou-
vy na dobu pěti let.

•	Rekonstrukce sálu domu kultury – bylo roz-
hodnuto zahájit projektovou přípravu na vel-
kou rekonstrukci sálu v domě kultury, která 
zahrne vzhledové a akustické úpravy, výměnu 
povrchu podlahy a přestavbu všech techno-
logií – divadelní, osvětlovací, audiovizuální, 
vzduchotechnika, vytápění a další. Velký sál 

od doby výstavby na začátku šedesátých let 
neprošel žádnou významnější úpravou a při-
pravovaná generální rekonstrukce je v nej-
bližších letech nevyhnutelná.

•	Rekonstrukce střechy knihovny – rada města 
schválila na základě konečného přehledu ví-
ceprací a méněprací, které vyvstaly při rekon-
strukci krovu a střešní krytiny, smluvní úpravu 
vztahu s dodavatelem. Prostředky na toto na-
výšení již dříve schválilo zastupitelstvo.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Více informací na www.mileVsko-mesto.cz

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Pavlína Hajská, DiS
referent

Proces komunitního plánování sociálních služeb pokračuje

Proces komunitního plánování sociálních slu-
žeb byl v milevském regionu zahájen již v roce 
2000. Postupně se realizovalo několik projektů 
financovaných z veřejných zdrojů, výstupem byl 
vždy aktuální komunitní plán, případně i kata-
log poskytovatelů sociálních služeb. V loňském 
roce se v rámci grantového programu Jihočes-
kého kraje realizoval projekt, který pomohl 
udržet činnost organizační struktury a podpořil 

spolupráci mezi obcemi. Bylo monitorováno pl-
nění komunitního plánu platného do roku 2015 
a byl připraven a schválen akční plán pro rok 
2016. Součástí projektu bylo také vzdělávání 
cílových skupin a propojení procesů plánování 
na místní a krajské úrovni. Jihočeský kraj pod-
pořil komunitní plánování v ORP Milevsko i v 
letošním roce, proto mohl být v srpnu zahájen 
projekt Podpora plánování sociálních služeb 
na území správního obvodu ORP Milevsko 2016. 
Realizátorem projektu je Centrum pro komunit-
ní práci jižní Čechy, organizace s dlouhodobými 
zkušenostmi v plánování sociálních služeb. Měs-
to Milevsko, které plánování sociálních služeb 
trvale podporuje, je garantem projektu. Cílem 
projektu je udržení procesu plánování a vytvoře-
ní akčního plánu sociálních služeb na rok 2017, 

který by měl, stejně jako plány předchozí, po-
moci zkvalitnit a udržet dostupnost těch služeb, 
které lidé v milevském regionu potřebují. Při 
tvorbě plánu bude využita spolupráce s partnery 
– obcemi, poskytovateli sociálních a doprovod-
ných služeb a jejich uživateli. K zapojení do pří-
pravy nového plánu na rok 2017 je zván každý, 
kdo má o sociální problematiku zájem.
Bližší informace (termín a místo jednání) podá 
Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věcí MěÚ 
Milevsko, tel.: 382 504 138,
e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz.

Odborné sociální poradenství Milevsko
Od 1. ledna 2016 v Milevsku funguje služba Od-
borného sociálního poradenství, jejímž posky-
tovatelem jsou Sociální služby Města Milevska.
Poradna se zaměřuje na dluhové poradenství, 
poradenství v oblasti rodiny, péče o děti, so-
ciálních dávek, pracovně-právních vztahů, 

nezaměstnanosti a na další problémy, se který-
mi se klienti na poradnu obrátí.
Poradna sídlí v 1. patře nové budovy městského 
úřadu, parkování zajištěno. Sociální pracovnice 
je zde k dispozici ve dnech pondělí a středa od 8 
do 17 hodin a dále pak v pátek od 8 do 11 hodin.

Odborné sociální poradenství je poskytováno 
bezplatně a anonymně. Poradnu můžete kon-
taktovat prostřednictvím osobní návštěvy nebo 
na telefonu 702 133 122, popř. na e-mailu: 
poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz.

Bc. Věra Křížová, sociální pracovnice

Fotografická soutěž zná své vítěze

Od půlky června až do 2. září probíhal 4. ročník 
fotografické soutěže O nejhezčí balkon či zahra-
du. Sešlo se celkem 21 fotografií, z nichž porota 
vybrala jako vítěznou fotografii Hany Zemanové 
z Chyšek s názvem Kvetoucí šnek. První místo 

bylo odměněno po-
ukázkou v hodnotě 
500 Kč od sponzo-
ra soutěže – Kvě-
tinářství Romantik 
paní Kolingrové. 
Na druhém místě 
se umístil snímek 
Věry Supové z Mi-
levska, za který 
získala poukázku 
v hodnotě 300 Kč a 
poukázku v hodno-
tě 200 Kč, kterou 

bylo odměněno třetí místo, si odnesla Marie Be-
nešová z Milevska. Všichni ostatní soutěžící ob-
drželi za účast v soutěži vstupenku na ochotnic-
ké divadelní představení Ani za milion. Všechny 
fotografie jsou pro veřejnost vystaveny ve ves-
tibulu DK.

Kvetoucí šnek – 1. místo Hany Zemanové

Rozkvetlá předzahrádka a skalka
3. místo Marie Benešové

Muškáty má každý, ale venkovní bramboříky 
na konci srpna málokdo – 2. místo Věry Supové

Podpora plánování sociálních služeb na území 
správního obvodu ORP Milevsko 2016
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Zkušebna v nízkoprahu
V nízkoprahu Fanouš vzniká zkušebna pro začí-
nající kapely či hudebníky. Díky projektu Era po-
máhá regionům a Fóru dárců se podařilo vybavit 
prostory hudebny bicími, elektrickou kytarou, 

basovou kytarou apod. Máš-li kapelu a nemáš 
kde zkoušet, nebo se začínáš učit na něco hrát 
a nemáš prostor kde cvičit, zkušebna je ti k dis-
pozici v čas, kdy je otevřen nízkoprah Fanouš 

- pondělí až čtvrtek od 12 do 18 hodin, v pátek 
od 12 do 16 hodin.

Více informací na fcb: fanouš nízkoprahový, 
tel. 731 604 444

Nábor milevské házenkářské přípravky
Malí milevští házenkáři zvou všechny děti (roč-
ník 2008 a mladší) mezi sebe. Zaručujeme kva-
litní a profesionální přístup trenérů, malé fi-
nanční náklady a spoustu sportovních zážitků. 

Milevská házená funguje již 53 let, i to je naše 
vizitka. Trénujeme každé pondělí v tělocvičnách 
2. ZŠ Milevsko od 15.30 do 16.30 hodin a pátek 
od 16 do 17.30 hodin v milevské hale. Zveme 

všechny děti, které mají rády pohyb, kolektiv 
a nebojí se učit novým věcem.

Za kolektiv trenérů a hráčů 
Lucie Kosobudová Štemberková

Základní otázky dopravní situace v Milevsku
S připravovanou územní studií 
centra města znovu vyvstává po-
třeba definovat zájem a záměry 
města v dopravní oblasti. Formulo-
vali jsme proto sadu otázek, které 
považujeme za základní a shroma-
žďujeme k ní odpovědi. Bude nás 
zajímat stanovisko jednotlivých 
zastupitelských uskupení, rady 

města, odboru dopravy, policie, 
městské architektky, hospodářské 
komory, společný pohled na věc 
připravuje také dopravní komise. 
Neméně důležitý je i pohled ve-
řejnosti. Vyzýváme proto občany, 
kteří se chtějí k této problematice 
vyjádřit, aby to udělali prostřed-
nictvím městských internetových 

stránek nebo předali své odpovědi 
jakoukoli cestou odboru dopravy 
městského úřadu.
Tento seznam otázek není jistě zce-
la vyčerpávající, očekáváme proto 
i náměty na doplnění.
Po vyhodnocení odpovědí se po-
kusíme shrnout převažující od-
povědi i případné odlišné názory 

a vytvořit souhrnnou odpověď, 
kterou bychom chtěli zformulovat 
do záměru města v oblasti dopra-
vy. Ten by pak mělo schválit zastu-
pitelstvo a měl by se stát závazným 
podkladem pro další projekty i zá-
měry města.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta, 
za pracovní skupinu ROZVOJ

automobilová doprava
1. Provést nový reprezentativní průzkum dopravního zatížení?
Město má k dispozici průzkum z roku 2012, lze vycházet z něj a z intuitivní-
ho náhledu na situaci nebo je nutné provést nový průzkum?
2. Odklonit průjezd nákladních aut centra?
Usilovat o odklon nákladní dopravy (mimo zásobování) z hlavního průtahu 
středem města? V kterých úsecích?
3. Podporovat obchvat města?
Usilovat o obchvat v trase podle současného územního plánu nebo podle 
nového návrhu kraje, nepovede k umrtvení města, bude vůbec účinný?
4. Usilovat o zokruhování města silniční sítí?
Problémem je, že všechny cesty do města vedou do jediného bodu, má měs-
to intenzivně usilovat o vnější propojení např. ulic 5. května a Švermovy, 
Švermovy a Čs. legií, …?
5. Variantní trasa hlavního průjezdu městem?
Máme hledat možnost trasy, třeba jednosměrné, paralelní s linií ulic Čs. Le-
gií, Riegrova, Masarykova?
6. Hledat řešení pro zásobování v Masarykově ulici?
Usilovat o zásobování ze zadních traktů, o vymezení časových úseků pro zá-
sobování obchodů v Masarykově, ale i Riegrově ulici? Je i jiné řešení?
7. Usilovat zpátky o obousměrnou Sokolovskou?
Pokusit se vrátit do Sokolovské ulice obousměrný provoz i za cenu náklad-
ných úprav zejména na Husově náměstí? Přinesla jednosměrnost pozitivní 
výsledky?
8. Jaké má být řešení klíčových křižovatek?
Zrcadla, Brouček, Soud, Husovo, Madeta. Jaký koncept? Preferovat okružní 
křižovatky, světla? Které další křižovatky a jak je řešit?
9. Kruhový objezd Blanická /Legií?
Má město usilovat o řešení i za cenu vynaložení vlastních prostředků (sil-
nice je kraje) pro zvýšení bezpečnosti přechodu na cyklotrasu směrem 
na Hajdu?
10. Kruhový objezd Blanická/Blechova?
Je nutné zásadně přebudovat atypickou křižovatku mezi Píseckým před-
městím a starým sídlištěm?
11. Zpomalení dopravy v kritické části centra?
Bude prospěšné snížit průjezdní rychlost alespoň v úseku Riegrovy ulice či 
delším?
12. Zklidnění dopravy Riegrova?
Omezit průjezd např. pro kamiony centrem? Souvisí částečně s otázkami 5 
a 11.

parkování
13. Změna placených/časově omezených míst v centru?
Zvýšit, snížit nebo ponechat počet takto omezených míst? Umožnit ve měs-
tě placená vyhrazená parkování pro firmy?
14. Záchytné parkoviště pro centrum?
Přinese takové parkoviště výrazné zlepšení, kde budovat, v jaké vzdálenosti  
od centra? Jedno nebo více takových parkovišť?
15. Jak řešit zóny s problematickým parkováním?
Pro oblast Komenského ulice připravujeme územní studii. Má řešit problé-
my s parkováním (i v dalších lokalitách) radikálně, třeba i na úkor zeleně 
či jiného komfortu pro obyvatele, nebo máme hledat cesty pro částečné 
postupné zlepšování?

Hromadná doprava
16. Vytvořit dopravní uzel v prostoru vlakového nádraží?
Dopravní uzel a přestupní terminál vlaky-autobusy je ústřední téma, které 
ovlivní mnoho dalších. V centru města nadále zůstane komfortní nástupní 
a výstupní místo.
17. Jak má vypadat výstupní a nástupní místo v centru města?
Navazuje na předchozí otázku, má toto místo být tam, kde je v současnosti, 
nebo je to jen stereotyp v našem uvažování a může být i jinde, třeba někde 
na hlavním průjezdu městem?

městská doprava
18. Posilovat o další trasy?
Je třeba rozšířit městskou dopravu o další trasy, o které?
19. Směřovat k individuální obsluze občanů?
Posilovat hromadnou dopravu nebo směřovat raději k řešení cestou jakých-
si „taxi“, zejména pokud by se tato řešení od sebe příliš nelišila nákladově?

pěší doprava
20. Vytvořit hlavní pěší koridor Nádraží – Bažantnice?
Podporovat postupný vznik hlavní pěší linie, komfortní, bez nebezpečných 
míst, s přechody pro chodce?
21. Přechody pro chodce?
Zvyšovat počet přechodů? Zvyšovat bezpečnost existujících? Preferovat 
místa pro přecházení?
22. Pěší zóna v centru?
Vyhradit i v budoucnu část ulic Havlíčkova a Pod Farou pěší zóně?

CyklistiCká doprava
23. Budování cyklostezek?
Chceme podporovat budování nových cyklostezek ve městě? V jakém rozsa-
hu a jakých lokalitách, úsecích?
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Příspěvek za MS ODS Milevsko
Vážený čtenáři,
Proč volit ODS? Máme za sebou ne-
lehké období a velice těžko se ar-
gumentuje proč volit právě nás. 
K špatné pověsti stačí selhání ně-
kolika lidí spolu s „aktivitou“ sdě-
lovacích prostředků. Ještě nedáv-
no jsme měli zastoupení ve vedení 
krajů, velkých i malých měst. Přišly 
problémy, nedostavil se slušný 
volební výsledek a mnoho našich 
dlouholetých členů prostě přešlo 
jinam. Já a mí kolegové z kandi-
dátky ODS před problémy neutí-
káme jinam, ale řešíme je. Uvnitř 
ODS, ale i každodenně ve svých 

zaměstnáních.
 V ODS jsem od jejího vzniku, politi-
ku beru jako službu, ne jako kšeft. 
Každý den jsem konfrontován s pro-
blémy úřadu i našich občanů. Dva-
náctiletá praxe starosty je dobrou 
školou na to abych věděl, co lidi 
trápí a abych věděl, jak tyto problé-
my řešit. Na kandidátní listině ODS 
jsem na osmém místě. Vážený voli-
či, dovoluji si Vás 7. a 8. října pozvat 
k volbám a požádat Vás o Váš hlas.
Pavel Souhrada, kandidát č. 8 za ODS

„ZA ODS Milevsko jsme dali prostor sta-
rostovi Bernartic, panu Pavlu Souhradovi.“

Pejsci pod kontrolou
Základní povinnost všech majitelů 
psů je mít psa na veřejném pro-
stranství pod kontrolou. V intravi-
lánu obce to znamená na vodítku, 
jak říká nová vyhláška města, kte-
rou nedávno schválilo zastupitel-
stvo (nic nového to ovšem není, 
tato povinnost platila i doposud).
Pro někoho možná nesmysl a zby-
tečná věc. S rostoucím počtem 
psů ve městě a zvláště po nepří-
jemných zkušenostech z poslední 
doby je však respektování vyhlášky 
velmi důležité. Nezřídka se stává, 
že pes, který není pod kontrolou, 
napadne jiného psa včetně jeho 
majitele, nebo malé dítě. Často 

se setkávám s tím, že jsou vlastníci 
zejména menších plemen psů vy-
stavováni stresům, nebo minimál-
ně nepříjemným okamžikům, když 
jiný nezodpovědný majitel nepl-
ní tuto svou základní povinnost. 
Hrůza mne navíc jímá při pohledu 
na bojová plemena psů volně po-
bíhajících bez vodítek – majitel 
v nedohlednu - a to třeba i v blíz-
kosti dětských hřišť. Nejde o žád-
nou nadměrnou represi, ale pouze 
o vzájemný respekt a uvědomění si 
svých povinnosti. Děkuji zároveň 
všem těm, kteří respekt a ohledu-
plnost mají.

Lubomír Šrámek, TOP 09

ANO na zářijovém ZMM
Kandidáti ANO na jednání Zastu-
pitelstva (ZMM) opět projevili 
prostřednictvím svého zastupite-
le značnou aktivitu. Na programu 
schůze byly dva body předložené 
tímto zastupitelem – jednak návrh 
na obměnu Redakční rady a jednak 
návrh na změnu statutu Milevského 
zpravodaje. Účelem obou návrhů 
bylo zajistit určitou politickou pari-
tu při tvorbě tohoto měsíčníku.
Dále ZMM projednalo pozměňovací 
návrhy ke třem bodům programu, 
ve kterých ANO:
•	nedoporučovalo zrušit Fond roz-

voje a rezerv
•	navrhovalo ke Zprávě o kont-

role v Sociálních službách, aby 
Rada využívala možnosti sta-
novit kritéria pro poskytnutí 

a případnému vrácení příspěvku, 
danou jí zákonem

•	ke Zprávě o plnění koaličního 
programu zejména navrhlo jiné 
znění bodu 2 návrhu usnesení.

V návrhu na nová usnesení byl pro-
jednán návrh na provedení kontroly 
Finančním výborem ohledně čer-
pání nákladů na zpracované studie 
v období 2010–2015.
Ačkoliv žádný z předložených ná-
vrhů nebyl ZMM schválen, dosáhlo 
ANO dílčího úspěchu. Přednesením 
závažných připomínek k bodu 2 
návrhu usnesení ke Zprávě o plně-
ní koaličního programu přispělo 
k tomu, že jej předkladatel stáhnul.
Celé texty návrhů ANO jsou v zápise 
z jednání ZMM.

Tibor Kaleja

Pozvánka k volbám
Vážení občané,
zveme Vás k volbám do Zastupitelstva Jihočeského kraje a do Senátu ČR.
Podrobnější údaje k volebnímu programu KSČM najdete na http://jckr.
kscm.cz a na našich volebních plakátech.
Naše moto: Bohatství této země patří všem, nejen vyvoleným.
Naše volební číslo: 37                   Zastupitel MM za KSČM Ing. Bohuslav Beneš

PříSPěvky ZAStuPItelů

Příspěvky zastupitelů nejsou nijak upravovány.

Další oblíbené listování
Na sobotu 15. října přichystala 
městská knihovna další oblíbené 
Listování. Tentokrát s názvem Muž, 
který miloval Yngveho.
Píše se začátek roku 1990, v Evropě 
se hroutí komunistický režim a pro-
bíhají zásadní změny. V jihonor-
ském Stavangeru chodí do druhého 
ročníku gymnázia mladý rebel Jarle 
Klepp. Jarle hraje v punkové kape-
le, má kamaráda anarchistu, krás-
nou přítelkyni a vyhraněné názory 
na většinu věcí. Jeho hlavním cílem 
je nebýt jako ostatní a dávat to pa-
třičně najevo. Jednoho dne se ve 

škole objeví nový spolužák, úplně 
obyčejný světlovlasý kluk, který 
ničím nevyniká. Vlastně něčím však 
přece - je krásný. Setkání s Yngvem 
poplete Jarlemu hlavu a obrátí mu 
život vzhůru nohama. A lidem ko-
lem něj také. Skvělý román o do-
spívání, touze a lásce na pozadí 
významných dějinných událostí, 
v němž si připomenete atmosféru 
tehdejší doby.
Listování proběhne v Milevském 
kině, účinkovat budou Jakub Zed-
níček, Jiří Ressler a Markéta Lán-
ská. Začátek je ve 20 hodin.

volná místa v kroužcích DDM
DDM Milevsko 
nabízí ještě 
volná místa 

v kroužcích Keramika, Dopolední 
zvoneček (seznámení s VV tech-
nikami za asistence maminek – již 
od 2 let).
Další volná místa nabízí kroužek 
Kickbox, Sebeobrana pro ženy, 
Kondiční cvičení pro ženy, Ori-
entální tance, Stolní tenis 2 (pro 
pokročilejší hráče), Šachy, Žon-
glování nebo Lukostřelba. Ter-
míny téměř všech kroužků jsou 
k dispozici na www.ddmmilevsko.
cz, kde je možné se ihned online 

přihlásit do některého z krouž-
ků. Pravidelnou činnost kroužky 
zahajují začátkem října a končí 
k poslednímu květnu. Do kroužků 
je možné po dohodě vstoupit i v 
průběhu roku. Ale čím dříve, tím 
lépe! Průměrná cena kroužku je 
za celé období 700 Kč. V průběhu 
školního roku se opět můžete těšit 
na akce (Velikonoce, Vánoce,..), 
soutěže či turnaje (stolní tenis, 
badminton).
Bližší informace na našem webu, 
facebooku DDM Milevsko, nebo tele-
fonicky: pí. Forejtová 777 339 923, 
p. Fink 777 339 990.

Do nebíčka do peklíčka
Na pátek 2. 12. přichystal Dům kul-
tury Milevsko zájezd do opravdového 
pekla a nebe, do areálu dolu Marie 
v Příbrami. Nejprve navštívíme za do-
provodu průvodce svíčkami nasvíce-
nou Mariánskou štolu, kde se setkáme 
s bájným vládcem podzemí Permo-
nem, s jeho pomocníky skřítky – per-
moníky a hlavně s čerty v čele s jejich 
panovníkem Luciferem. Poté se na-
vrátíme nasvícenou štolou do hlav-
ní šachetní budovy, kde nás v patře 
bude očekávat strážce nebeských 

bran svatý Petr, andělé a samozřejmě 
hlavně svatý Mikuláš, který dětem na-
dělí dárečky. Závazné přihlášky se již 
nyní přijímají v kanceláři DK, na te-
lefonu 383 809 201 nebo na e-mailu 
kortanova@milevskem.cz. Odjezd 
je stanovený na 15 hodinu od domu 
kultury, v ceně 200 Kč je zahrnuta 
cesta autobusem a vstupné. Upo-
zorňujeme, že minule se nedostalo 
na všechny zájemce, a proto v pří-
padě zájmu doporučujeme včasné 
přihlášení.
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PO 13.30 - 16.00 moderní gymnastika 15.00-16.00 malý sál

15.00 - 16.30 žáci – sportovní všestrannost

16.30 - 17.30 rodiče a děti (děti od 3 let, i rodiče hradí příspěvky)

17.00 - 18.30 atletika atletický stadion

17.30 - 19.00 muži – jóga malý sál 

17.30 - 18.30 ženy – zdravotní tělocvik

18.30 - 20.00 ženy aerobik

19.00 - 20.00 pilates malý sál

20.00 - 22.00 muži a ženy – volejbal

ÚT 09.30 - 10.30 batolata a maminky (děti 6-12 měsíců, i rodiče hradí příspěvky) malý sál

13.30 - 14.30 nejmladší žákyně, žáci (r. 2011) – sport. všestrannost

14.30 - 16.00 žákyně I. – sportovní všestrannost

16.00 - 17.00 nejmladší žáci (od roku nar. 2011 a 1. třída) 

17.00 - 18.30 atletika (od ročníku 2009) říjen-duben II. ZŠ 16-18

17.00 - 18.30 mladší žáci (2. - 5. třída)

17.00 - 18.30 Tai-či (relaxace, regenerace - ženy, muži) malý sál

18.30 - 20.00 starší žáci a dorost

18.00 - 19.00 volejbal – dorostenky, ženy II. ZŠ

19.00 - 20.30 ženy – volejbal II. ZŠ

20.00 - 22.00 muži – stolní tenis

ST 09.30  - 10.30 rodiče a děti (děti 2-3 roky, i rodiče hradí příspěvky)

14.30 - 16.00 žákyně – sportovní všestrannost II., III., IV.

15.00 - 17.00 moderní gymnastika speciální škola

15.30 - 18.00 sportovní gymnastika žákyně 15.30-16.00 malý sál

16.15 - 17.45 ženy a muži - jogová cvičení malý sál

18.00 - 19.00 mladší žákyně (3. – 5. třída)

19.00 – 21.00 kolektivní sporty – bude upřesněno

18.00 - 21.00 pilates (jednotlivá cvičení: 18-19, 19.15-20.15) malý sál

20.00 - 22.00 muži a ženy – badminton ZŠ Bernartice

ČT 09.00 - 10.00 ženy - zdravotní cvičení malý sál

10.00 - 11.00 ženy - zdravotní cvičení malý sál

14.00 - 15.00 nejmladší žákyně, žáci (r. 2011) – sport. všestrannost

15.00 - 17.00 mladší žákyně a žáci I. - sportovní všestrannost

17.00 - 18.30 atletika (od ročníku 2011) atletický stadion

17.00 - 18.00 nejmladší žákyně (od roku nar. 2011 a 1. - 2. třída)

18.00 - 19.30 starší žákyně (6. – 9. třída) 

18.00 - 19.30 cvičení pro zdraví a harmonii malý sál

19.30 - 20.30 ženy aerobik

20.30 - 22.00 ženy – volejbal

PÁ 13.30 - 16.00 moderní gymnastika 15.30-16.00 malý sál

15.00 - 17.00 žákyně II., III., IV. – sportovní všestrannost 15.00-15.30 malý sál

17.00 - 18.00 pilates (začátečníci, začíná se 7. 10. 2016) malý sál

17.00 - 19.00 sportovní gymnastika žákyně 

19.00 - 20.30 muži - stolní tenis

20.30 - 22.00 dorostenci a muži - rekreační sporty

SO 10.00 - 17.00 zápasy stolní tenis, sporty dle dohody

18.00 - 20.00 volejbal smíšený – rekreační

NE 10.00 - 12.00 dle dohody - sportovní gymnastika žákyně, zápasy stolní tenis

12.00 - 15.00 základy akrobacie (od 10 let, placené mimo TJ Sokol)

15.00 - 17.00 žákyně a žáci – sportovní všestrannost

17.00 - 20.00 atletika (září – říjen využívá moderní gymnastika)

Cvičí se od pondělí 12. září 2016 v Sokolovně a uvedených místech.

tJ SOkOl MIlevSkO | ROZvRH CvIČeNí
Sokolové zahájili
Dveře milevské sokolovny se otevřely pro všech-
ny zájemce o cvičení v pondělí 12. září. V rozvrhu 
na cvičební rok 2016/2017 si určitě najde to svo-
je správné cvičení každý sportumilovný milevšťák 
ve věku od 6 měsíců až po věk vysoce seniorský. 
A pokud zatím někdo kvůli krásnému letnímu po-
časí nenašel cestu do tělocvičny, ale do cvičení 
se chce zapojit, určitě nemá ještě zmeškáno. Ve 
většině cvičení se určitě ještě nějaké to místeč-
ko najde. Zkuste se domluvit s cvičiteli či trenéry 
toho svého oblíbeného cvičení…
Tělocvičná jednota Sokol Milevsko hledá zájemce 
o dobrovolnou cvičitelskou práci, a to hlavně pro 
dětské oddíly všestrannosti. Zájemcům nabízíme 
zaučení, proškolení a přátelský kolektiv. Více in-
formací podá sokolnice Zuzana Heráková.

Humanitární sbírka
Farní charita Milevsko uskuteční tradiční pod-
zimní humanitární sbírku. Jedná se o veškeré 
šatstvo (i nepoškozené boty), přikrývky, lůžko-
viny, ručníky, utěrky, záclony, polštáře, deky, 
spací pytle, hračky, knihy i domácí potřeby – ná-
dobí, skleničky (nepoškozené) – vše čisté a za-
balené do pevných pytlů nebo krabic.
Sběr proběhne:
Ve čtvrtek 06. 10. od 15.00 do 17.00 hodin
V pondělí 10. 10. od 15.00 do 18.00 hodin
Ve středu 12. 10. od 15.00 do 18.00 hodin
V pondělí 17. 10. od 15.00 do 17.00 hodin
Sběrné místo najdete ve výstavní hale v Týnické 
ulici (u bývalé Madety). Část oděvů použijeme 
na doplnění šatníku, který funguje v prostorách 
naší charity v areálu kláštera. Je možné na mís-
tě přispět jakoukoliv částkou na manipulaci se 
sbírkou. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Celovečerní stand-up comedy 
Ondřeje Sokola!

30. října v DK Milevsko

Nečekaný pohled do soukromí 
Ondřeje Sokola a téměř všech umělců 

v České republice.

„…stand up je disciplína, kde je člověk 
sám za sebe, a tím pádem je to něco 
mezi románem na jevišti, epickým 

vyprávěním, a zvláštním, odlehčeným 
hraním…“

Ondřej Sokol
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FOtOObJektIveM

V sobotu 17. září byla vernisáží zahájena výstava o dějinách školství na 
Milevsku s názvem Ema má mísu. Vernisáž v muzeu navštívilo přes 50 
návštěvníků.

Ve čtvrtek 15. září se konal v Latinské škole koncert k 180. výročí úmr-
tí básníka Karla Hynka Máchy s názvem Když básník odchází. Koncert 
doprovázel příbramský soubor Chairé, verše z Máchova Máje recitoval 
Alfred Strejček. Koncert navštívilo 30 platících diváků.

V září odstartoval v domě kultury Seminář fotografování. Jak správně foto-
grafovat zde odborně radí zkušení lektoři z Fotoklubu Cvakycvak.

Jesličky Milísek zahájily 5. září nový školní rok pro nejmenší děti již 
od 1 roku do 4 let a nabízí odbornou a individuální celodenní péči o děti.

V sobotu 3. září se ukutečnil již 7. Milevský pohádkový les, který každoročně pořádá Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko. 
Děkujeme tímto sponzorům: JUB, KV2 audio, Efaflex s.r.o., Ekoklima, Služby Města Milevska, SPOS Milevsko s.r.o., Kovářovská opona, ZVVZ 
Enven Engeneering, Zeměráj, Jaroslav Hřebík H + H, Robro s.r.o., IKK Milevsko s.r.o., Lhota – Mlčkovský – malířství, Potraviny Prima – V. Hejný, 
Boma, Mautel s.r.o., Komerc, IKK Milevsko, Calta elektro, Lidovka David Pejša, Restaurace U Broučka, MUDr. Hana Kuchtová, Elektro Vachta, 
Park+ ing. Václav Šmejkal, AP hračky - Alena Barešová, Luvex a.s.
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StříPky Z MINulOStI

700 let velkého panovníka
V letošním roce si připo-
mínáme důležité výročí 
českých dějin. Dne 14. 
května 2016 totiž uply-
nulo už 700 let od naro-
zení nejslavnějšího čes-
kého panovníka Karla IV. 
Během svého vladařské-
ho působení v českých 
zemích (od roku 1333) 
dokázal pozvednout 
české království zejmé-
na po kulturní stránce 
na evropskou úroveň 
a stal se jedním z nejvý-
znamnějších panovníků 
vrcholného středověku.
Jak je všeobecně známo, 
Karel IV. se narodil 14. 

května 1316 v Praze a byl pokřtěn jménem Václav. Jeho rodiči byli český král 
Jan Lucemburský a královna Eliška Přemyslovna. Malý Václav byl vychová-
ván především na francouzském dvoře, kde při svém biřmování ve věku 7 let 
přijal křestní jméno po svém strýci, francouzském králi Karlu IV. Sličném. 
Byl velmi inteligentní, vzdělaný a hovořil plynně pěti jazyky – latinsky, 
francouzsky, německy, italsky a česky. Uměl také číst i psát a byl vůbec prv-
ním českým králem, který tyto dovednosti ovládal. Karel IV. proslul hlavně 
obratnou sňatkovou politikou a zakladatelskou činností, a tu si neškodí tro-
chu připomenout.
Jméno Karla IV. je v Čechách spojováno především s rozkvětem gotického 
stavebního slohu. Pražský hrad, chrám svatého Víta či Karlův most patří 
dodnes mezi architektonické skvosty. Základní kámen svatovítské katedrály 
byl položen ještě za života Jana Lucemburského, stavbu však začal fran-
couzský architekt Matyáš z Arrasu v roce 1344. Po Matyášově smrti ve vý-
stavbě pokračoval architekt a sochař Petr Parléř.
Katedrála měla být důstojným pohřebním místem českých panovníků a síd-
lem pražské arcidiecéze. Arcibiskupství vzešlo roku 1344 z pražského bis-
kupství, které od svého založení roku 973 podléhalo Arcibiskupství v Mohu-
či. Prvním pražským arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic, velký donátor 
umění a Karlův přítel.
Karel IV. byl známým sběratelem různých předmětů. Jeho sběratelské zájmy 
se nejvíce prolínají s kultem relikvií, což jsou hmotné památky na pozemský 
život a umučení Krista a svatých. Kromě množství schránek na ostatky sva-
tých, tzv. relikviářů, a dalších uměleckých předmětů nechal Karel IV. vyrobit 
nové české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna vznikla roku 1346 
a byla vyrobena z ryzího zlata podle vzoru přemyslovské koruny. Nese 20 
perel a 91 drahých kamenů – safíry, smaragdy, rubíny a spinely. Dne 2. září 
1347 byl touto korunou Karel, tehdy ještě moravský markrabě, slavnostně 
korunován na českého krále.
Praha byla v Karlově době hlavním městem zemí Koruny české. Díky založe-
ní Nového Města pražského 8. března 1348 se rozrostla do rozměrů jednoho 
z největších měst celé Evropy. Centrem Nového Města byl Dobytčí trh, který 
se dnes nazývá Karlovo náměstí a je největším náměstím v České republi-
ce. Karel nechal vybudovat na Novém Městě pražském klášter slovanských 
benediktinů v Emauzích s kostelem zasvěceným Panně Marii, sv. Cyrilu 
a Metoději, sv. Vojtěchu, sv. Prokopu a sv. Jeronýmovi. Záměrem mělo být 
oživení slovanské liturgie s cyrilometodějskou tradicí a vytvoření střediska 
slovanské církevní vzdělanosti.
Pravděpodobně největším Karlovým počinem ze všech fundátorských snah 
bylo založení univerzity v Praze. Karlova univerzita je nejstarší univerzi-
tou severně od Alp a řadí se k nejstarším v Evropě. Nejvyšším univerzitním 

představitelem byl pražský 
arcibiskup. Povolení ke zříze-
ní univerzity obdržel Karel IV. 
prostřednictvím buly papeže 
Klementa VI., vydané 26. led-
na 1347 v Avignonu. Zaklá-
dací listinu univerzity nechal 
vyhotovit dne 7. dubna 1348. 
Posléze se podílel na vzni-
ku i první středoevropské 
univerzitní koleje latinsky 
zvané Collegium Carolinum, 
dnes známé pod pojmem 
Karolinum.
Karel IV. dal postavit nebo 
přestavět velké množství hra-
dů, zejména Radyni, Kašperk, 
Tepenec nebo Hrádek u Pur-
karce. Nejproslulejším hradem 
je však Karlštejn, budovaný v letech 1348 – 1367. Velice ceněným prostorem 
hradu je Kaple svatého Kříže, která je zdobena zlacením, drahými kameny 
a unikátním souborem deskových obrazů pocházejících z dílny mistra Teodori-
ka. Karlštejn byl nejdříve budován jako Karlovo soukromé sídlo, až později 
sem byly umístěny říšské korunovační klenoty a sesbírané relikvie. Říšské ko-
runovační klenoty měl Karel IV. v držení již od roku 1346, kdy byl po smrti své-
ho předchůdce Ludvíka IV. Bavora zvolen římským králem. České korunovační 
klenoty nechal na Kar-
lštejn umístit pravdě-
podobně až Karlův syn 
a nástupce Václav IV.
Vrcholem Karlovy politic-
ké dráhy byla roku 1355 
v Římě papežská koru-
novace císařem. Není 
asi nutné zdůrazňovat, 
že se v Karlově přípa-
dě jednalo opět o český 
primát. Karel byl v pořa-
dí čtvrtým téhož jména 
na římskoněmeckém trů-
nu, odtud tedy pochází 
označení IV. Karlovým 
největším diplomatic-
kým počinem v roli řím-
ského císaře bylo vydání 
kodexu se zlatou pečetí 
– tzv. Zlaté buly Karla 
IV. Ta stanovovala práva 
kurfiřtů při volbě řím-
ského krále a výjimečné 
postavení českého státu 
a českého krále v rámci 
říše. Tato Zlatá bula byla 
nejdůležitějším doku-
mentem Svaté říše řím-
ské ve středověku a pla-
tila až do jejího zániku 
roku 1806.
Mgr. Petra Kratochvílová

Milevské muzeum

králedenpro
Účinkují 

vokálně-instrumentální soubor  
Chairé z Příbrami,  

umělecký vedoucí Josef Krček

Umělecký přednes 
Alfred Strejček

Pořad se koná 
v sobotu 8. října 2016 v 19.30 hodin  

v milevské klášterní bazilice

 Vstupné Kč 60
Akce se koná za finanční podpory Jihočeského kraje a Města Milevska

Milevské muzeum
ve spolupráci s klášterem premonstrátů

Vás srdečně zve na

h
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kultuRA A SPORt v MIlevSku A OkOlí

MILEVSKÉ KINO

5. kVětna 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI
sobota 1., neděle 2. 10. 17.30
USA – Rodinný, dobrodružný - Nezapomenu-
telný filmový zážitek slibuje další snímek z díl-
ny vizionářského režiséra Tima Burtona.
3D DABING 128 min.   
vstupné: 140 Kč
ANTHROPOID
sobota 1., neděle 2. 10. 20.00
Velká Británie, Česko, Francie – Životopisný, 
thriller - Snímek Anthropoid vychází z výji-
mečného skutečného příběhu vojenské opera-
ce za druhé světové války.
TITULKY 121 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
čtvrtek 6. až sobota 8. 10. 20.00
ČR – Smutná komedie - Čtyřicetiletý Luboš Ca-
fourek je svérázný instalatér. Je zručný a po-
ctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy 
nezalekne.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 85 min.
vstupné: 120 Kč
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
pátek 7. až neděle 9. 10. 17.30
USA – Animovaný, Rodinný - Čápi nosí děti…, 
nebo alespoň nosívali.
DABING 87 min.   
vstupné: 110 Kč
RODINNÉ ŠTĚSTÍ
neděle 9. 10. 20.00
Maďarsko – Drama, komedie - Když vás okol-
nosti donutí ubytovat příbuzné u sebe doma, 
nebývá to žádný med. Hlavní cena z festivalu 
51. MFF Karlovy Vary za nejlepší film.
TITULKY 87 min.
vstupné: 80 Kč
INFERNO
čtvrtek 13., pátek 14. 10. 20.00
USA – Drama, akční - Držitel Oscara Ron 
Howard se vrací, aby se ujal režie filmové 
adaptace nejnovějšího dílu filmové série spi-
sovatele Dana Browna (Šifra mistra Leonarda) 
o Robertu Langdonovi, která utržila po světě 
přes miliardu dolarů.
TITULKY 122 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
MUŽ, KTERÝ MILOVAL YNGVEHO
sobota 15. 10. 20.00
Akci pořádá: Městská knihovna Milevsko
vstupné: 80 Kč, předprodej v knihovně
THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK 
THE TOURING YEARS
neděle 16. 10. 20.00
USA – Dokumentární - Film, který vznikl ve 
spolupráci s Paulem McCartneym, Ringo Sta-
rrem, Yoko Ono a Olívií Harrisonovou, zachy-
tává období od prvních vystoupení skupiny 
až po jejich poslední koncert.

TITULKY 100 min.
vstupné: 90 Kč

JACK REACHER: NEVRACEJ SE
čtvrtek 20., pátek 21. 10. 20.00
USA – Akční - Bývalý vojenský vyšetřovatel 
Jack Reacher (Tom Cruise) přijíždí na svou 
bývalou vojenskou základnu, kde je ke své-
mu překvapení obviněn, že je zodpovědný 
za vraždu.
TITULKY 116 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

LICHOŽROUTI
pátek 21. až neděle 23. 10. 17.30
ČR, SR, Chorvatsko - Animovaný, Rodinný - Li-
chožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi 
lidmi a mohou za to, že lidstvu z páru ponožek 
vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami 
se totiž živí!
DABING 86 min.   
vstupné: 120 Kč

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
sobota 22., neděle 23. 10. 20.00
ČR – Komedie - Od tvůrců komedie Ženy v po-
kušení. Bezva ženská na krku je komedie 
o ženské odvaze najít samu sebe, o hrdos-
ti, odhodlání a nesnázích, se kterými se i ta 
nejbezvadnější ženská může setkat na cestě 
za samostatností a láskou.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 97 min.
vstupné: 120 Kč

KISS ROCKS VEGAS
úterý 25. 10. 20.00
USA – Koncert - Jedné bláznivé noci v Las Ve-
gas, na střeše Hard Rock Hotelu, přistála he-
likoptéra s kapelou KISS, která město zabrala 
pro své legendární show. Nyní, pouze v jeden 
večer 25. října, máš možnost i ty tuhle show 
zažít v některém ze sta kin v ČR.
TITULKY 115 min.
vstupné: 110 Kč

OSTRAVÁK OSTRAVSKI
čtvrtek 27., sobota 29. 10. 20.00
ČR – Komedie - Jarek Ostravski je horník jako 
každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze 
štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze 
závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho 
život obrátí naruby.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

KUBO A KOUZELNÝ MEČ
sobota 29., neděle 30. 10. 17.30
USA – Animovaný, dobrodružný - Umí vyprá-
vět příběhy tak, že to bere dech. Tím je výji-
mečný Kubo, hlavní hrdina výpravného ani-
movaného dobrodružství.
3D DABING 101 min.   
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

TENKRÁT V RÁJI
neděle 30. 10. 20.00
ČR – Romantický, dobrodružný - Česko-sloven-
ský koprodukční film spisovatele, scenáristy 
a producenta Josefa Urbana volně vypráví pří-
běh dramatického osudu českého horolezce 
Josefa Smítky a jeho druhů, popravených na-
cisty v dubnu 1945 v Terezíně.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 99 min.
vstupné: 120 Kč

DůM KULTURY

nádražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO 
OBLEČENÍ A OSTATNÍCH POTŘEB 
A BLEŠÍ TRH
sobota 1. 10. 10.00-12.00
V rámci burzy je možné darovat oblečení, do-
mácí potřeby, hračky, prostěradla apod. pro 
děti a maminky z Domova sv. Alžběty ve Ve-
selíčku.
prostory DK
vstupné: zdarma
ZÁJEZDOVÉ PŘEDSTAVENÍ 
MUZIKÁL SIBYLA
neděle 2. 10. odjezd v 10.00 od DK
Pouze pro přihlášené.
DĚTSKÁ JÓGA – ZAHÁJENÍ LEKCÍ
pondělí 3. 10. 16.00
hudební sál
JÓGA – ZAHÁJENÍ LEKCÍ
pondělí 3. 10. 17.00
hudební sál
TAIČI – ÚVODNÍ HODINA
pondělí 3. 10. 20.15-21.15
hudební sál
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER 
CESTA K ENERGETICKÉ SVOBODĚ
čtvrtek 6. 10. 18.00
Přednáší Milan Smrž, předseda národní sekce 
a viceprezident evropského sdružení Eurosolar.
výuková učebna
vstupné: zdarma
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 6. 10. 19.00
3. lekce. Pro přihlášené účastníky. Vyučují 
manželé Bolkovi.
velký sál
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
JIHOČESKÉHO KRAJE A DO SENÁTU ČR
pátek 7. 10. 14.00-22.00
Volební okrsek.
loutkový sál + Galerie M
TANEČNÍ HODINY 2016
pátek 7. 10. 17.30 a 20.00
6. lekce, skupina A – 17.30 hod. a skupina B – 
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní 
vstupné: 30 Kč
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
JIHOČESKÉHO KRAJE A DO SENÁTU ČR
sobota 8. 10. 08.00-14.00
Volební okrsek.
loutkový sál + Galerie M
POHÁDKA – SůL NAD ZLATO
sobota 8. 10. 14.00
Hraje Divadelní agentura Praha. Příběh Soli 
nad zlato je asi všem dobře známý: Král ne-
porozumí slovům milované dcery Marušky, 
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kterými chtěla svému otci vyjádřit lásku a od-
danost, nepochopí, že sůl pro ni znamená 
vzácnost, bez které se nedá žít a v náhlém vý-
buchu hněvu vyžene Marušku z domu.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč,                      
na místě 60 Kč
DIVADELNÍ PŘESTAVENÍ 
PRÁZDNINY SNů
sobota 8. 10. 19.00
Příběh je plný vtipných nedorozumění a trap-
ných situací, které se mohou přihodit, pokud 
si na léto pronajmete dům. Hraje Divadelní 
soubor J. K. Tyl při Kulturním zařízení města 
Počátky.
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč

SEMINÁŘ FOTOGRAFOVÁNÍ
pondělí 10. 10. 18.00
malý sál
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 11. 10. 13.00–16.00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2
KČT – TURISTICKÁ BESEDA - KUBA
úterý 11. 10. 18.00
Vypráví a promítá Mgr. Jana Beránková.
loutkový sál
IRISDIAGNOSTIKA - PORADNA
čtvrtek 13. 10. 14.00
učebna 2
IRISDIAGNOSTIKA – PŘEDNÁŠKA
čtvrtek 13. 10. 17.00
Přednáška Jitky Hanzalové, tentokrát s ná-
zvem Zdravé hubnutí.
učebna 2
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 13. 10. 19.00
4. lekce. Pro přihlášené účastníky. Vyučují 
manželé Bolkovi.
velký sál
TANEČNÍ HODINY 2016 
PRODLOUŽENÁ – KURZ A
pátek 14. 10. 19.00
prostory DK
vstupné: 110 a 100 Kč

TANEČNÍ HODINY 2016 
PRODLOUŽENÁ – KURZ B
sobota 15. 10. 19.00
prostory DK
vstupné: 110 a 100 Kč

TRADIČNÍ TANEČNÍ PODVEČER 
NEJEN PRO SENIORY
neděle 16. 10. 18.00-22.00
Hraje: jihočeská kapela Veselá muzika z No-
vých Hradů. Pořádá Dům kultury Milevsko ve 
spolupráci se Senior klubem ZVVZ a Sociální-
mi službami Města Milevska.
velký sál
vstupné: 140 Kč, členové SK ZVVZ 70 Kč

TOULKY ZA POZNÁNÍM - CHORVATSKO II.
KVARNERSKÝ ZÁLIV A ISTRIE
středa 19. 10. 18.00
Národní parky Severní Velebit, Brijuni, ostrov 
Krk, Města Rijeka, Pula, Škocjanská jeskyně.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

KURZ
PLETENÍ NÁVLEKů NA RUCE A NOHY
čtvrtek 20. 10. 17.30
V ceně kurzovného jsou dřevěné jehlice, vlnu 
si přineste vlastní (1 větší klubko, síla 4,5 mm) 
nebo bude možnost si ji zakoupit na místě. 
Na tento kurz je nutné se předem přihlásit, a to 
do čtvrtka 13. října z důvodu zajištění jehlic.
výuková učebna vstupné: 100 Kč
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 20. 10. 19.00
5. lekce. Pro přihlášené účastníky. 
velký sál
POPOVÁ SHOW - DIVINE ATTRACTION
pátek 21. 10. 18.00
Kalifornská hudební skupina z Los Angeles 
Divine Attraction vystoupí s nabitou popovou 
show v rámci svého turné „Exit Tour 2016“. 
Pořádá: Řeholní dům premonstrátů ve spolu-
práci s DK Milevsko
Bažantnice
vstupné: zdarma
8. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
pátek 21. 10. 19.00
Hraje: The Needs, Fantom
prostory DK
vstupné: předprodej – jednodenní 60 Kč, dvou-
denní 110 Kč, na místě – jednodenní 70 Kč, 
dvoudenní 120 Kč
8. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
sobota 22. 10.
Hraje: Lola, Elizabeth
předprodej 60 Kč, na místě 70 Kč
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 26. 10. 18.00-20.00
loutkový sál
PRÁZNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI 
VÝROBA TAŠKY Z TRIČKA
čtvrtek 27. 10. 09.00
Přineste s sebou starší bavlněné tričko.
výuková učebna
vstupné: 10 Kč
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 27. 10. 19.00
6. lekce. Pro přihlášené účastníky.
velký sál
TANEČNÍ HODINY 2016
pátek 28. 10. 17.30 a 20.00
7. lekce, skupina B – 17.30 hod. a skupina A – 
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní 
vstupné: 30 Kč
OSLAVY 28. ŘÍJNA
pátek 28. 10. 18.00
Pořádá město Milevsko ve spolupráci s DK.
Milevské kino
CELEBRITY – STAND-UP COMEDY 
ONDŘEJE SOKOLA
neděle 30. 10. 19.30
Celovečerní sólové komické vystoupení popu-
lárního herce, baviče a uznávaného režiséra 
Ondřeje Sokola.
velký sál
vstupné: 320 a 300 Kč

GALERIE M

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

VERNISÁŽ
DUŠE ZVÍŘAT A KOUZLO PŘÍRODY
úterý 4. 10. 18.00
Program vernisáže bude spojený s autogrami-
ádou a autorským čtením za doprovodu zpěvu 
a kytary Daniela Hambergera.
VÝSTAVA 
DUŠE ZVÍŘAT A KOUZLO PŘÍRODY
středa 5. – čtvrtek 27. 10.
Prodejní výstava olejomaleb spisovatelky 
a malířky Michaely Burdové.
vstupné: 10 Kč
HUDEBNÍ SKLEPY – ERICH BOBOŠ 
PROCHÁZKA & MAREK VOLF (SK)
pátek 21. 10. 19.30
Blues za hranicí stylu, excelentní psychedelic-
ká foukačka, zpěv i kytara. Křest desky!
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč

MILEVSKÉ MUZEUM

klášterní  557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

EMA MÁ MÍSU
do pondělí 14. 11.
Výstava o dějinách školství na Milevsku.
DEN PRO KRÁLE
sobota 8. 10. 19.30
Koncert k 700. výročí narození císaře a krá-
le Karla IV. Účinkují vokálně-instrumentální 
soubor Chairé z Příbrami, umělecký přednes 
Alfred Strejček.
klášterní bazilika
vstupné: 60 Kč

ZUŠ MILEVSKO

liBušina 1217 | tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

BESÍDKA PRO SENIORY
středa 19. 10. 14.00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
VÝCHOVNÝ KONCERT PRO ŽÁKY ZŠ
čtvrtek 20. 10. 10.00
sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 20. 10. 17.00
sál ZUŠ

SPOS MILEVSKO

J. a. komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

Veřejné bruslení a hokejové zápasy dle rozpi-
su na stránkách www.spos-milevsko.cz.

LETNÍ STADION - FC ZVVZ:
dorost - Junior Strakonice 02. 10. 11.00
muži B - TJ Blatná 02. 10. 16.00
ml. př.-Kluky/Albrechtice 06. 10. 17.00
ml. žáci - Třeboň/D. Voda 08. 10. 12.30
muži A - Otava Katovice 08. 10. 16.00
přípravky - FC ZVVZ Mil. 09. 10. 10.00
st. př. - SK Oslov 12. 10. 17.00
žáci - Malše Roudné 16. 10. 12.00
muži A - TJ Osek 16. 10. 15.30
dorost - Malše Roudné 23. 10. 11.00
muži B - Sokol S. Ústí 23. 10. 15.30
přípravky - FC ZVVZ Mil. 28. 10. 10.00
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SPORTOVNÍ HALA:
Handball ml. žačky - Strakonice
01. 10. 08.30
Handball st. žačky - Strakonice
01. 10. 10.00
Florbal muži Jihočeský přebor
15. 10. 08.00
Florbal junioři - III. liga
16. 10. 08.00
Handball ženy - Jindřichův Hradec
16. 10. 18.00
Handball st. žačky - Písek B
22. 10. 08.30
Handball st. žačky Písek A
22. 10. 11.00
TJ Chyšky florbalový turnaj
28. 10. 08.00
Handball ml. žačky - České Budějovice
29. 10. 08.30
Handball ženy - Kobylisy
30. 10. 16.00

SAUNA:
středy: MUŽI 16.00-21.00
čtvrtky: ŽENY 15.00-21.00
pátky: MUŽI 15.00-21.00

SENIOR KLUB ZVVZ

www.zvvz.cz/seniorklub

REKREACE - PARKHOTEL MOZOLOV
do neděle 2. 10.
ZÁJEZD Č. 20 – MILEVSKÉ OKOLÍ
úterý 4. 10.
Exkurze ve firmě EFAFLEX Olší, Dětské psy-
chiatrické nemocnice Opařany, PF Nábytek 
Veselíčko. Odjezd v 7.30 hodin.
FOTOGRAFOVÁNÍ KRAJINY 
A PORTRÉTů
pondělí 10. 10. 18.00
Pokračování kurzu s fotografy z klubu Cvaky-
cvak.
DK Milevsko
SPOLEČENSKÝ VEČER
neděle 16. 10. 18.00
Tradiční oblíbená akce, sleva na průkaz 50 %.
DK Milevsko
ZÁJEZD Č. 22 – BAD FÜSSING
úterý 18. 10.
Koupání v termálních lázních. Vstupné 10 € 
není v ceně. Odjezd v 7.00 hodin.
KURZ ANGLIČTINY
středa 19. 10. 08.30-10.40
učebna 1. ZŠ
ZÁJEZD Č. 21 – CUKROVAR DOBRONICE
úterý 25. 10.
Odloženo z roku 2015. Exkurze do provozu 
cukrovaru a prohlídka expozice cukrovarnic-
tví, lihovarnictví a řepařství. Přihlášky z roku 
2015 zůstávají v platnosti. Odjezd v 7.00 hodin.

KURZ NĚMČINY
středa 26. 10. 08.30-10.40
učebna 1. ZŠ

OBEC BRANICE
POSEZENÍ S DOUBRAVANKOU
sobota 15. 10. 14.00
Zahraje malá dechová hudba Doubravanka.
Kulturní dům Branice
vstupné: 100 Kč

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

u Bažantnice 561 | tel: 734 435 162
www.fchm.cz

FANOUŠ – nízkoprahové centrum

02. 10.   ZAŽIJ MĚSTO JINAK
(začátek v 15.00 v milevském klášteře)
06. 10.   SLACKLINE NA HůRKÁCH
11. 10.   FOTBAL NA SÍDLIŠTI
(sraz na starém sídlišti ve 14.00)
21. 10.   DÁŠ NA PRVNÍ DOJEM - WORKSHOP
31. 10.   HALLOWEEN

SaS ROZÁRKA – klub maminek

KLUB MAMINEK
4. 10., 11. 10., 25. 10.
Pravidelné setkání maminek s dětmi.
O RODIČÍCH A DĚTECH
18. 10. 10.00
Beseda s Mgr. Jaromírem Baslerem (psychote-
rapeut, kouč).

REHABILITAČNÍ CENTRUM

nádražní 496 | tel.: 382 522 674
www.rehabilitacnicentrum.cz

FINSKÁ SAUNA
Muži každé pondělí 17.00-20.00
Ženy každé úterý 17.00-19.00
CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST 
NAPŘÍMENÁ ZÁDA
středy 19.00-20.00
malá tělocvična II. ZŠ Milevsko
CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST - FLOWIN
pátky 16.00-17.00
malá tělocvična II. ZŠ Milevsko
Cena jedné lekce 100 Kč nebo 10+1 
zdarma 1000 Kč (platí pro obě cvi-
čení). Nutná rezervace na email  
romanacihlarova@seznam.cz nebo na tele-
fonu 382 522 674, 605 914 341 nejpozději 
do 12.00 v den cvičení.

CENTRUM MILÍSEK

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

LOGOPEDICKÁ PORADNA
čtvrtek 6. 10. 15.00
Příjem přihlášek na tel.: 608 259 525.
SEZNÁMENÍ 
BACHOVA KVĚTINOVÁ TERAPIE
středa 12. 10. 17.30–19.00
Příjemný (voňavý) podvečer pro ženy. Studio 
Duše Tábor.
vstupné: 60 Kč
INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGICKÁ 
PORADNA
pondělí 10. 10. 08.00–16.00
Bezplatné poradenství, diagnostika, PhDr. 
Vlasta Hořánková.
OSOBNÍ PORADENSTVÍ A TERAPIE
středa 12. 10. 09.00–16.00
Studio DUŠE (Kateřina Procházková), kinezio-
logie, rodinné konstelace. Jen na objednání, 
tel.: 723 156 675.

ČAKRY A MY, ČAKRY A DĚTI
čtvrtek 13. 10. 18.00
Esoterický kurz – o čakrách více i trochu 
jinak, Pomůžeme Vám pochopit a poznat 
vlastní čakerný systém. Přihlášky předem: 
centrummilisek@email.cz.
cena: 1150 Kč (10 hodin)
PRODEJNÍ AKCE – DITA TÁBOR
pondělí 17. 10. 08.00–16.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

ZAŽIJ MĚSTO JINAK
neděle 2. 10. 15.00-večer
Pokud se Vám líbilo Slavení s Bartolomějem 
u kostela, zveme právě Vás na interaktivní 
procházku Milevskem, zakončenou koncer-
tem v Kamenáči. Začneme v klášteře v 15.00 
a zažijeme Milevsko jinak. Otevřou se nám 
jindy zamčené dveře a nejen uvidíme, ale také 
prožijeme... Rezervace míst na dospělém od-
dělení knihovny. Vstupné dobrovolné. Pořádá 
knihovna, nízkoprah Fanouš, Music art pub 
Kamenáč a farnost Milevsko.
Milevsko
TÝDEN KNIHOVEN
pondělí 3. – pátek 7. 10.
Tradiční akce nabídne amnestii na upomínky, 
registraci pro nové čtenáře zdarma a jako bo-
nus možnost si prohlédnout podkroví oprave-
né střechy budovy knihovny.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
čtvrtek 13. a 27. 10. 10.00
Tento semestr se studenti zaměří na dějiny 
oděvní kultury.
studovna
LISTOVÁNÍ: MUŽ, KTERÝ MILOVAL 
YNGVEHO (TORE RENBERG)
sobota 15. 10. 20.00
Účinkují: Jakub Zedníček, Jiří Ressler a Marké-
ta Lánská
Milevské kino
OD KOLIBŘÍKA K ORLOVI
sobota 1. – úterý 25. 10.
Výstava fotografií Luboše Mráze.
vestibul knihovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
pondělí 31. 10. 17.30
Výstava milevského fotoklubu Cvakycvak po-
trvá do konce roku 2016.
vestibul knihoven

KLUB ČESKÝCH TURISTů

www.kctmilevsko.pisecko.info

PROCHÁZKA S MAPOU TERÉNEM
neděle 2. 10.
Účast na akci Oddílu orientačního sportu Pí-
sek. Místo srazu bude upřesněno podle rozpi-
su akce – v okolí Písku. Předpokládaný odjezd 
z nádraží ČD v 7.41 hod.

vede: Vladimír Ondruška
OKOLÍM TÁBORA
středa 5. 10.
Pěší vycházka po trase Tábor ČD, Granát. Ská-
la, Horky, Harrachovka, Geologická expedice, 
Tábor ČD. Délka trasy 13 km. Odjezd z nádraží 
ČD v 8.17 hod.                     vede: Tomáš Wilda
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vyHRAZeNO PRO škOly
SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELů
sobota 8. – neděle 9. 10.
Pořádá oblastní výbor KČT. Místo konání: 
Nová Bystřice

organizační zajištění: Jaroslav Mácha
UKONČENÍ CYKLO SEZONY
neděle 9. 10.
Poslední společná vyjížďka po trase Milev-
sko – Hrazánky – Kovářov – Kostelec n. Vlt. 
– Hrejkovice – Milevsko, délka trasy 35 km, 
odjezd v 9.00 hod. od sokolovny.

vede: Tomáš Wilda
KUBA
úterý 11. 10. 18.00
Turistická beseda - vypráví a promítá Mgr. 
Jana Beránková
DK - loutkový sál
PODZIMNÍ ŠPEKÁČEK
sobota 15. 10.
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si 
vezměte s sebou chutný špekáček. Sraz u so-
kolovny v 13.00 hod.        vede: Jaroslav Mácha
OKOLÍM TÁBORA
středa 19. 10.
Pěší vycházka po trase Balkova Lhota, Radimo-
vice u Táb., Liderovice, Chotoviny, Stoklasná 
Lhota, Tábor ČD. Délka trasy 18 km, možno 
zkrátit na 9 km. Odjezd z nádraží ČD v 8.17 hod.

vede: Tomáš Wilda

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAV. POSTIŽENÍM ZBĚŠIČKY

www.domovzbesicky.cz| tel.: 382 734 011

SPOLEČNĚ JSME V SUCHU 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 5. 10. 09.00-15.00
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří 
v rámci Týdne sociálních služeb.

1. ZŠ T. G. MASARYKA

První dny ve škole aneb už jsem školák
Při slavnostním zahájení 1. září zased-
lo na 1. ZŠ Milevsko do lavic tří prvních 
tříd celkem 60 prvňáčků. Ač si to rodiče 
a děti možná ještě ani neuvědomují, 
je to asi největší změna v jejich životě, 
kterou zažijí. Dětem začínají povinnos-
ti, které do té doby neměly, a stejně je 
to i s rodiči. Pokud dochází k nějakým 
změnám, nastává určitý pocit nejistoty 
– jaká ta škola bude, budu tam mít ka-
marády, zvládnu všechny úkoly? Tento 
pocit nejistoty se snažíme hned od za-
čátku zahnat. A tak si prvňáčci nejprve 
zmapovali prostředí školy - seznámili 
se s novými spolužáky, zjistili, co mají 
ve třídě, navštívili místa ve škole, která budou 
potřebovat znát - školní družinu, školní jídelnu, 
tělocvičny, kancelář, ředitelnu.
Paní učitelky navazují hravou formou na zna-
losti dětí z mateřských škol a pomalu jim přidá-
vají určité úkoly a úkony. A abych nezapomněl, 
nesmí chybět fotografie na památku (děkujeme 
panu Martinu Pelichovi). Na začátku článku jsem 
hovořil o školních povinnostech, které nastáva-
jí. Povinnost je v životě spojena vždy s určitým 

ustáleným řádem a pravidly. Chtěl bych rodiče 
požádat o jejich nastavení, ale i dodržování. 
Vím, že v dnešním rychlém světě se času nedo-
stává, ale místo, kde bychom ho v žádném pří-
padě neměli ubírat, je právě čas na naše děti. 
A jak jsem říkal při přivítání prvňáčků, přeji hod-
ně trpělivosti a věřím, že všechna úskalí školní 
docházky při společné spolupráci rodičů a učite-
lů hravě zvládneme.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

1. Zš na republikovém finále OvOv
657 dětí ze 181 škol se ve dnech od 8. do 10. 
září sjelo do Brna na finále sedmého ročníku 
OVOV, který založili olympijští vítězové v dese-
tiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Soutěž je 
projektem Českého olympijského výboru, jehož 
cílem je ukázat dětem sport jako součást zdra-
vého životního stylu a motivovat děti ke sportu 
a všestrannosti.
Do letošního finále se v uplynulém školním roce 
přes okresní a krajská kola z naší školy kvalifiko-
vala hned čtyři děvčata - Kristýna Masopusto-
vá z 5. A, Bára Sulanová z 6. B, dále pak Pavla 
Molíková a Adéla Pecková, nyní již studentky 
milevského gymnázia. Za tropických teplot pl-
nila děvčata v průběhu dvou soutěžních dnů 10 
sportovních disciplín. Nejmladší ze závodnic, 
Kristýna Masopustová, se ve své věkové kate-
gorii dokázala probojovat na krásné 10. místo, 
v hodu medicinbalem dokonce obsadila 
2. místo. V další věkové kategorii 
se svými výkony blýskla talentovaná 
Bára Sulanová, která se v konkurenci 
51 závodnic vyšplhala na druhé místo 
a při závěrečném ceremoniálu tak moh-
la z rukou olympioniků přebrat stříbr-
nou medaili. Nejlépe si vedla především 
v atletických disciplínách - přemožitel-
ku nenašla v trojskoku a skoku dalekém, 
druhého místa dosáhla v hodu míčkem. 
Další z milevského čtyřlístku, Pavla 

Molíková a Adéla Pecková, své síly poměřovaly 
s dalšími 77 závodnicemi. O to větším potěšením 
bylo, když Pavla Molíková v silné konkurenci do-
sáhla konečného 11. místa a ve shybech dokonce 
5. místa. Do první poloviny se vyrovnanými vý-
kony prodrala i Adéla Pecková, která obsadila 
pěkné 35. místo.
Pro závodníky byl připraven i bohatý dopro-
vodný program. Vyzkoušeli si různé sportovní 
aktivity včetně lukostřelby, korfbalu, horole-
zecké stěny nebo simulátoru surfování. Velkou 
motivací a zážitkem pak bylo samotné setká-
ní se sportovními legendami a současnými 
olympioniky.
Děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy a přejeme jim mnoho sportovních 
úspěchů i v novém školním roce.

Mgr. Ilona Jelínková

 

PŘEDPRODEJ 
ZAHÁJEN 

 

milevskem.cz, Dům kultury Milevsko, 
 Turistické informační centrum Milevsko, Milevské kino 

 

 

Od 1. října měníme po 13 letech výši 
registračních poplatků a zavádíme výhodné 
rodinné registrace. Více informací na našich 
stránkách www.knihmil.cz nebo v knihovně.

OZNÁMENÍ KNIHOVNY

PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN!
milevskem.cz, Dům kultury Milevsko, 

Turistické informační centrum Milevsko, 
Milevské kino
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2. ZŠ J. A. KOMENSKÉHOSOŠ A SOU MILEVSKO

výuka žáků z ukrajiny
Každým rokem vzrůstá počet lidí, 
kteří žádají v České republice o azyl, 
o povolení k trvalému pobytu nebo 
o pracovní povolení. S těmito cizin-
ci přicházejí často i děti. Nejistota 
a strach z budoucnosti jsou dva 
hlavní důvody, proč se do České 
republiky vrátili z Ukrajiny volyň- 
ští Češi. Dočasným domovem se pro 
ně stává hotel Vltava v Červené 
nad Vltavou na Písecku. Postavit 
se na vlastní nohy pomáhá kraja-
nům Arcidiecézní charita Praha. 
Krajané absolvují bezplatný kurz 
českého jazyka. Než se rozmluví, 
pomáhají jim sociální pracovníci i s 
tlumočením.

 S českým jazykem jsou na tom po-
dobně i jejich děti. Od března 2015 
se vystřídalo na 2. základní škole J. 
A. Komenského již 62 ukrajinských 
žáků. Jde jak o prvňáčky, tak o děti 
starší, které přicházejí nejen před 
začátkem, ale i v průběhu školního 
roku.
Děti se učí rychle. Je jedno, jestli 
nastupují do první nebo sedmé tří-
dy. V prvních měsících začnou rozu-
mět a postupně se rozmluví. S tím 
jim pomáhají nejen zkušení peda-
gogové, ale rovněž žáci, pro které 
nový spolužák z Ukrajiny již není 
žádným překvapením.

 Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy

Nejlepší učeň roku
Se školním rokem byl zahájen 2. ročník soutěže Nejlepší učeň roku. Soutěž 
probíhá celý školní rok. Je určena pro žáky 3. ročníků tříletých učebních 
oborů strojní mechanik, opravář zemědělských strojů a truhlář. Loni vyhrál 
Tomáš Žižka, žák oboru strojní mechanik. Kdo bude nejlepším učněm tohoto 
ročníku? Uvidíme v červnu při slavnostním vyhlášení výsledků.

Pomoc pro Světlušku
Ve středu 14. září pomáhali žáci naší školy zabezpečit finanční sbírku „Svět-
luška“, která je určena na pomoc pro nevidomé. Děkujeme všem dárcům, 
kteří tento projekt podpořili.

Adaptační kurz
Seznamovací aktivity, hry na rozvoj důvěry a komunikace, sportovní sou-
těže, to byla náplň adaptačního kurzu pro 1. ročníky, který se začátkem 
září konal na SOŠ a SOU Milevsko. Školní nováčci tak nenásilnou formou 
pronikli do zatím neznámého prostředí a blíže poznali své spolužáky 
a učitele.

toulava ve fotografiích i na síti
Turistická 
s e z ó n a 
sice kon-
čí, tu-

ristická oblast Toulava ale nespí. 
Už 20. října jsou všichni milovníci 
našeho kraje a pěkných fotografií 
zváni do gotického sálu Husitského 
muzea v Táboře na otevření výsta-
vy nejhezčích fotografií s názvem 
Dobrá nálada v Toulavě. Může být 
mezi nimi i ta vaše. Z několika sto-
vek fotografií, které se nám sešly 
ze všech koutů Toulavy i z Milevska 
v rámci soutěže Vyfoť dobrou náladu 
v Toulavě, vybrala odborná porota 
20 těch skutečně nejlepších. Jmé-
na vítězů budou zveřejněna a ceny 
předány na vernisáži ve čtvrtek 20. 
října od 17.30 hodin v Husitském 
muzeu, pro veřejnost je vstup zdar-
ma. Čeká na vás toulavský krajánek, 
umění i občerstvení. Na youtube ka-
nálu, facebooku nebo webu Toulavy 

se také nově můžete podívat na 5 
krátkých tématických filmů, kte-
ré zvou do našeho regionu rodiny 
s dětmi, milovníky aktivní dovole-
né, obdivovatele výhledů, místních 
výrobků a tradic, ale i lyžaře. A aby 
toho nebylo málo, běžela celé léto 
internetová kampaň s pozvánkami 
k objevování Toulavy. A co víme z te-
rénu, brali si turisté tyto pozvánky 
k srdci. Jsme tak rádi, že se Toula-
va stává pro turisty značkou, která 
pro ně něco znamená a začíná řadit 
náš kraj po bok zavedených turis-
tických oblastí. Velký dík patří také 
Jihočeskému kraji, za jehož finanční 
podpory byl projekt Kraj dobré nála-
dy – fotosoutěž a výstava fotografií 
i projekt Toulava k lidem po síti - 
komplexní podpora destinačního 
managementu prostřednictvím soci-
álních sítí a internetu, v jehož rámci 
byly také sestříhány krátké filmy, 
realizován.

Rodina je základ státu
V londýnské nemocnici se dva dny 
před Štědrým dnem doktor David 
Mortimore připravuje na důležitou 
Ponsobyho nadační přednášku, která 
mu může pomoci v tolik očekávaném 
kariérním postupu. Potřebuje k tomu 
jenom klid a čas, ale ani jednoho 
se mu nedostává. Chvíle soustředění 
před vystoupením mu znesnadňuje 
běžný provoz nemocnice, příprava 
vánočního představení a taky neče-
kaná návštěva jeho bývalé milenky 
Jane a jejího ještě nečekanějšího 
„dárečku“. Zoufalý lékař prosí o po-
moc přítele Huberta, ale tato prosba 

situaci jenom komplikuje a přícho-
dem manželky Rosemary a dalších 
postav se ještě více zamotává. Vý-
sledkem jsou neuvěřitelné, typicky 
cooneyovské zmatky.
V komedii, ve které jde o život, hrají: 
Miroslav Etzler, Richard Trsťan, Van-
da Hybnerová/Marika Procházková, 
Petr Motloch, Martina Hudečková/
Marika Procházková, Sabina Lauri-
nová, Zdeněk Piškula/Mirek Sabadin.
Představení se uskuteční 16. listo-
padu, již nyní můžete zakoupit vstu-
penky v předprodeji na www.milevs-
kem.cz. Vstupné je 350 a 330 Kč.

Dům kultury Milevsko zve na

Tradiční taneční podvečer nejen pro seniory
neděle 16. 10. od 18 hodin

Hraje: jihočeská kapela Veselá muzika z Nových Hradů
Vstupné: 140 Kč, členové SK ZVVZ Milevsko 70 Kč
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P R O D E J
O V O C N Ý C H  S T R O M K Ů

LETOS OD 15.10.2016

w w w . z a h r a d n i c t v i t r a v n i c e k . c z

Výstavka ovoce s ochutnávkou

Konat se bude v prodejnách v Milevsku a v Písku

Dále v prodeji chryzantémy, macešky, sadba

jahod, cibuloviny, okrasné keře

Přijďte si k nám vybrat stromek podle chuti!

Bližší informace na našem facebookovém profilu

Centrum Arkáda - pobočka Milevsko
Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko

Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:
• krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy ad.)
• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
   nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
   – dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
• informace o programu Pět P.

www.arkadacentrum.cz
Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

Mgr. Miroslava Pravdová
775 588 532, pravdova@arkada-pisek.cz

Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
382 521 300, milevsko@arkada-pisek.cz

Předporodní kurzy, cvičení pro těhotné

Laktační poradna, návštěvní služba

Cvičení s miminky a malými dětmi od 3 měsíců do 1. roku

Gynegymnastika - cvičení pro ženy podle Ludmily Mojžíšové

Zdravotní cvičení vhodné i po šestinedělí

Aróma relaxační masáže i pro těhotné

Lektorka:
Mgr. Jaroslava Haluzová DiS.
porodní asistentka, laktační

poradce a dětská sestra

haluzova2@seznam.czhaluzova2@seznam.czhaluzova2@seznam.czhaluzova2@seznam.cz
www.predporodnikurzy8.czwww.predporodnikurzy8.czwww.predporodnikurzy8.czwww.predporodnikurzy8.cz

Centrum péCentrum péCentrum péče o ženyenyeny

Nádražní 496
Milevsko
399 01

tel.: 382 522 674
 mobil: +420 605 914 341

cvičení  miminek pomocí Vojtovy metody (reflexní terapie)

možno využít i u dospělích pacientů

hrazeno pojišťovnou na základě lékařského předpisu (poukaz FT)

VOJTOVA METODA

VYŠETŘENÍ CHODIDEL NA PODOSKOPU
vyhotovení individuálních stélek

doporučení vhodného cvičení

korekce plochonoží, vbočeného palce, patní ostruhy

vhodné již pro děti od 1,5-2 let, dospělé i sportovce

cena vyšetření 200,-Kč
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P Í S E C K O
www. j i h o c e s i 201 2 . c z

PAVEL HROCH – náš kandidát na hejtmana
53 let, starosta obce Kovářov 

VŠICHNI ZA JIŽNÍ ČECHY!
JEDEN ZA VŠECHNY,

Ing. IVAN RADOSTAstarosta města Milevsko Milevsko 
Mgr. EVA VANŽUROVÁ

starostka města Písek 

Písek 

JUDr. LUBOŠ PRŮŠA

advokát
Písek 

Mgr. TOMÁŠ ÚLEHLApodnikatel
Písek 

ZDENĚK BÁRTA

starosta města Mirovice

Mirovice 
Ing. TOMÁŠ FRANCŮprojektant

Písek 

Mgr. VOJTĚCH BLAŽEK

GIS technik, VŠ učitel

Písek 

VÁŠ HLAS 
JE DŮLEŽITÝ.

VOLTE

38



strana 15říjen 2016

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, V. Štorková • 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!

PRO-LES MILEVSKO
Miroslav Hanzl ík
L. Janáčka 1377

( n a p r o t i  p r o d e j n ě  K o b e r c e  K K )

NOVĚ

P o - P á :  7 . 3 0 - 1 1 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 - 1 6 . 3 0
S o :  8 . 0 0 - 1 1 . 0 0

BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
na profesionální brusce

nože do hoblovky

pily kotoučové

nože do strojků na maso

Tele fon :
604 200 730,  382 521 971

Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, 
kde byla fotografie poříze-
na. Tři vylosovaní výherci, 
kteří správnou odpověď po-
šlou SMS do čtvrtka 13. října 
na telefonní číslo 775 733 
552, získají volnou vstu-
penku na pivní slavnosti, 
které se uskuteční v DK Mi-
levsko v pátek 21. a v sobotu 

22. října. K odpovědi nezapo-
meňte připojit své celé jméno 
a adresu.

Správná odpověď z minulé-
ho čísla: Posezení s pítkem 
na Tyršově náměstí

Výherci: Jana Stráňková, Da-
vid Stach a Marta Fürbachero-
vá, všichni z Milevska
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D ě t s k á  o b u v  B o t o n o ž k a
B e c h y n ě

D ě t s k á  o b u v  B o t o n o ž k a
B e c h y n ě

Nejširší výběr dětských botiček v regionu od předních výrobců z oboru:

C e r t i f i k o v a n á
z d r a v o t n ě
n e z á v a d n á

d ě t s k á   o b u v

Zimní obuv s membránou – Superfit (GoreTex),

Fare, KTR, Jonap, Peddy,

Protetika a DDStep (pouze do velikosti 24)

Sněhule Demar, výprodej – Bugga, Peddy

Kozačky vel. 26- 39: Korniecki, Peddy, D.D.Step

Ultralehké zateplené holiny/sněhuly

školní batohy TOPGAL

zateplené outdoorové kalhoty, mikiny, pyžama,

ponožky Voxx, bambusové ponožky a punčocháče

Tuptusie, čepice RDX (ČR)

ZIMA V BOTONOŽCE

Otevírací doba:
Po – Pá:   9.00 – 12.00
               13.30 – 17.00
So:           9.00 – 11.00

tel.: 723 020 899
mail: botonozka@centrum.cz

www.facebook.com/Botonozka
Přidejte se k nám na Facebooku

Dětská obuv Botonožka
Libušina 186

Bechyně

S K L A D E M  S T O V K Y
B O T

V   K A Ž D É   V E L I K O S T I
V Ž D Y   3 0 - 6 0   P Á R Ů

N A   K A Ž D O U   S E Z Ó N U .
H L A V N Í   S O R T I M E N T
V E   V E L I K O S T E C H

1 7   –   3 5
V Y Š Š Í   V E L I K O S T I

O K R A J O V Ě .

Zimní kolekce skladem koncem října

koncert bONI PueRI předčil všechna očekávání

V neděli 11. září se konal v klášter-
ní bazilice Navštívení Panny Marie 
koncert světoznámého chlapeckého 
sboru z Hradce Králové. Doprovázel 
jej ředitel a dlouholetý sbormistr 
Pavel Horák, současný sbormistr Ja-
roslav Šlais, který 16 let sám ve sbo-
ru účinkoval a na klavír excelentně 
doprovázel Robert Fuchs. Koncert je 
letošní největší akcí ke Dni charity, 
jehož oslavy probíhají vždy v září 
(okolo svátku sv. Vincence z Pauly – 
zakladatele charitního díla).
 Malí i velcí chlapci se vyhrnuli 
z autobusu, ukázněně se přesunuli 

do Latinské školy, kde měli šatnu 
i připravené občerstvení. Ale nej-
prve byla zkouška, umístění laviček 
a klavíru v bazilice. Asi po hodině 
nácviku se účinkující občerstvili a v 
16 hodin začal koncert. Už samotný 
nástup byl originální a v tomto du-
chu se neslo celé vystoupení. V prv-
ní části zazněla díla evropských 
klasiků. V druhé části koncertu pak 
představili Boni pueri českou lido-
vou tvorbu i část repertoáru, který 
sbor připravil pro své letní turné 
po Číně. Chlapci přecházeli v pís-
ních z jednoho jazyka do druhého 

(latina, čeština, angličtina, ruština, 
němčina…). Většina skladeb byla 
v geniálním aranžmá skladatele 
Vladimíra Popelky, diváci byli nad-
šeni vtipnou choreografií i výkony 
sólistů a celého sboru. Sbor navští-
vil již tři kontinenty, nyní se chystá 
na turné do Japonska a navštíví 
i Jižní Koreu. Posluchači odměnili 
sbor dlouhotrvajícím potleskem ve 
stoje!
Benefiční akce přinesla výtěžek 
ve výši 30 540 Kč, ten bude pou-
žit na dofinancování sociálních 
služeb prevence, které poskytuje 

Farní charita Milevsko. Koncert byl 
finančně podpořen z Grantu na kul-
turu města Milevska, Jihočeským 
krajem, firmou KV2Audio Inter-
nacional (která zdarma provedla 
i ozvučení akce), Pavlem Eybertem 
a Stanislavem Kázeckým ml. Tyto 
prostředky byly použity na úhradu 
cestovného, honorář externího kla-
víristy, občerstvení, květiny a pro-
pagaci koncertu.
Děkujeme všem, kteří si nenechali 
ujít jedinečný kulturní zážitek a zá-
roveň podpořili dobrou věc!

Alena Růžičková, FCHM


