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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

se koná koná ve středu 2. listopadu 
od 17 hodin ve velkém sále domu kultury.
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Pamětní medaile 2016
Město Milevsko nechalo v roce 2014 u příležitosti výročí 830 let od první písemné zmínky o městě 
vyrobit pamětní medaile. Jejich autorem jsou prof. František Doubek a akademický sochař Vladimír 
Oppl. Medaile jsou stříbrné a mají průměr 5 cm. Je na nich nápis „Cum Gratia Magna Civitatis Milev-
sko“ neboli „S velkým díkem města Milevska“. Rada města na základě předložených návrhů rozhodla 
udělit pro letošní rok pamětní medaile takto:

Jaroslav Matějka – in memoriam
Pan Jaroslav Matějka se narodil do rodiny zakla-
datelů firmy Agrostroj v Pelhřimově, v duchu ro-
dinné tradice studoval na Českém vysokém uče-
ní technickém a od roku 1964 byl jeho život spjat 
s městem Milevskem a podnikem ZVVZ. Zde pro-
šel řadou pracovních pozic a stál i v čele před-
stavenstva akciové společnosti. Působil i jako 
vysokoškolský pedagog v oboru vzduchotech-
niky. Ing. Jaroslav Matějka byl nejvýraznějším 
organizátorem a nepřehlédnutelnou tváří všech 
změn, které v našem městě probíhaly po listopa-
du 1989. Jako výrazný člen první městské rady 
vzešlé ze svobodných voleb se podílel na vy-
tvoření nového typu samosprávy města. Jako 
poslanec České národní rady za Občanské fórum 
se angažoval i v politice celostátní.

Jan Ivičič
Se cvičením v Sokole začal pan Jan Ivičič od ra-
ného mládí – v roce 1945. Pak se vedle vlast-
ního cvičení začal věnovat i cvičitelské práci 
a byl jedním z těch, kteří pomáhali přenést so-
kolského ducha i přes období, které mu nebylo 
příliš nakloněno. Zapojil se i do organizačních 
činností – a to nejen v jednotě, ale i na okrese 
Písek a později i na úrovni kraje. Po obnovení 
Sokola v Milevsku byl dlouhých 17 let starostou 

Jiří krampera
Pan Jiří Krampera je vynikající specialista, uzná-
vaný průkopník v oblasti moderní audiotechni-
ky. Téměř 50 let vytváří audio vybavení nejvyšší 
kvality a s jeho prací se setkávají milióny lidí 
prakticky po celém světě. Pracoval v renomova-
ných firmách v Kanadě, Itálii, založil a úspěšně 
vedl i firmy vlastní, ta současná působí v Milev-
sku. Navrhoval zejména zesilovače a reproduk-
torové soustavy a vždy se jednalo o zařízení, je-
jichž kvalita a vlastnosti byly výjimečné a došly 
ocenění na nejvyšší světové úrovni.

Zdeněk Herout
Pan Zdeněk Herout je od mládí skaut, hasič a ry-
bář. Po roce 1989 se podílel na obnově milev-
ského skautingu, v současné době je jednatelem 
místní organizace Českého rybářského svazu, 
Sboru dobrovolných hasičů a angažuje se v oblas-
ti domácí hospicové péče. Především však vstou-
pil výrazně i do komunální politiky a v roce 2006 
se stal starostou města. V čele Milevska pak stál 
po dvě volební období až do roku 2014. V této své 
funkci i ve svém spolkovém působení má za sebou 
velký kus práce pro město i jeho občany.

Jiří krečí
Pan Jiří Krejčí je vynikající milevský hudebník 
– klarinetista a hudební pedagog. Je absolven-
tem Akademie múzických umění v Praze, dále 
studoval také v Itálii a na pařížské konzervatoři. 
V polovině sedmdesátých let se stal laureátem 

milevské jednoty. Jan Ivičič je pro milevský So-
kol i širší sportovní obec velkým a trvalým vzo-
rem zápalu, vytrvalosti a obětavosti.

mezinárodní soutěže Pražského jara. Působil 
ve Slovenské filharmonii, jako sólista účinkoval 
s našimi předními komorními a symfonickými 
orchestry, za všechny jmenujme třeba Pražský 
komorní orchestr, Panochovo kvarteto, Kvarteto 
Martinů. Sólově vystupuje v mnoha evropských 
zemích, natáčí pro rozhlas, televizi i hudební no-
siče. Pedagogicky dlouhodobě působil v jižních 
Čechách, Praze a vedl odborné semináře v Itálii.
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Informace z jednání Rady města Milevska
Rada města na své 21. schůzi Rozhodla mimo 
jiné:
•	rekonstrukce vestibulu domu kultury – rada 

se seznámila s průběhem a výsledným rozpo-
čtem akce, při které došlo k obnově vstupních 
prostor. Do konce měsíce září došlo k výměně 
vnitřního portálu, dveří, mříže k restaura-
ci, nábytku ve vestibulu a k doplnění zrcadel 
a zábradlí na vnitřních i vnějších schodech. 
Došlo tak k výrazné vzhledové proměně, kte-
rou si hlavní vstupní prostor kulturního domu 
jistě zasloužil.

•	oprava věžních hodin – rada rozhodla přispět 
farnosti na opravu věžních hodin, která pro-
běhla v létě. Připravuje se také text dohody 
mezi městem a farností o společné péči o věž-
ní hodiny, je totiž častým zvykem v řadě míst, 
že o věžní hodiny pečuje právě město.

•	Stavební úpravy – předzahrádka – rada 
města souhlasila s tím, aby provozovatelka 
bufetu v objektu DPS v Libušině ulici mohla 

vybudovat předzahrádku přiléhající k budově. 
Město umožní na tuto předzahrádku přímý 
vstup z provozovny.

•	Výklady na „růžku“ – rada vyhlásila výběro-
vé řízení na dodavatele akce „Růžek – výměna 
výkladů“. V rámci letošního plánu tak budou 
vyměněny v souladu s návrhem městské archi-
tektky výklady obchodů v celé budově.

•	Projekt na sál domu kultury – rada schválila 
výsledek výběrového řízení a rozhodla zadat 
zpracování projektů na celkovou modernizaci 
velkého sálu domu kultury projekční kanceláři 
Ing. Jana Šlechty z Pacova za částku 430 tis. Kč.

•	Vyhlášení výběrového řízení – rada jako 
valná hromada společnosti Služby Města Mi-
levska vyhlásila opakované výběrové řízení 
na obsazení funkce jednatele. Předešlé výbě-
rové řízení bylo ukončeno, protože nedošlo 
k finální dohodě s vybraným uchazečem.

Rada města na své 23. schůzi Rozhodla mimo 
jiné:

•	kácení dřevin – podle návrhu a doporučení 
komise životního prostředí rada schválila v 
deseti případech požadavky na kácení stromů 
na pozemcích města, ve čtyřech případech 
potvrdila negativní stanovisko komise.

•	Zadání územních studií – rada města vyhlá-
sila výběrové řízení na zpracovatele územních 
studií „Centrum města Milevska“ a „Veřej-
ná prostranství ulice Komenského“. Na obě 
územní studie má město šanci na získání do-
tace a tyto studie se po případném schválení 
zastupitelstvem stanou závazným rámcem 
pro další rozvoj obou území.

•	Udělení pamětních medailí – na základě 
předložených návrhů rada rozhodla o uděle-
ní stříbrných pamětních medailí pěti osob-
nostem veřejného života, kultury, podnikání 
a sportu. Medaile budou předány při oslavě 
státního svátku 28. října.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Více informací na www.mileVsko-mesto.cz

ODbOR ReGIONáLNíHO ROZVOJe

Ing. Petr Švára
vedoucí odboru

Označování ulic
Před více než 11 lety vyšel ve zpravodaji článek 
s obdobným názvem. Z mnoha důvodů bylo tehdy 
potřebné zlepšit situaci v označování našich ulic. 
Od té doby bylo na Odbor regionálního rozvoje 
hlášeno zmizení několika tabulek s označením 
názvu ulice. V loňském roce jsme provedli kont-
rolu všech dříve umístěných značek. Velmi nemi-
lým překvapením bylo zjištění, že za deset let jich 
chybí více než 80. Zmizely i z míst, kde by to má-
lokdo předpokládal, např. ze stěn budov ve výšce 
více než 3 m nad zemí. Některé z nich byly ná-
sledně předány Službám Města Milevska. Tato zá-
ležitost, kterou asi z velké části způsobili někteří 

občané, bude město stát minimálně 100 tisíc Kč.
Téměř všechny nové tabulky s názvy ulic budou 
umístěny tam, kde již jednou byly. Od minulého 
doplňování tabulek se zákon o obcích nezměnil, 
takže stále platí, že každý vlastník nemovitosti 
je povinen strpět bezúplatné připevnění tabul-
ky (provádí na svůj náklad obec) s označením 
ulice nebo jiného veřejného prostranství (např. 
náměstí) na své nemovitosti. V blízkosti tabulky 
nesmí umístit jiné nápisy a označení nesmí být 
poškozeno, odstraněno nebo zakryto. Dále pla-
tí, že obec může, v určitých případech, za poru-
šení těchto povinností uložit pokutu až do výše  

10 tisíc Kč.
Umístění tabulek bude s vlastníky nemovitostí 
projednáváno jen v případech instalace na nová 
místa.
Do konce letošního roku se tedy všichni můžeme 
těšit, že se situace v orientaci po našem měs-
tě pro občany města i ostatní návštěvníky opět 
o něco zlepší. Již brzy proběhne další etapa umís-
tění chybějících tabulek s názvy ulic a veřejných 
prostranství.

ODbOR žIVOTNíHO PROSTřeDí

Ing. Hana Hadrbolcová
referent

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu-
ší je každý provozovatel spalovacího zdroje 
na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 
do 300 kW povinen zajistit jednou za dva kalen-
dářní roky provedení kontroly technického stavu 
a provozu zdroje, přičemž první kontrola musí 
být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
V praxi to tedy znamená, že do konce tohoto 
roku si budou muset všichni provozovatelé kot-
lů (včetně majitelů kotlů v rodinných domech) 

nechat zkontrolovat technický stav kotle 
na pevná paliva, s nímž vytápějí svůj dům nebo 
provozovnu.
Od roku 2017 budou provozovatelé kotlů v pří-
padě výzvy obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností povinni předložit doklad o provede-
ní této kontroly. V případě nepředložení dokla-
du může být provozovateli kotle udělena pokuta 
až do výše 20 000 korun.
Kontroly kotlů jsou oprávněny provádět pouze 

osoby, které byly proškoleny výrobcem přísluš-
ného spalovacího zdroje a mají od něj udělené 
příslušné oprávnění (odborně způsobilé osoby).
Seznam oprávněných osob ke kontrolám kotlů 
naleznete na webových stránkách www.aptt.cz, 
případně na odboru životního prostředí MěÚ 
Milevsko.

20 let od otevření Domu s pečovatelskou službou
V měsíci listopadu si připomínáme 20 let od ote-
vření Domu s pečovatelskou službou v Libušině 
ulici 1401 v Milevsku. K tomuto jubileu uspo-
řádaly Sociální služby Města Milevska oslavu, 
na kterou byli pozváni i zástupci města - staros-
ta Ing. Ivan Radosta, Mgr. Martin Třeštík, JUDr. 
Jana Čunátová, Ing. Ladislav Kotalík a Marcela 
Heroutová. K poslechu a tanci zahrál milevský 
rodák Jan Kašpárek.
Na oslavu dorazila stovka hostů z řad seniorů, 
a tak jsme společně zavzpomínali, co se za těch 

20 let změnilo. Terénní pečova-
telská služba patřila před dvaceti 
lety pod MěÚ Milevsko a sídlila 
v ul. Generála Svobody a Soko-
lovská. byla dostupná pouze ve 
všední dny a její hlavní činností 
byl rozvoz obědů a úklidy v do-
mácnosti. Od zahájení provozu 
domu s pečovatelskou službou je 
sídlo pečovatelská služby v tomto 
domě. Pracovní doba se rozšířila 
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i na odpolední hodiny a víkendy. V roce 2003 
se pečovatelská služba stala jedním ze středi-
sek nově vzniklé příspěvkové organizace. Služba 
se za ta léta změnila nejen v rozsahu, ale pře-
devším v činnosti. Hlavní činností je tzv. přímá 
péče – pomoc s osobní hygienou, oblékáním, 
užíváním léků, přípravou a zajištěním stravy, 
nákupy, praním a žehlením prádla a celkovou 
koupelí s využitím bezbariérové koupelny přímo 
v domě.
Dům 1401 má celkem 77 bytů, ve kterých nyní 
žije 85 obyvatel, z toho 29 obyvatel tady bydlí 
od samého počátku. Tuto informaci máme díky 
kronice, kterou vede paní božena Tomečková. 
Původně na každém patře byla společenská 
místnost pro různé aktivity – vyráběly se látkové 
panenky, vánoční ozdoby, pletlo se a háčkova-
lo. Časem se místnosti přizpůsobily požadav-
kům - vznikla místnost na konání bohoslužeb 
(slouží pan Augustin Jarolímek) a tělocvična. 
K dispozici je i počítačový koutek s připojením 
k internetu.

Snahou pečovatelské služby je pružně se přizpů-
sobovat potřebám klientů. Díky časovému rozsa-
hu služeb a odborné práci zaměstnanců mohou 
dnes zcela imobilní a nemocní lidé žít i nadále 
ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí. 

To je asi ta největší změna za těch uplynulých  
20 let.

Bohdana Hejnová
vedoucí pečovatelské služby 

Sociální služby Města Milevska

Zeptali jsme se:
Marie Jarošové, ředitelky Sociálních služeb Měs-
ta Milevska

V souvislosti s dvaceti lety fungování Domu 
s pečovatelskou službou v Libušině ulici se vás 
ptáme, k jakým změnám v poskytování pečo-
vatelské služby v Milevsku za tu dobu došlo?
Já jsem u otevření domu s pečovatelskou služ-
bou v Libušině ulici osobně nebyla. U pečova-
telské služby jsem začala pracovat v lednu 2002, 
tedy šest let po jeho otevření, na pozici vedoucí 
pečovatelské služby. V té době byla pečovatel-
ská služba rozpočtovou složkou města Milevska 
a měla 10 pečovatelek, které ke své práci využí-
valy tři užitková vozidla. Zajímavostí je, že teh-
dy pečovatelky jezdily za klienty také na kole. 
Počet klientů využívající pečovatelskou službu 
byl v tomto období asi 150 klientů měsíčně. Pro 
srovnání, dnes pečovatelskou službu využívá 
měsíčně 300 až 310 klientů.
Od roku 2003 byla rozhodnutím Rady města Milev- 
ska zřízena příspěvková organizace a mimo 
pečovatelské služby přibyl domov důchodců 
v ulici 5. května. V únoru roku 2004 byl v Mi-
levsku v ulici 5. května zkolaudován a uveden 

do provozu druhý dům s pečovatelskou službou.
Já jsem na pozici ředitelky organizace Sociální 
služby Města Milevska od září 2005. Největší 
změnou je, že pečovatelská služba se postupně 
více a více začala stávat službou, která umož-
ňuje klientům zůstávat doma, i když již některé 
životně důležité činnosti sami bez pomoci ne-
zvládnou. Pečovatelská služba přestala být „jen 
tou službou, co vozí obědy“. Pro mnohé seniory 
se stala nezbytnou součástí jejich života. Obědy 
pro klienty samozřejmě dále dovážíme, ale u vel-
kého počtu klientů navíc zajišťujme komplexní 
péči, tj. pomoc při hygieně, pomoc s domácími 
pracemi, péči o prádlo, úklid, nákupy, přípravu 
jídla, dohled nad užíváním léků, komunikaci 
s praktickými i odbornými lékaři, s úřady a mno-
hé činnosti klienty požadované. Velkou změnou 
je, že naše pečovatelská služba je pro klienty 
dostupná po celý týden až do večerních hodin, 
a to včetně víkendů a svátků. Naše pečovatelská 
služba je zajišťována i v dalších obcích mimo Mi-
levsko. V současné době je to dvacet samostat-
ných obcí a také pět domů s pečovatelskou služ-
bou, které jsou v obcích bernartice, Jistebnice, 
Kovářov, Nadějkov a Sepekov. Naším specifikem 
je poskytování pečovatelské služby v domě s pe-
čovatelskou službou v ulici 5. května, kdy je pe-
čovatelská služba pro obyvatele domu dostupná 
po celých dvacet čtyři hodin denně.
Jaký očekáváte vývoj v poskytování pečovatel-
ské služby do budoucna?
Já osobně očekávám, že pečovatelská služba 
bude i nadále důležitou pomocí pro mnohé seni-
ory, kteří budou mít přání zůstat doma i ve vyš-
ším věku i v situaci, že jejich schopnosti budou 
věkem nebo změnou zdravotního stavu omeze-
né. Očekávám, že pečovatelská služba i nadále 
zůstane stěžejní sociální službou naší organiza-
ce, která se bude dále rozvíjet a bude klientům, 
kteří ji využívají, pomáhat podle jejich potřeb 
a umožní jim za společné podpory blízkých a na-
šich pečovatelek zůstávat ve svém domově.
Jaká je vaše pečovatelská služba dnes?
Na tuto otázku jsem již částečně odpověděla, 
tak ještě doplním. Dnes pečovatelskou službu 

zajišťuje 28 pečovatelek, ke své práci využívají 
sedm automobilů a kolo využívá pečovatelka 
v obci Jistebnice, ale dnes je to elektrokolo. 
Pečovatelky využívají při pomoci klientům spe-
ciální pomůcky, které jim usnadňují práci a kli-
entům zajišťují komfortnější péči, např. spr-
chovací židle a vozíky, „bazének“ na mytí hlavy 
u ležícího klienta přímo na lůžku a další speciál-
ní pomůcky.
Klienti pečovatelské služby i další zájemci mají 
možnost si zapůjčit elektrická polohovací lůžka 
včetně speciální matrace zamezující vzniku pro-
leženin, k zapůjčení jsou invalidní vozíky a mno-
hé jiné speciální kompenzační pomůcky, které 
usnadňují život klientů upoutaných na lůžko. 
Pro klienty je tím zlepšeno pohodlí a pro pečují-
cí je mnohem snazší pomáhat ležícím nebo méně 
pohyblivým klientům.

Děkujeme za odpovědi.

V MĚSÍcI ZÁŘÍ 2016 oSLAVILA 
žIVoTNÍ VýročÍ

A ZáROVeň SOUHLASILA Se ZVeřeJNěNíM 
V MILeVSKéM ZPRAVODAJI:

80 LET
VĚrA VAcHoUToVÁ, MILEVSko

Město Milevsko a Dům kultury Milevsko 
srdečně zvou na

2. rEPrEZENTAčNÍ PLES 
MĚSTA MILEVSkA

27. 1. 2017
DK Milevsko

Hraje: Swing band Tábor

POZVÁNKA
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Podzim v nízkoprahu Fanouš
Podzim jsme ve Fanoušovi zahájili zejména vaře-
ním a pečením dobrot. Celý druhý týden v říjnu 
byl věnován zpracování obrovské dýně, ze které 
jsme dělali polévku, řezy a dokonce i džus. Mezi 
další dobroty, které jsme v nízkoprahu připra-
vili, byly hnětýnky. S nápadem péct hnětýnky 
přišla třináctiletá uživatelka služby, pro kterou 
je pečení hnětýnek tradicí. V nízkoprahu máme 

mnoho aktivit, které lze dělat, pokud nám poča-
sí nedovolí jít ven a hrát například fotbal nebo 
zkoušet lézt po laně. Hodně využívaná je nyní 
hudebna, kam uživatelé služby chodí trénovat 
nebo se učí na nějaký hudební nástroj. Jsou zde 
k dispozici nejen elektrické kytary, ale i bubny, 
akustické kytary a klávesy. V současné době na-
bízíme začínajícím kapelám zkušebnu, kterou 
mohou využívat každý den od 12.00 do 18.00, 
tedy v době, kdy je nízkoprah otevřen (po do-
mluvě – tel. 737 501 416 nebo 731 604 444). 
Mezi další aktivity, které nízkoprah nabízí, patří 
i stolní fotbálek, počítač, stolní hry a hlavně bez-
pečný prostor, kde může uživatel služby strávit 
odpoledne s přáteli. Ve Fanoušovi si lze napsat 
domácí úkol, věnovat se doučování pod vede-
ním sociální pracovnice nebo jen tak pohovořit. 
A právě pohovoření a sdílení využívají mladí 

lidé, kteří mají své starosti doma s rodiči, mezi 
kamarády, ve škole nebo s prvními láskami.  
řešíme zde důležitost vzdělání, vyučení nebo ab-
solvování školy – pro větší šanci do života. Další 
akce, které budeme pořádat, se dají sledovat 
například na facebooku (Fanouš Nízkoprahový).

Bc. Šárka Weberová, sociální pracovnice

Vítání sv. Martina
Farní charita Milevsko pořádá v předvečer svát-
ku sv. Martina, tj. ve čtvrtek 10. 11. 2016, již 
tradičně pochod s lampiony a čekání na příjezd 
sv. Martina. Tentokrát se do akce zapojí i měst-
ská knihovna. Ve středu 9. listopadu od 15 hod. 
si budou moci děti v dětském oddělení vyrobit 
lampiony, aby byly dobře připravené na průvod. 
Ten začne tedy o den později v 17 hodin na prv-
ním nádvoří kláštera. Zde si poslechneme infor-
mace o tomto světci, o legendě s ním spojené 
a pak se společně vypravíme Na Vinice. V tajem-
né atmosféře budeme čekat, zda se nám poda-
ří zpěvem a voláním sv. Martina na bílém koni 
přilákat. A pokud přijede na koni hnědém, bude 
bláto a na sníh si budeme muset počkat. Srdečně 
zveme děti, rodiče i prarodiče!

Alena Růžičková, ředitelka FCHM

Strom splněných přání
Koncem října jsem začal domlouvat uskuteč-
nění sbírky vánočních dárků pro děti z Dětské-
ho domova Zvíkovské Podhradí a Azylového 
domu sv. Alžběty pro matku a dítě z Veselíčka.
Je to tak, než se nadějeme, jsou tu. Vánoce 
se všemi starostmi a radostmi kolem. Někte-
ří ale mají těch starostí s dárky více, protože 
z nejrůznějších důvodů se jim peněz na dárky 
nedostává. Matkám z Veselíčka proto, že ne-
mají partnera na pomoc, dětem z Podhradí 
zase rodiče úplně chybí. Již čtvrtým rokem 
proto pro ně pořádáme sbírku dárků, která 
se za pomoci dobrých lidí z Milevska i odji-
nud vždy vydařila. Pokaždé se sešlo od dárců 
kolem 30 balíčků i dost peněz, abychom chy-
bějící mohli dokoupit a pořídit dětem i nějaké 

sladkosti a společné vy-
bavení do zařízení, kde 
tráví své netypické dět-
ství. Znovu bychom rádi 
uvítali pomoc i spolků 
a skupin, tak jako loni 
např. HC Milevsko 2010.
Letos budou pokladničky na finanční sbírku 
umístěny v Generálním ředitelství ZVVZ, Po-
liklinice Milevsko, budově městského úřadu 
v Sažinově ulici, prodejnách potravin billa 
a Vzor. Všem těmto institucím již teď děku-
jeme za podporu. V příštím vydání zpravo-
daje vyjde seznam dárků, který bude i na 
stránkách www.cmlmilevsko.cz. Akce sama 
oficiálně začne vyhlášením při slavnostním 

NASVÍcENÍ ADVENTNÍ VýZDoBy 
MĚSTA MILEVSkA

Neděle 27. 11. od 17 hodin
Nám. e. beneše v Milevsku

S Rozárkou do školy aneb „ Klub předškoláček“
Již od září letošního roku probíhá v rámci Sociál-
ně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozárka 
při Farní charitě Milevsko nový program pro děti. 
Jde o přípravu předškolních dětí na vstup do zá-
kladní školy. Program využívají zvláště děti ze 
sociálně znevýhodněných rodin a děti, které po-
třebují individuální přístup při přípravě na vstup 
do školy (např. jde o děti s hůře rozvinutou 
jemnou motorikou, děti se slabšími sociálními 
schopnostmi, s odkladem školní docházky, děti 
zamlklé, majícím problém navazovat sociální 
kontakty apod.). Věkové složení skupiny je 5 až 7 
let. Předškoláček probíhá každou středu od 15 
do 16 hodin, a to i v době školních prázdnin. Děti 
si zde každý týden procvičují dovednosti, které 
jsou třeba pro úspěšný vstup do základní školy. 
Zároveň je každý týden věnován i aktuálnímu té-
matu (podle ročního období, svátků…).
V předškoláčku si již děti procvičovaly a zdoko-
nalovaly jemnou motoriku (modelování z do-
mácí kořeněné modelíny), obratnost (basket-
bal s malým košem a houbičkami), přiřazování 
a pojmenovávání barev, základní matematické 
pojmy (velikosti listů od nejmenšího k největ-
šímu), procvičování mluvidel (Jak otevřeš ústa 

na brčko? Tatranku? Velké jablko?).
Jedna hodina je rozdělena na několik různých 
herních činností, které se střídají při dokončení 
(5-10 min.) nebo podle zájmu a výdrže pozor-
nosti dětí. Děti se do činností zapojují zcela pod-
le svého vlastního uvážení. Všem dětem patří po-
chvala, protože každé z dětí činnost vždy alespoň 
vyzkoušelo. Přístup k dětem je zcela individuální 
a napomáhá jim zvyknout si na nové prostředí, 
děti, nové podněty a zážitky.
Poděkování patří i rodičům za skvělou spolupráci 
a domácí přípravu dětí. Na rodičích je ve většině 
případů vidět zájem o dítě a jeho rozvoj. Sami 
se zajímají o průběh hodiny a aktivitu svého dí-
těte v ní. Kapacita předškoláčku je v současné 
době naplněna. K svému stávajícímu odbornému 
vzdělání (prevence a rehabilitace sociální pato-
logie) si sociální pracovnice ještě rozšiřuje obzor 
v sociální oblasti o základní pedagogické vzdělá-
ní (asistent pedagoga). K tomuto rozhodnutí ji 
dovedl osobní zájem o tuto oblast a také to, že 
chce dětem, připravujícím se na vstup do školy, 
poskytnout maximální odbornou péči.

Bc. Jana Kosíková, sociální pracovnice

nasvícení vánočního stromu na milevském 
náměstí v neděli 27. listopadu.
Pomozte nám udělat tento svět zase trochu 
lepší.                                                      Josef Kortan
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PříSPěVKy zaStuPItelů
Je to dobrý postup?
Opakovaně kandidáti za Hnutí ANO v Milevsku 
apelovali na to, aby si město nechalo od odbor-
níků (dopravně projektové organizace) zpraco-
vat Studii řešení dynamické a statické dopravy 
ve městě. Po připomínkách od občanů mohla 
být takováto Studie výchozím podkladem pro 
zpracování Strategie a Územního plánu rozvoje 
města.
Místo toho se pracovní skupina ROZVOJ obrátila 

na různé subjekty a i na nás občany se „Základ-
ními otázkami dopravní situace v Milevsku“. 
Získané odpovědi a náměty chce pracovní sku-
pina „zformulovat do záměru města v oblasti 
dopravy“, který by schválilo zastupitelstvo.
Potěšující je, že snad konečně někdo pochopil, 
že město koncepci dopravy potřebuje. Zará-
žející je, že se s takto vysoce odbornou prací 
město neobrátilo na příslušné specialisty (tak 

jako to běžně dělá u daleko méně významných 
skutečností), ale svěřilo tuto záležitost pracov-
ní skupině ROZVOJ. Mají oslovené subjekty, my 
občané a členové pracovní skupiny dostatečné 
odborné znalosti a zkušenosti ve zpracovávání 
dopravních koncepcí města? Nebyl postup do-
poručovaný ze strany ANO racionálnější? Ane-
bo je to jen hra o čas?

Za ANO Tibor Kaleja

Příspěvky zastupitelů nejsou nijak upravovány.

COCA COLA  
X-mas Truck 2016 
od 16:00 program na náměstí 
cca 16:30 příjezd kamionu 
více info:  
www.milevskem.cz 
          MILEVSKO - nám. E. Beneše - 3. 12. 2016 
 

DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA 
Zájezd do dolu Marie a Mariánské štoly v Příbrami na mikulášskou nadílku. 

                                      
PÁTEK 2. PROSINCE 2016 

odjezd autobusem od DK v 15 hodin 
 

Cena: 200 Kč/osobu, v ceně jízdné a vstupné 
 

Přihlášky: na telefonu 383 809 201 nebo e-mailu kortanova@milevskem.cz 
Pořádá: Dům kultury Milevsko, více informací na www.milevskem.cz 

 
 

 

Za doprovodu mocného vládce podzemní říše 
se vydáme Mariánskou štolou k čertovské 

chásce. Ti, kteří přečkají pekelný rej,  
se vydají zpátky na pozemský svět, kde je 

bude očekávat štědrý a dobrosrdečný 
Mikuláš, laskaví andělé a moudrý strážce 

nebeských bran svatý Petr.  
Ti dětem adresně předají mikulášskou nadílku. 

 
SPOS Milevsko s.r.o., J.A. Komenského 1034, 39901 Milevsko 

 
 
 

MIKULÁŠSKÁ NA LEDĚ 
 

1.prosince 2016 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...... 
 

JIHočESkÁ HoSPoDÁŘSkÁ koMorA, oBLASTNÍ 
kANcELÁŘ MILEVSko Pro VÁS PŘIPrAVILA:
Seminář: Zákoník práce | Lektor: Mgr. eva Jandová – 
advokátní kancelář Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o. 
Termín: středa 2. listopadu 2016 od 9.00 hodin 
Místo konání: Dům kultury Milevsko

Seminář: Daně 2016 v příkladech
Lektor: Ing. Václav Dvořák – FINVeST Příbram s.r.o.
Termín: úterý 15. listopadu 2016 od 14.00 hodin 
Místo konání: Dům kultury Milevsko

Seminář: Pracovní neschopnost a pracovní úraz | Lektor: Jan Svatoň,  
mzdový účetní s dlouholetou praxí a asistent daňového poradce
Termín: středa 30. listopadu 2016 od 9.00 hodin 
Místo konání: Dům kultury Milevsko

Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku 
a pořádaných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo nám. 391.

Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel. 383 809 209; mobil: 608 572 260; www.jhk.cz

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
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FOtOObJeKtIVeM

V sobotu 8. října se konal v klášterní bazilice koncert k 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. s názvem Den pro krále. Koncertoval příbramský 
soubor staré hudby Chairé, umělecký přednes - Alfred Strejček. Koncert navštívilo 80 posluchačů.

Ve čtvrtek 13. října přivítal místostarosta Milevska Mgr. Martin Třeštík nové občánky města. Jsou to zleva: Dominik Ferko, Anna Radostová, Mathias 
Brčák, Jáchym Švehla, Daniel Bočan, Eliška Radostová, Karolína Netíková a Mathias Pecivál. Obřad zpestřily kulturním programem děti z Mateřské 
školy Sluníčko Valentýnka Koudelková, Lukášek Vodňanský a Janička Hanusová.

Jak se rodí noví čtenáři...
Městská knihovna má od dubna novou posilu, 
lektorku evu, která má jediný cíl - probudit v dě-
tech lásku ke knížkám a čtení.
V měsíci říjnu knihovna ve spolupráci s Mateř-
skou školou Pastelka rozjela zkušební program
s názvem knihožrouti. „První setkání proběh-
lo v knihovně, kde jsme pohádkovým klíčem 
odemkli první z našich deseti příběhů. Dále bu-
deme pravidelně po celý rok docházet jedenkrát 
měsíčně do školky, kde si s dětmi budeme spo-
lečně číst a povídat si nad knihou. Do projektu 
jsme zapojili i rodiče, neboť si děti domů odnáší 
„čtení na doma“ s pracovním listem. Cílem to-
hoto projektu je motivace dětí k zájmu o knihy 
a zvýšení jejich čtenářské gramotnosti“, říká 
naše lektorka.
Do pobočky knihovny v DK v říjnu zavítaly děti ze 

3. a 5. tříd z 2. ZŠ na pořad „Něco málo o etike-
tě aneb nebuď čuně“. Děti se při pořadu nejen 
pobavily a seznámily s prostředím knihovny, ale 
ještě si oprášily tak důležitá pravidla společen-
ského chování.
2. ZŠ nabízí pro děti kroužek „Klub mladého 
čtenáře“. A s tímto klubem spolupracuje naše 
knihovna již druhým rokem. Protože spolupráce 
šlape perfektně, vymyslela pro ně paní knihov-
nice Markéta celoroční projekt „čteme s poro-
zuměním“. Do knihovny kroužek chodí každé 
pondělí, čte a plní úkoly a na konci školního 
roku budou ti nejlepší čtenáři odměněni pěknou 
knihou.
Protože láska může propuknout v každém věku, 
tu ke knihám se naše knihovna snaží probudit i v 
těch starších. „Knihovnou jsme provedli první 

ročník čtyřletého gymnázia a také gymnázium 
víceleté. Studentům chceme ukázat, že knihov-
ny nejsou nudné a těšíme se, až se s nimi sejde-
me u zajímavého pořadu“ říká lektorka eva, kte-
rá nyní také pracuje na nové nabídce programů 
pro střední školy.
A na co se v knihovně můžeme těšit v měsíci 
listopadu? Uvidíme se s prvňáčky z obou zá-
kladních škol a děti z druhých tříd si přijdou 
popovídat se skřítky Knihomilem a Kniho-
molem a zasoutěžit „o nejlepšího čtenáře“. 
Do knihovny zavítá i paní spisovatelka Olga 
Černá, která si připravila pořad pro žáky šestých 
a sedmých tříd.
To by bylo, aby se láska ke knihám v dětech 
neprobudila...

Vaše knihovna

Dk Milevsko dlouhodobě pronajme prostory 
za účelem provozu baru v suterénu Dk.

Více informací na www.milevskem.cz 
nebo na tel. 776 33 88 55.

Koupím poštovní známky,
staré dopisní obálky se známkami,
pohledy a všechny hračky do roku 1985.

telefon: 773 505 063
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StříPKy z MInulOStI
Kotýřina a Jan Hodějovský z Hodějova
„Chotéřina odevšad opásána je bezčetnými pa-
horky, jež ztepilé sosny a duby pokrývají zeleným 
svým větvovím. Uprostřed plyne malá Chotéřina, 
vody své rozptylujíc po lesích, polích a lukách. 
Zámek vysoký, pro krásu svou podívání hodný, 
rozsáhlou vyhlídku poskýtá do okolí, vlevo spatřu-
je se odtud Orlík, hrad hrdiny Hendricha ze Švam-
berka, vpravo Sedlčany, Tábora pro tmavé pahrbky 
neviděti, za to vidí se Chotětice, sídlo Smila, Ja-
nova bratrovce, jenž přebývaje tam, spolu i pek-
lem vládne, t. j. vesnicí, jenž Peklo slove.“ Takto 
popsal obec Kotýřinu a její okolí Matouš Kolín 
z Chotěřiny v básni z roku 1543.

Kotýřina se nachází jižním směrem od obce Ko-
vářov. V písemných pramenech se osada Chotě-
řina, nebo také Chotiřiny, Chotéřina či Kotejřina 
zmiňuje poprvé roku 1291. Kotýřina dosáhla ve 
své historii největší proslulosti v 15. a 16. sto-
letí, kdy patřila vesnice s tvrzí šlechtickému 
rodu Hodějovských. Roku 1584 byla ves prodána 
rodu Švamberků a připojena k orlickému pan-
ství. Od roku 1848 až dosud náleží Kotýřina ke 
Kovářovu a při posledním sčítání měla pouhých  
20 obyvatel. Tamější dříve slavnou tvrz dnes při-
pomíná pouze pamětní deska.
Nejznámějším kotýřinským rodákem byl Jan 
Hodějovský z Hodějova, od jehož narození letos 
uplynulo právě 520 let. Jan Hodějovský se na-
rodil na tvrzi Kotýřině dne 6. ledna 1496 rodi-
čům Anně z Drachkova a Rousovi z Hodějova. 
Dědem z otcovy strany byl zvíkovský purkrabí 
Smil Hodějovský z Hodějova, zakladatel Chotě-
řinské větve starého vladyckého rodu Hodějov-
ských. Jan Hodějovský přišel o otce již v 6 le-
tech, Rous z Hodějova byl tehdy v lese přepaden 
a zavražděn.

První vzdělání se dostalo Janu Hodějovskému ve 
vlasti, v mladém věku dále studoval na školách 
ve Slezsku a v Sasku. Několik let byl studentem 
univerzity ve Wittenberku, nedokončil ji však 
a vrátil se na rodnou tvrz do Kotýřiny.
Jan Hodějovský byl za svůj život čtyřikrát žena-
tý. Jeho druhou manželkou byla od roku 1532 
Anna, dcera místokancléře Jiřího žabky z Lim-
berka, státníka a poradce císaře Ferdinanda I. 
Habsburského. Z Hodějovského čtyř dětí se do-
spělosti dožila pouze dcera Aléna (nar. 1557), 
jejíž matkou byla třetí manželka Jana Hodějov-
ského Voršila, dcera místokomorníka Jana Je-
níška z Újezda.
V roce 1542 byl Jan Hodějovský zemským sně-
mem zřejmě na předchozí přímluvy svého moc-
ného tchána Jiřího žabky jmenován do funkce 
menšího zemského úředníka – místosudího 
Království českého. Tento významný úřad určený 
pro zástupce nižšího šlechtického stavu zastával 
nepřetržitě do roku 1555.
Jan Hodějovský vlastnil rodnou tvrz Kotýřinu 
pouze do roku 1542, poté ji pravděpodobně 
z důvodu častých majetkových sporů společně 
se Slavoňovem a Vescem prodal. Vlastnil a obý-
val však hlavně dům v Praze pod královským 
hradem a v roce 1552 zakoupil na Strakonicku 
dva statky – ves Domanice a vesnici se zámkem 
řepici.
Hodějovský se rád obklopoval řadou českých 
básníků a literátů 16. století, hojně podporoval 
jejich činnost i kariérní postup. Členové básnic-
ké družiny Jana Hodějovského se zřejmě zpočát-
ku scházeli na Kotýřině, později na řepici. Ze 
zámku řepice se tak stalo centrum humanismu 
v jižních Čechách.
Jan Hodějovský se zajímal o dějiny vlasti, zejmé-
na českého práva a účastnil se vydání Kroniky 
Václava Hájka z Libočan. Především z děl bás-
níků Hodějovského družiny vydal Matouš Kolín 
latinský čtyřsvazkový sborník básní zvaný zkrá-
ceně Farragines Poematum čili Směs básní. Jed-
ná se o největší a nejznámější domácí básnickou 
sbírku 16. století.
Někteří neurození humanisté 
z Hodějovského družiny byli poz-
ději nobilitováni – tzn. povýšeni 
do šlechtického stavu. Tito bás-
níci si z úcty k svému štědrému 
mecenáši zvolili šlechtický pří-
domek „z Chotěřiny“, přestože 
pocházeli z různých jiných míst 
– byli jimi Matouš Kolín z Chotě-
řiny, Jan Šentygar z Chotěřiny, 
Vít Traján z Chotěřiny a Jan Racek 
z Chotěřiny.
Jan Hodějovský na řepici založil 
velkou knihovnu. Ta obsahovala 
vybrané knihy staré i nové, učené 
i zbožné, latinské klasiky, spisy 
lékařské a historické, básně či 

cestopisy. Tato knihovna se řadí mezi čtyři nej-
významnější v dějinách českého raného novově-
ku, bohužel se z ní kvůli požáru řepického zámku 
do dnešních dní nedochovalo nic. Roku 1536 
si nechal Jan Hodějovský vytvořit svou vlastní 
značku pro označování knih, zvanou exlibris. 
Jedná se historicky o vůbec první exlibris vznik-
lé v Čechách.
Jan starší Hodějovský z Hodějova zemřel dne  
11. února 1566 na svém zámku v řepici, tedy 
přesně před 450 lety. Jeho význam a osobnost 
výstižně charakterizoval autor Hodějovského ži-
votopisu historik Josef Jireček: „Jan Hodějovský 
patřil do onoho počtu výtečných mužů, jichž ka-
ždý stav jen několik za jedno století zplodí. byl 
muž pro všechno ušlechtilé zaujatý, přítel a pří-
znivec učených a básníkův, nebo krátce řečeno, 
jeden z nejznamenitějších Čechů 16. století.“

Mgr. Petra Kratochvílová – Milevské muzeum

Exlibris znázorňující erbovní znak Jana  
Hodějovského - zlatý kapr v modrém poli

Podobizna Jana Hodějovského z Hodějova

Pamětní deska na místě rodné tvrze v Kotýřině.
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KultuRa a SPORt V MIleVSKu a OKOlí

MILEVSkÉ kINo

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

TEorIE TyGrA
čtvrtek 3. 11. 15.00 hod.
bIO SeNIOR   ČeSKé ZNěNí 101 min.
vstupné: 50 Kč, 
členové SK ZVVZ vstupné: 25 Kč
DocTor STrANGE
čtvrtek 3. až sobota 5. 11. 20.00
USA – Akční, dobrodružný - Studio Marvel 
uvádí film Doctor Strange o světoznámém 
neurochirurgovi Dr. Stephenu Strangovi, je-
hož život se změní po strašlivé dopravní neho-
dě, která mu znemožnila používat ruce.
3D DAbING 115 min.
do 12 let nepřístupný,
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč
TroLLoVÉ
pátek 4., sobota 5. 11. 17.30 
neděle 6. 11. 15.00
USA – Animovaná dobrodružná komedie - 
Nový animovaný film od studia DreamWorks 
a tvůrců Shreka! Oblíbené postavičky Trollů 
poprvé ožívají v celovečerním filmu.
DAbING 92 min.   
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč
DÍVkA VE VLAkU
neděle 6. 11. 20.00
USA – Mysteriózní, thriller - Rachel (Emily 
Blunt), zdrcená svým nedávným rozvodem, 
spřádá představy o zdánlivě dokonalém páru 
žijícím v domku, který každý den míjí na své 
pravidelné cestě vlakem do práce, a to až do 
doby, kdy jednoho rána spatří něco šokující-
ho a je zcela pohlcena postupně se vyvíjející 
záhadou.
TITULKY 112 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
BEZVA žENSkÁ NA krkU
čtvrtek 10., pátek 11. 11. 20.00
ČR – Komedie - Od tvůrců komedie Ženy v po-
kušení.
ORIGINáLNí ZNěNí 97 min.
vstupné: 110 Kč
JÁ, kocoUr
pátek 11. až neděle 13. 11. 17.30
Francie – Komedie, rodinný - Tom Brand je mi-
lionář a velmi úspěšný podnikatel na vrcholu 
své kariéry. Rodina si ho tak doma příliš ne-
užije. Když si jeho dcerka přeje k 11. naroze-
ninám kočku, Tom netuší, že ho čeká doslova 
životní změna. Po autonehodě se totiž ocitá 
v kočičím těle…
DAbING 87 min.
vstupné: 100 Kč
HAckSAW rIDGE: ZroZENÍ HrDINy
sobota 12., neděle 13. 11. 20.00
Austrálie, USA – Životopisný, drama, válečný, 
romance - Film inspirovaný skutečným příbě-
hem armádního zdravotníka a pacifisty De-
smonda T. Dosse, který odmítal vzít do rukou 

zbraň, a přesto bez jediného výstřelu zachrá-
nil v krvavé bitvě o Okinawu 75 vojáků.
TITULKY 131 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
DÍTĚ BrIDGET JoNESoVÉ
čtvrtek 17. 11. 15.00 hod.
USA, VB, Francie – Komedie, romantický - Utr-
pení největší smolařky v dějinách dosud ne-
skončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa
bIO SeNIOR   DAbING 123 min.
vstupné: 50 Kč,
členové SK ZVVZ 25 Kč
FANTASTIckÁ ZVÍŘATA A kDE JE NAJÍT
čtvrtek 17. až sobota 19. 11. 20.00
USA – Rodinný, fantasy - J. K. Rowlingová 
Vás zve do nové epochy kouzelnického svě-
ta. Newt Scamander přichází do New Yorku 
se svým záhadným kufříkem, ve kterém se na-
chází obrovská sbírka vzácných magických 
tvorů z jeho cest kolem světa.
3D DAbING 133 min.
vstupné: 150 Kč
EGoN ScHIELE
neděle 20. 11. 20.00
Rakousko, Lucembursko – Životopisný, drama - Ma-
líř a grafik Egon Schiele byl jedním z nejprovokativ-
nějších vídeňských umělců začátku 20. století.
TITULKY 109 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
AMErIcAN HoNEy
čtvrtek 24. 11. 20.00
USA – Road movie, drama - Road movie o mla-
dé generaci, pro mladou generaci. Vítěz ceny 
poroty na festivalu v Cannes.
TITULKY 163 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
oDVÁžNÁ VAIANA:  
LEGENDA o koNcI SVĚTA
pátek 25., sobota 26. 17.30 
neděle 27. 11. 15.00
USA – Animovaný - Walt Disney Animation Stu-
dios uvedou struhující počítačově animovaný 
film Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 
o nebojácné dospívající dívce, která se vydává 
na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid.
DAbING 
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč
ZÚčToVÁNÍ
pátek 25. 11. 20.00
USA – Drama, krimi, thriller – Forenzní účetní 
rozkrývá účetnictví nezákonných klientů.
TITULKY 128 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
PoHÁDky Pro EMU
sobota 26., neděle 27. 11. 20.00
ČR – Romantický příběh - Petr Miller pracuje 
již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Za-
běhaný rytmus jeho života jednoho dne pře-
ruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici 
leží po autonehodě svobodná matka, která ho 
v případě nouze uvedla jako opatrovníka své-
ho dítěte. Ema je totiž jeho dcera.
ORIGINáLNí ZNěNí 112 min.
vstupné: 110 Kč

LISToVÁNÍ : SToP – SVĚToVÉ TAžENÍ
ocHMELky PoLÁčkA
úterý 29. 11. 17.00
Akce Městské knihovny Milevsko
vstupné: 80 Kč, předprodej v Městské knihov-
ně v Milevsku

DůM kULTUry

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

kčT – TUrISTIckÁ BESEDA 
oBrÁZky ZE ŠVýcArSkA
úterý 1. 11. 18.00
Vypráví a promítá Ing. Jiří Lesák.
loutkový sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA MILEVSkA
středa 2. 11. 17.00
velký sál
TANEčNÍ Pro DoSPĚLÉ
čtvrtek 3. 11. 19.00
7. lekce. Pro přihlášené účastníky. Vyučují 
manželé Bolkovi.
velký sál
TANEčNÍ HoDINy 2016
pátek 4. 11. 17.30 a 20.00
8. lekce, skupina A – 17.30 hod., skupina B – 
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní 
30 Kč

kAPELA kEkS (rock) 
cELoVEčErNÍ ZÁBAVA
sobota 5. 11. 20.30
Exluzivní 4hodinový koncert.
prostory DK
vstupné: předprodej 160 Kč, na místě 200 Kč

čErNoBÍLÁ PoHÁDkA
neděle 6. 11. 15.00
Pohádka pro děti v podání českobudějovic-
kého Divadélka Kos. Představte si království, 
kde je vše jen bílé nebo černé. Zlá královna 
noci všechny ostatní barvy zakázala. Chystá 
se však zakázat i barvu bílou. A potom vše 
upadne do černočerné tmy.
velký sál 
vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč

SENIor kLUB ZVVZ 
TrADIčNÍ PoDZIMNÍ SETkÁNÍ
úterý 8. 11. 09.30
velký sál

UNIVErZITA TŘETÍHo VĚkU
středa 9. 11. 18.00–20.00
loutkový sál

SVAZEk oBcÍ rEGIoNU PÍSEcko 
VALNÁ HroMADA
středa 9. 11. 16.30
DK Milevsko
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IrISDIAGNoSTIkA
čtvrtek 10. 11. 13.30
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2
IrISDIAGNoSTIkA
čtvrtek 10. 11. 17.00
Přednáška Jitky Hanzalové – Čím posílit imu-
nitní systém, hlavní příčiny z psychického roz-
měru.
učebna 2
DISkUSNĚ VZDĚLÁVAcÍ VEčEr 
DrUHÉ SETkÁNÍ S cHIroPrAkTIkEM
čtvrtek 10. 11. 18.00
Přijďte se dozvědět spoustu rad jak pomoci 
svému tělu, aby lépe pracovalo a nebolelo. 
Dále vás čekají praktické ukázky z oblasti 
akupresury, čínské a alternativní medicíny. 
Přednáší Ing. Vinci László.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč
TANEčNÍ Pro DoSPĚLÉ
čtvrtek 10. 11. 19.00
Závěrečná lekce. Pro přihlášené účastníky. Vy-
učují manželé Bolkovi.
velký sál
TANEčNÍ HoDINy 2016
pátek 11. 11. 17.30 a 20.00
9. lekce, skupina B – 17.30 hod., skupina A – 
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní 
30 Kč
6. SVAToMArTINSký PrůVoD
pátek 11. 11. 17.00
Sraz v 17.00 hodin v amfiteátru Domu kultury 
Milevsko.
amfiteátr DK 
vstup zdarma
JAk PoSkyTNoUT PrVNÍ PoMoc DĚTEM
úterý 15. 11. 09.00
Přednáška MUDr. Ing. Vladimíra Dvořáka.
velký sál
členové Senior klubu ZVVZ vstup zdarma, 
ostatní 30 Kč
ToULky ZA PoZNÁNÍM 
kEŇA A TANZÁNIE
úterý 15. 11. 18.00
Dům kultury Milevsko připravuje další před-
nášku z cyklu naučných pořadů Toulky za po-
znáním. O zážitcích z výpravy do Keni a Tan-
zánie – na nejkrásnější vrchol Afriky Mount 
Kenyu a nejvyšší vrchol černého kontinentu 
Kilimanjaro bude vyprávět Pavel Kašpar.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

roDINA JE ZÁkLAD STÁTU
středa 16. 11. 19.00
Komedie, ve které jde o život!
velký sál
vstupné: 350 a 330 Kč

TANEčNÍ HoDINy 2016
pátek 18. 11. 17.30 a 20.00
10. lekce, skupina A – 17.30 hod., skupina B – 
20.00 hod. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní 
30 Kč

krAMPUS SHoW
sobota 19. 11. 17.00
Krampus show poprvé v Milevsku! Kromě 
krampusů uslyšíte skupinu Fantom a nebude 
chybět ani ohňostroj.
letní fotbalový stadion
vstupné: předprodej 60 Kč, na místě 70 Kč

oTEVŘENý TANEčNÍ VEčEr
sobota 19. 11. 20.00
Hraje: RM Band, více informací na plakátech.
velký sál
vstupné: velký sál 160 Kč, ostatní prostory 
130 Kč

TANEčNÍ PoDVEčEr  
NEJEN Pro SENIory
neděle 20. 11. 18.00-22.00
K tanci a poslechu vystoupí skupina Emoce 
Jiřího Vondráka.
velký sál
vstupné: 50 Kč

kčT – TUrISTIckÁ BESEDA 
GUATEMALA A SALVADor
úterý 22. 11. 18.00
Vypráví a promítá Mgr. Michal Hrazdil.
loutkový sál
UNIVErZITA TŘETÍHo VĚkU
středa 23. 11. 18.00-20.00
loutkový sál
kUrZ – VÁNočNÍ oZDoBy 3x JINAk
čtvrtek 24. 11. 18.00
Lektorka Laďka Bečková vás zve na výrobu 
vánočních ozdob nejen na stromeček.
výuková učebna
vstupné: 70 Kč + materiál
TANEčNÍ HoDINy 2016 
– VĚNEčEk kUrZ B
pátek 25. 11. 19.00
Hraje: RM Band
prostory DK
vstupné: velký sál 160 Kč, ostatní prostory 
130 Kč
TANEčNÍ HoDINy 2016 
– VĚNEčEk kUrZ A
sobota 26. 11. 19.00
Hraje: RM Band
prostory DK
vstupné: velký sál 160 Kč, ostatní prostory 
130 Kč
NASVÍcENÍ ADVENTNÍ VýZDoBy
neděle 27. 11. 17.00
Více informací na plakátech.
nám. e. beneše
kčT - SETkÁNÍ NA ZÁVĚr TUrISTIckÉ 
SEZoNy
úterý 29. 11. 17.00
Tradiční setkání členů odboru a účastníků 
akcí, včetně promítání obrázků z cest.
malý sál

PŘIPrAVUJEME:
Do NEBÍčkA Do PEkLÍčkA
pátek 2. 12. odjezd v 15 hodin od DK
Zájezd do dolu v Příbrami do opravdového 
pekla a na Mikulášskou nadílku. Více informa-
cí na www.milevskem.cz.
jízdné + vstupné: 200 Kč

LIMoNÁDoVý JoE
sobota 3. 12. 17.00
velký sál
vstupné: 80 Kč, členové Senior klubu ZVVZ 
40 Kč
VÁNočNÍ koNcErT PETry JANů 
A MILEVSkÉHo DĚTSkÉHo SBorU
neděle 18. 12. 19.00
velký sál
vstupné: 340 a 320 Kč

GALErIE M

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

VErNISÁž VýSTAVy 
NA cESTĚ Z čEcH Do FrANcIE
úterý 1. 11. 18.00
Vystavují: Jiří Rybák a Petra Dvořáková Haisová
VýSTAVA 
NA cESTĚ Z čEcH Do FrANcIE
od středy 2. 11.
Prodejní výstava obrazů Jiřího Rybáka a Petry 
Dvořákové Haisové. Výstava potrvá do pátku 
25. listopadu.
vstupné: 10 Kč

PoETIcký VEčEr
středa 9. 11. 18.00
vstupné 50 Kč, členové Senior klubu ZVVZ 
po předložení průkazky 25 Kč
HUDEBNÍ SkLEPy – DIrTy DEEP
pátek 25. 11. 19.30
Předprodej vstupenek přímo v Galerii M,  
tel. 382 522 082.
vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 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.

MĚSTSkÁ kNIHoVNA

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

kNIHoVNIckÉ DýŇoVÁNÍ A BoJ ProTI 
PoDZIMNÍMU SPLÍNU
pátek 4. 11. 15.00-16.30
Zveme Vás na dýňovou polévku a další dobro-
ty, které prosvětlí šeď nevlídných podzimních 
dnů.
vestibul knihovny
SVAToMArTINSkÉ LAMPIoNy
středa 9. 11. 15.00-16.00
V předvečer svátku sv. Martin se můžete 
v klášteře vydat přivítat Martina na bílém 
koni. A na cestu Vám posvítí lampionky, které 
si můžete přijít vyrobit ve středu do knihovny.
dětské oddělení
VIrTUÁLNÍ UNIVErZITA 3. VĚkU
čtvrtek 10. a 24. 11. 10.00
Tento semestr se učíme o dějinách oděvní kul-
tury. Noví studenti stále vítáni.
studovna
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DEN Pro DĚTSkoU kNIHU
LEToS VE ZNAMENÍ oSLAV kArLA IV.
sobota 26. 11. 8.00-11.00
Vyhlásíme výsledky celoroční znalostní soutě-
že o Karlu IV. Proběhne dražba těch nejlepších 
obrázků z naší jarní soutěže o Karlovi a dozví-
me se, jak si užili vítězové této soutěže výlet 
a slavnostní pasování v Nostickém paláci.
dětské oddělení
LISToVÁNÍ: SToP ANEB SVĚToVÉ 
TAžENÍ ocHMELky PoLÁčkA
úterý 29. 11. 17.00
Tomáš Poláček (bývalý redaktor MF Dnes) 
podnikl v létě roku 2015 bláznivou výpravu. 
Stopnul 250 aut povětšinou nevalné úrovně, 
aby se dostal přes Sibiř, Aljašku, nebezpeč-
nou Střední Ameriku nebo peruánskou poušť 
až do střediska Ushuaia v Ohňové zemi - nej-
jižnějšího města světa.
Milevské kino
cVAkycVAk 2016
listopad-prosinec
Výstava milevského fotoklubu Cvakycvak 
na téma: fotografika-krajina-detail-cestopis
-portrét. Vystavují: Martin Pelich, Stanislava 
Vachtová, Petr Stříž, Martin Himl a Vladimír 
Kotrba
vestibul knihovny

NoVINky: Půjčujeme e-knihy. Stačí být 
naším čtenářem a můžete si stáhnout 

až 2 knihy na 21 dní zdarma.

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 - J. Hradec 06. 11.   10.00
muži b - FK Vodňany 06.11.   14.00
muži b – Dražice 12. 11.   13.30
dor. - Čt. Dvory/Ševětín 12.11.   09.00
muži A - Sokol želeč 12.11.   13.30
SPorToVNÍ HALA:
TUKANI turnaj (nohejbal) 05. 11.   08.00
Florbal přípravky 06. 11.   08.00
Florbal st. žáci 20. 11.   08.00
Florbal dorost 26. 11.   08.00
Florbal ml. žáci 27. 11.   08.00
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

ANGLIčTINA
středa 2. a 23. 11. 08.00-10.40
Kurz angličtiny vedený externím lektorem.
1. Základní škola v Milevsku
TrADIčNÍ PoDZIMNÍ SETkÁNÍ čLENů
úterý 8. 11. 08.00
Beseda se zástupci ZVVZ v domě kultury, 

prezentace dodavatelského programu ZVVZ, 
hudební program od 14.00 do 17.00 hodin 
Od 8.00 hod. placení členských příspěvků 
na rok 2017, zahájení besedy v 9.30 hod.
DK Milevsko
PoETIcký VEčEr
středa 9. 11. 18.00
Další večer tentokrát plný poezie pro děti a pro 
rodiče s některými básněmi od milevského ro-
dáka P. Šulisty. Poetický večer je pořádaný ve 
spolupráci s domem kultury.
Galerie M
JAk PoSkyTNoUT PrVNÍ PoMoc DĚTEM
úterý 15. 11. 09.00
Pokračování úspěšných přednášek MUDr. Ing. 
Vladimíra Dvořáka pořádaných ve spolupráci 
s domem kultury. Členové senior klubu zdar-
ma.
DK Milevsko
LoUPEžNÍk
středa 16. 11.
Hra K. Čapka v Divadle na Vinohradech. Za-
čátek divadla v 11.00 hod. Odjezd v 8.30 hod. 
od sokolovny, zastávka u paneláku.
NĚMčINA
středa 16. a 30. 11. 08.30-10.40
Kurz němčiny vedený externím lektorem.
1. Základní škola v Milevsku
TANEčNÍ Pro SENIory
středa 16. a 23. 11. 18.00
Taneční pro členy senior klubu. Vedou manže-
lé Bolkovi.
DK Milevsko
roDINA JE ZÁkLAD STÁTU
středa 16. 11. 19.00
Komedie Divadla Palace. Sleva pro členy seni-
or klubu ve výši 70 Kč.
DK Milevsko

kLUB čESkýcH TUrISTů

www.kctmilevsko.pisecko.info

oBrÁZky ZE ŠVýcArSkA
úterý 1. 11. 18.00
Turistická beseda - vypráví a promítá Jiří Le-
sák.
loutkový sál DK
GUATEMALA A SALVADor
úterý 22. 11. 18.00
Turistická beseda - vypráví a promítá Mgr. Mi-
chal Hrazdil.
loutkový sál DK
SETkÁNÍ NA ZÁVĚr TUrISTIckÉ 
SEZoNy
úterý 29. 11. 17.00
Tradiční setkání členů odboru a účastníků na-
šich akcí, včetně promítání obrázků z cest.
loutkový sál DK

MILEVSký kLÁŠTEr

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

SV. HUBErTSkÁ MŠE Pro LoVEckÉ 
roHy SE ZPĚVy
sobota 5. 11. 18.00
Účinkují: trubači Klatovy a Chrámový sbor, 

po skončení mše tradiční ohňostroj
Spolupořadatelé: město Milevsko, Milevský 
klášter bratří premonstrátů, Klášterní lesy 
Strahov s.r.o., Rytířský řád sv. Huberta se síd-
lem v Rožmberku nad Vltavou
bazilika Navštívení P. Marie

cENTrUM MILÍSEk

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

PSycHoLoGIckÉ PorADENSTVÍ
úterý 1., pátek 11., pátek 25., středa 
30. 11. 08.30–16.00
Bezplatné konzultace, poradenství - PhDr.  
V. Hořánková, jen na objednání na  
tel.:723 449 409.
JÓGA Pro DĚTI S PAVLÍNoU kocHoVoU
úterý 1. 11. 17.30
Cvičení jógy zábavnou formou, seznámení 
s ásánámi, správné dýchání, soustředění.
Cena: 500 Kč/10 lekcí, 60 Kč/1 lekce (50 mi-
nut)
GrAVIDJÓGA S PAVLÍNoU kocHoVoU
úterý 1. 11. 17.30
Speciální cvičení jógy v průběhu těhotenství. 
Přihlášky předem na tel.: 724 762 297.
SÍLA PoZITIVNÍHo MyŠLENÍ
čtvrtek 10. 11. 18.00
Pravidelná esoterická setkávání s Evou 
Hořejší, zaměřeno na posílení svého 
vnitřního „JÁ“. Cena: 690 Kč (3 seminá-
ře – 6 hodin). Přihlášky předem na email:  
centrummilisek@email.cz
oSoBNÍ PorADENSTVÍ A TErAPIE
středa 12. 11. 09.00–16.00
Studio DUŠE (Kateřina Procházková) - Kine-
ziologie, rodinné konstelace. Jen na objednání 
na tel.: 723 156 675.
PrÁVNÍ PorADENSTVÍ
středa 16. 11. 09.00–16.00
Bezplatné konzultace – Mgr. M. Hůzl, jen 
na objednání na tel.: 723 449 409.

DDM MILEVSko

na tržišti 560 | tel.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

ADVENT V DDM
sobota 26. 11. 09.00
Budeme vytvářet adventní věnce, zápichy, 
svícny a jinou výzdobu na Vánoce. Přineste 
s sebou: korpus na věnec, chvojí, přízdoby dle 
vlastního vkusu, sklenky, misky, talíře. Akce 
je určena všem dětem, ale i maminkám a ba-
bičkám. Vánoční náladu a přezůvky s sebou.

ZVoNkoVý PrůVoD
neděle 27. 11. 16.40
Sraz všech účastníků bude v 16.40 hodin před 
DDM Milevsko a odtud půjdeme společně 
na náměstí E. Beneše ke stromečku. Nezapo-
meňte si přinést svoje zvonečky, sraz u DDM 
Milevsko.

oS DIAcEL

sdružení rodičů s diaBetem a celiakií

www.diacel.cz | tel.: 605 888 980

BoWLINGoVý TUrNAJ
sobota 19. 11. Sportcentrum Písek
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VyHRazenO PRO šKOly
FArNÍ cHArITA MILEVSko

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

FANoUŠ – nízkoprahové centrum

PoZNEJ SVÉ MĚSTo
pátek 4. 11.
Putovní hra s Míšou.

TVoŘIVÁ DÍLNA
středa 9. 11.
PrEVENTIVNÍ TÉMA - PÍT čI NEPÍT
úterý 15. 11.
TUrNAJ V ŠIPkÁcH
úterý 22. 11.

roZÁrkA – tvořivé odpoledne pro děti od 6 let

kLUB MAMINEk
1., 8., 15., 22., 29. 11.
Pravidelný klub maminek.

rEcy SrAZ
čtvrtek 10. 11. 10.00-15.00
Sraz spojený s výměnnou oblečení (vezměte 
oblečení a směňte s někým jiným).

SVAToMArTINSký PrůVoD
10. 11. 17.00
1. nádvoří milevského kláštera
PŘEDNÁŠkA
čtvrtek 24. 11.  11.00
Přednáška o Vojtově metodě, vede Jitka Klí-
mová z Rehabilitačního centra Milevsko –  
R. Cihlářové.

ZUŠ MILEVSko

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

BESÍDkA Pro SENIory
středa 23. 11. 14.00
Klub důchodců, Libušina ul.
VýcHoVNý koNcErT Pro žÁky ZŠ
čtvrtek 24. 11. 10.00
sál ZUŠ
žÁkoVSký koNcErT
čtvrtek 24. 11. 17.00
sál ZUŠ

kAMENÁč music art pub

www.kamenac.net

PAPrIkAcZE 
 - rED HoT cHILI PEPPErS rEVIVAL
pátek 4. 11. 20.00
Paprikacze je nejlepší český revival Red Hot 
Chili Peppers působící na scéně přes 10 let.

MArTIN HrUBý (oNE MAN SHoW)
sobota 12. 11.
FIVE o´cLock TEA A LoLA
sobota 19. 11. 20.00
Známé rockové kapely na společném tour.

2. ZŠ  J. A. koMENSkÉHo

evropský den jazyků na 2. zš
V celé evropě se již od roku 2001 
slaví evropský den jazyků, jehož 
hlavním cílem je upozornit na ja-
zykovou a kulturní rozmanitost 
evropy a motivovat děti i dospělé 
k jazykovému vzdělávání.
My jsme si na 2. základní škole 
v Milevsku připomněli den jazyků 
projektovým vyučováním. žáci 
se mohli v soutěžích a hrách se-
známit s evropskou unií a jejími 
jazyky. Osvojili si jednoduché 
fráze v němčině, slovenštině, an-
gličtině, ruštině, italštině, maďarštině, chor-
vatštině, francouzštině, řečtině či španělštině.
9. třídy obsadily školní kuchyňku a připra-
vily ochutnávku pokrmů typických pro Špa-
nělsko a řecko. Ostatní žáci se také pustili 

do přípravy dobrot z různých evropských zemí.
Všechny třídy na závěr z nasbíraných poznat-
ků a informací vytvořily plakáty, které jsou 
k vidění na chodbách školy.

Mgr. Markéta Kotalíková

Chemický seminář
žáci devátých ročníků při che-
mickém semináři zjišťovali kva-
litu vody v rybnících v Milevsku. 
Odebrali vzorky ze 3 rybníků: 
Suchanův, Stříbrný a Smolařský. 
Přímo v přírodě určovali barvu, 
pach, pH a množství sinic a ne-
čistot. Dále při vyučování ze 
vzorků zjišťovali stupeň znečis-
tění, množství chloridů, železa, 
fenolu a tvrdost vody pomocí 
analytických metod. Nejméně 
znečištění rybník byl Suchanův 
a nejvíce nečistot bylo naměřeno ve Smolař-
ském rybníce.

 Ing. Helena Pištěková

Ve dnech 7. – 8. října 2016 proběhly 
volby do zastupitelstev krajů a 1. kolo 
voleb do Senátu Parlamentu ČR, ve 
dnech 14. – 15. října 2016 proběhlo 2. 
kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.  
Chtěla bych touto cestou ještě jednou 
moc poděkovat všem členům okrsko-
vých volebních komisí za jejich práci a 
také za čas, který tomu obětovali. 

JUDr. Jana Čunátová, vedoucí odboru 
vnitřních věcí Městského úřadu Milevsko 

POděKOVÁNí

Volby 2016
V Milevsku je celkem 7146 voličů, kteří měli mož-
nost volit v letošních volbách, v jednotlivých 
volebních okrscích bylo do voleb zastupitelstev 
krajů vydáno 2380 obálek, volební účast byla 
33,31 %, platných hlasů bylo 2317 (což je 97,56 
% platných hlasů). Nejvíc procent získala  Čes-
ká str. sociálně demoktratická, celkem 571 hlasů 
(24,64 %), následována Jihočechy, 374 hlasů 
(16,14 %), na třetím místě ANO 2011, 357 hlasů 
(15,40 %).
Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR byla vo-
lební účast v prvním kole 31,88 %, ve druhém 
kole 13,00 %. Nejvíce hlasů ve volebním okresu 
č. 13 – Tábor, do něhož Milevsko spadá, získal ve 
druhém kole Mgr. Jaroslav Větrovský se ziskem 
506 platných hlasů (54,76 %).
Podrobné výsledky voleb do zastupitelstev krajů 
i voleb do Senátu Parlamentu ČR z milevského 
regionu najdete na webu www.volby.cz.
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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

Den orby
Ve středu 12. října 2016 proběhlo na Střední od-
borné škole a Středním odborném učilišti Milev- 
sko netradiční vyučování zaměřené na proble-
matiku zpracování půdy. Škola připravila tuto 
akci pro žáky učebních oborů opravář zeměděl-
ských strojů a opravářské práce. Díky účasti zku-
šeného instruktora Karla Šáchy staršího, úspěš-
ného soutěžního oráče a rozhodčího soutěžní 
orby, se přítomní seznámili s teorií zpracování 
půdy nebo například zjistili, jak správně nasta-
vit pluh a seřídit ho s traktorem. Pan Šácha také 
zasvětil žáky do tajů soutěžní orby, a to nejen té 

české, ale i světové.
Po zajímavé přednášce se všichni přesunuli 
na pole, jež na akci zapůjčil místní soukromý ze-
mědělec Vladislav Kunc. Zde vyvstala příležitost 
k vyzkoušení a nacvičení orby přímo pod odbor-
ným dohledem. Chlapci se svezli traktorem Ze-
tor 105 40 a orali tříradličným otočným pluhem 
značky Kverneland.
První ročník „Dne orby“ se povedl. I přes mírně 
nevlídné počasí, se kterým ale musí každý země-
dělec počítat, byli všichni zúčastnění nadšeni 
a dle ohlasů lze soudit, že se těší na příští rok. Karel Šácha

SOš a SOu Milevsko v lotyšsku aneb Mobilitami pro rozvoj 
technického vzdělání

V první polovině měsíce října jsem měl tu čest 
dělat doprovod 9 žákům 3. ročníku oborů opra-
vář zemědělských strojů a strojní mechanik 
na cestě do Lotyšska, a to v rámci projektu pro 
podporu mobility studentů mezi členskými ze-
měmi eU. Jednalo se o týdenní pobyt na střední 
škole v Kandavě a o týdenní soustředění na Riž-
ské technické univerzitě. Náplní programu byla 
především výuka odborných předmětů s velkým 
důrazem na praktické vyzkoušení získaných zna-
lostí a dovedností, návštěva technických labora-
toří na univerzitě, dále pak semináře a exkurze 
do firem specializovaných na opravy zeměděl-
ských a stavebních strojů.
Na lotyšských školách jsme si mohli vyzkoušet 
například soutěžní orbu, ovládání nových trak-
torů, dostali jsme se do dílen pro úpravy pohon-
ných jednotek, repasování motorových součástí 

a následného testování motorů. Navštívili jsme 
praktické středisko Lotyšské zemědělské univer-
zity v Jelgavě s více než 2000 ha obhospodařo-
vaných pozemků.
Kromě výuky byl pro nás připraven bohatý plán 
volnočasových aktivit. Navštívili jsme mnoho 
turisticky zajímavých míst a měst, technických 
muzeí, ale i zápas KHL, v němž domácí Riga vy-
hrála. Nechybělo ani sportovní vyžití - sehráli 
jsme florbalový zápas s místním výběrem, po-
sílili jsme svaly v lanovém středisku a vrcholem 
byly závody na motokárách na profesionálním 
okruhu v Kandavě.
Dva týdny v Lotyšsku byly úžasnou zkušenos-
tí. Chlapci na vlastní kůži poznali, že setkání 
s podobně profesně zaměřenými lidmi z celé 
evropy, stejně jako dosažení nějakého cíle, není 
až tak složité, jak se může na první pohled zdát. 

Prožili svoji první velkou cestu do zahraničí. Mu-
seli zvládnout 13 dní v jiném prostředí, v jiné 
kultuře a bez rodičů. Velkou radost mi způsobilo, 
že se v Lotyšsku neustále zajímali o problemati-
ku svého oboru, tedy o provoz zemědělských 
strojů, o testování a opravy motorů a automobi-
lů. Na otázku, zdali by se tam dokázali nyní vy-
dat sami, se hlásili téměř všichni. Tento program 
obohatil podle mého názoru nejen samotné 
účastníky, ale také potenciální zaměstnavatele 
našich žáků. Nejspíš v nich získají samostatné 
a pružné pracovníky.
Pozn. Erasmus+ je vzdělávací program Evropské 
unie na období 2014–2020, který podporuje spo-
lupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, 
v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže 
a neformálního vzdělávání.

Pavel Petráň, učitel odborného výcviku



strana 13listopad 2016

Kavárna Sweetcafe

KLÍČE PRO RODINU 2016 - aktivní podpora rodiny

Centrum mladé rodiny Milísek o.s.

Aktivity projektu „KLÍČE PRO RODINU 2016 - aktivní podpora rodiny” jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, JčK, Město Milevsko.

1) RODIČOVSKÁ PORADNA (bezplatná)

2) INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÉ KONZULTACE (bezplatné)

V rámci projektu „KLÍČE PRO RODINU 2016"

NABÍZÍ (pro všechny členy rodiny):

Provozní doba: PO - PÁ 8:00 - 16:00 
bezplatné poradenství pro rodiny

bezplatné odborné individuální poradenství/konzultace/posudky/diagnostika 

Právní poradenství (konzultace)
Termíny:

Středa 16.listopadu od 8:30 - 16:00

Psychologické poradenství (konzultace, diagnostika)

Termíny:

Úterý 1. listopadu od 8:30 - 16:00
Pátek 11. listopadu od 8:30 - 16:00
Pátek 25. listopadu od 8.30 - 16:00
Středa 30. listopadu od 8:30 - 16:00

 Mgr. M. Hůzl

PhDr. V. Hořánková

NUTNO OBJEDNAT PŘEDEM !!!: Tel.: 723449409

SOŠ a SOU Milevsko
Čs. armády 777, 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz

Den otevřených dveří:
středa 7. prosince 2016

  Studijní obory – přijímací zkoušky 
  – český jazyk, matematika: 

  • Sociální činnost  • Mechanik strojů a zařízení 

  Obory s výučním listem – přijímací zkoušky  
  se nekonají, podmínkou je doporučení lékaře: 

  • Strojní mechanik  • Opravář zemědělských strojů  
  • Truhlář  • Stravovací  a ubytovací služby  • Opravářské práce 

  Nástavbové obory – dálková forma studia: 

  • Podnikání  • Provozní technika
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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 pořízena. Tři vylosova-
ní výherci, kteří správnou odpo-
věď pošlou SMS do úterý 15. 11. na 
telefonní číslo 775 733 552, zís-
kají volnou vstupenku na Kram-
pus show, která se koná v sobotu  
19. listopadu od 17 hodin na fot-
balovém stadionu v Milevsku. 

K odpovědi nezapomeňte připojit 
své jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého 
čísla: Zadní vchod do budovy 
České spořitelny

Výherci: Miloslav Smrt a Miro-
slava Kotrbová, Milevsko, Petra 
Mrzenová, Dobrošov
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Milevský kraj o. p. s. představuje své nové projekty
Obecně prospěšná společnost Milevský kraj byla 
úspěšná se všemi svými žádostmi a získala cel-
kem tři dotace v rámci dotačního programu Ji-
hočeského kraje s názvem Podpora cestovního 
ruchu. První projekt spočívá v umístění infor-
mačního kiosku s dotykovou obrazovkou u no-
vého informačního centra, které se na začátku 
příštího roku přestěhuje do secesní budovy 
městské spořitelny (nám. e. beneše 6), kde bude 
fungovat společně s Muzeem milevských maškar. 
Další podpořený projekt nese název „Podpora 
rozvoje pěší turistiky v Milevsku“ a díky němu 
byl Prohlídkový okruh města Milevska vybaven 
celkem 7 informačními cedulemi a dále byla vy-
dána brožura Pěšky regionem Milevsko, která ob-
sahuje 28 tipů na výlety včetně mapek. V rámci 

posledního projektu „Milevsko s GEoFUNem“ 
byla vytvořena zábavná geolokační turistická 
hra, tzv. geosranda, s názvem Milevské maškary, 
která atraktivní formou seznamuje návštěvníky 
města Milevska s masopustní tradicí a při plnění 
rozmanitých úkolů jim poskytuje nevšední zážit-
ky spojené s daným místem. Princip hry spočí-
vá ve využití chytrých telefonů a tabletů, které 
disponují technickými možnostmi umožňujícími 
lokalizaci, a tak se geolokační hra spustí až na 
určeném místě – před kostelem sv. bartoloměje 
na náměstí, čímž je podpořena návštěvnost des-
tinace. Hráč, který se do hry zapojí, si nainstalu-
je aplikaci GeOFUN do svého telefonu a provede 
načtení hry v daném místě. Následně již pro sa-
motnou hru nepotřebuje internetové připojení, 

běží offline. Každá hra má svůj vlastní originální 
příběh, v tomto případě jde o to, že neposedná 
maškara – bába s nůší ukradla klíč od města (což 
je symbolická vláda nad městem po dobu konání 
maškar) a hráči ji společně s čelním představi-
telem maškar - bakusem mají za úkol dohonit 
a klíč získat zpět. Po cestě jim bakus, jakožto 
jejich průvodce, postupně představuje celou 
maškarní tradici. Do hry byla zakomponována 
i informace o Muzeu milevských maškar, která 
bude spuštěna po otevření muzea, a součástí 
hry je také návštěva Milevského muzea, což má 
za cíl podporu jeho návštěvnosti. Více informací 
o hře naleznete na turistickém portálu Milevs-
kem.cz v sekci Turistika.

Milevský kraj o. p. s.

Co chystá charitní terénní pečovatelská služba v zimě
Čas rychle kvapí a zima klepe na dveře. A na ni 
se musí připravit i terénní pečovatelská služba 
při Farní charitě Milevsko. Zkušené pečovatelky 
se starají o klienty v jejich přirozeném prostředí, 
v domácnostech. To znamená, že na svých tra-
sách najezdí stovky kilometrů různými cestami 
za každého počasí. Rozsah poskytování služby je 
cca do 20 km v okolí Milevska v době od 7 do 20 
hodin včetně víkendů a svátků - dle dohody (in-
dividuální plán). Asi polovina klientů žije na ves-
nicích a cestování právě v zimním období skýtá 
někdy řadu dobrodružství (i méně příjemných). Je 
nutná řádná zimní výbava a lehká noha na plynu, 
zejména na Chyšecku a Hrazansku. Vozový park 
zahrnuje čtyři osobní automobily, z nichž např. 

jedno je pořízeno ve spolupráci s Výborem dobré 
vůle (nadace manželů Havlových), na další auto 
se přidaly prostředky z Tříkrálové sbírky. Každo-
denní náplní práce pečovatelek je i péče o auta, 
sledování technického stavu a nyní děvčata čeká 
také přezouvání pneumatik a příprava na zimní 
období. V domácnostech klientů musí zvládnout 
profesionálně nejen vlastní péči, ale důraz je kla-
den i na přátelský přistup ke každému uživateli, 
služba je mu tzv. „šita na míru“ podle jeho potřeb 
a zvyklostí u něho doma. Často v tom velmi dob-
ře pomáhá rodina klienta, jindy je uživatel v do-
mácnosti sám. Nejkrásnější odměnou za poctivou 
práci je milý úsměv klienta a doporučení našich 
služeb ostatním zájemcům. Letos se pokusíme 
poprvé pro naše uživatele služeb uspořádat malé 

předvánoční posezení s občerstvením a krátkým 
kulturním programem. Ze zdravotních důvodů 
se akce zúčastní pouze ti mobilnější, ale i tak věří-
me, že popovídání si se svými vrstevníky bude pro 
všechny přínosem a milým vytržením z všedních 
dní a pomůže navodit předvánoční atmosféru.
V současné době Farní charita Milevsko uskuteč-
ňuje humanitární sbírku šatstva, ze které čás-
tečně doplní hojně navštěvovaný charitní šatník. 
Pak budou následovat tradiční akce, vítání sv. 
Martina, mikulášská nadílka pro děti, hned po No-
vém roce Tříkrálová sbírka a v únoru jubilejní  
20. charitní ples. Pro zájemce je možno více infor-
mací získat na www.fchm.cz.

Mgr. Marie Šindelářová,
sociální pracovnice Farní charita Milevsko

Vítězné vystoupení v Chomutově
Uplynulou sobotu se konal v Chomutově závod 
společných skladeb, dvojic a trojic s názvem 
Cena města Chomutova. Závodu se zúčastnila 
dvojice složená ze závodnice klubu RG Proac-
tive Milevsko Ludmily Korytové a její kolegyně 
z pražského Chodova Julie Hoščálkové. Děvča-
ta předvedla v kategorii ročníků narození 2000 
a starší sestavu s kužely. Své první vystoupení 
v nové podzimní sezóně si velmi užívaly, mezi 
ostatními neměly konkurenci a zaslouženě sta-
nuly na vítězném stupni.

znáte svou 
knihovnu?
Víte, jaké služby poskytuje, nebo jste přesvědče-
ni o tom, že je to jen půjčovna knížek?
Pokud patříte k těm 80% milevšťáků, kteří do ní 
za poslední rok ani jednou nevkročili, tak čtěte dál.
Víte, že...
•	se neplatí za výpůjčky, ale pouze roční symbo-

lická registrace?
•	každý měsíc nakoupíme přes 130 horkých 

knižních novinek?
•	zdarma poskytujeme e-knihy?
•	v domě kultury máme skvěle fungující family 

friendly pobočku s bezbariérovým přístupem?
•	máme svého lektora, který navštěvuje školky 

a školy a zábavnou formou pracuje na tom, 
aby děti milovaly knížky?

•	každý den máme čerstvý denní tisk dostupný 
pro všechny bez ohledu na to, zda jsou čtenáři 
knihovny?

•	pořádáme pro seniory univerzitu 3. věku, pro 
děti letní tábor a pro všechny třeba divadelní 
představení s Lukášem Hejlíkem Listování?

•	knihy nemusíte číst, ale třeba jen poslouchat? 
Půjčujeme audioknihy.

•	nabízíme prostor, kde si nemusíte nic koupit, 
nic vysvětlovat... prostě jen relaxovat...

Co myslíte, není škoda takové příležitosti nevy-
užít?                                                      Vaše knihovna


