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Přijďte si zasadit strom
Vážení občané, ve spolupráci s neziskovou organizací „Sázíme stromy“ obnovíme dne 9. listopadu sad v ul. P. Bezruče na starém sídlišti. Využijte této jedinečné příležitosti a pomozte nám
stromy zasadit. Vytvoříme tak společně zelenou
oázu pro lidi i pro přírodu. Zveme mladé, starší i
rodiny s dětmi. Ať vaše děti vidí své stromy růst.
Dobrovolníky prosíme, aby nahlásili svou účast
na tel. 739 232 639 nebo na e-mail: michaela.
podivinska@sazimestromy.cz, případně na

09.11.2017 | 10:00

odbor životního prostředí MěÚ Milevsko (tel.
382 504 207 nebo e-mail: hana.hadrbolcova@
milevsko-mesto.cz).
Sraz dobrovolníků je v 10:00 za domemčp. 765
v ul. P. Bezruče. Vlastní nářadí raději s sebou.
Z řad dobrovolníků, kteří přijdou pomoci se sázením stromů, bude vylosován výherce, který
obdrží poukaz v hodnotě 1.000 Kč na nákup
zboží v Zahradnictví Trávníček.

Sázíme stromy z.ú. je nezisková organizace s celorepublikovou působností. Jejím posláním je zazeleňovat nová místa všude tam, kde to má smysl. Za 3 roky
fungování bylo vysazeno více než 2000 stromů a keřů a do sázení se zapojilo přes 3000 dobrovolníků. Organizace tak chce lidem ukázat, že jednoduchým
způsobem je možné pro přírodu udělat mnoho dobrého. www.sazimestromy.cz
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
se uskuteční
dne 20.10.2017 od 14:00 do 22:00 hodin
dne 21.10.2017 od 08:00 do 14:00 hodin
Více informací na straně 3

K plánované výsadbě
stromů na starém sídlišti proběhla 19. září
informativní schůzka
pana starosty s obyvateli domů sousedících se sadem v ul. P. Bezruče.
Na schůzce byli občané seznámeni s chystanou
akcí, která se uskuteční v bezprostřední blízkosti
jejich bydliště.
Jedná se o výsadbu čtyřiceti ovocných stromů,
která bude zrealizována společně s organizací
Sázíme stromy. Ta letos na jaře oslovila odbor
životního prostředí s nabídkou výsadby vhodné
zeleně ve městě. Po dohodě byla vybrána právě
lokalita starého sídliště, kde po loňském částečném vykácení starých ovocných stromů byla nová
výsadba již v plánu. Výsadba stromů proběhne
v režii organizace Sázíme stromy, zálivky a další
následnou péči zajistí na své náklady město.
Ing. Hana Hadrbolcová, odbor životního prostředí

Kruhový objezd Masarykova
Upozorňujeme, že koncem září byla zahájena stavba „Okružní křižovatka
silnic I/19 a II/105“ na konci ul. Masarykova. V průběhu výstavby dojde
k dopravním omezením v tomto úseku. Průjezd z centra města Milevska na
Petrovice bude řízený semafory vždy jedním jízdním pruhem. Stavba by měla
trvat zhruba do konce roku 2017.
Více o objízdných trasách na webu města: www.milevsko-mesto.cz

město Milevsko Vás srdečně zve

SLAVNOSTNÍ VEČER U PŘÍLEŽITOSTI 99. VÝROČÍ
VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

28. 10. 2017 OD 18:00 hod.

SÁL MILEVSKÉHO KINA
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Informace z jednání Rady města Milevska
Z městské rady 30. srpna 2017
Rada města se sešla předposlední srpnový den,
projednala a rozhodla mimo jiné:
• Turistická oblast Toulava – město uzavře
smlouvu s turistickou oblastí Toulava (Táborsko, Bechyňsko, Sedlčansko, Milevsko, Sedlecko-Prčicko, Mladovožicko, Soběslavsko)
o poskytování služeb tzv. destinačního marketingu, především v oblasti společné propagace regionu, stejně jako všechna větší města
v Toulavě zapojená. Roční úhrada za služby
bude 25 tis. Kč. Milevsko je v Toulavě zapojeno
od počátku, stejně jako Svazek obcí Milevska.
Více o aktivitách turistické oblasti lze zjistit
na www.toulava.cz.
• Změna katastru – obec Zhoř požádala Milevsko o úpravu hranic katastru. Jde o relativně malé území na rozmezí katastrů Klisín

(Milevsko) a Březí (Zhoř). Rada změnu zastupitelstvu, do jehož kompetence takové rozhodnutí náleží, doporučila.
• Památník legionářům – rada města schválila
návrh na vybudování památníku legionářům
regionu Milevska. Památník, který bude umístěn před základní školou v Komenského ulici, bude současně připomínkou stého výročí
vzniku Československa. Na začátku října bude
vyhlášena výtvarná soutěž, v první polovině
roku 2018 pak bude vítěz soutěže návrh realizovat tak, aby památník mohl být odhalen při
říjnových jubilejních oslavách.
• Směny pozemků – rada doporučila zastupitelstvu schválit návrhy na směny pozemků:
• Pozemky města mezi klášterem a střelnicí
za pozemky Premonstrátů v Masarykově
ulici a cestu k ZVVZ, směna bez doplatku.
• Směna soukromého pozemku v centru
Dmýštic za pole v blízkosti obce, směna

s doplatkem města ve výši 590 tis. Kč., jde
o strategický pozemek nutný pro další rozvoj obce.
• Směna státních pozemků pod skládkou Jenišovice za polní pozemky v blízkosti Dmýštic a Něžovic, směna s doplatkem města ve
výši 3,2 mil. Kč, město však přestane platit
státu nájem, který nyní ročně představuje
cca 660 tis. Kč.
• Hřbitov – rada vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na provedení havarijních
opatření na městském hřbitově, do kterého
se bohužel nepřihlásil žádný zájemce. Výběrové řízení na zakázku související s řešením
problému spodních vod se bude opakovat tak,
aby opatření mohla být provedena co nejdříve
v roce 2018.

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 tabulky (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.

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 městě
pro občany města i ostatní návštěvníky opět
o něco zlepší.
Ing. Petr Švára,
odbor regionálního rozvoje

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
více na www.milevsko-mesto.cz

Značení ulic
V loňském roce vyšel ve zpravodaji článek o plánovaném doplnění tabulek s označením názvů
ulic. Z kapacitních důvodů nakonec k této akci
nedošlo. Doplňování chybějících tabulek bude
zahájeno v nejbližších týdnech. Zdá se to téměř
neuvěřitelné, ale od posledního velkého doplňování názvů ulic v roce 2006 jich „zmizelo“
90 ks.
Téměř všechny nové tabulky s názvy ulic budou

Dvůr Poliklinika Milevsko
přistoupit k celkové rekonstrukci. Vzhledem ke
složitému terénu je takřka nemožné pokládat
ve dvoře asfalt finišerem, a tak bylo rozhodnuto, že na místo asfaltu bude položena skládaná
zámková dlažba. Zakázku vysoutěžily a provádí Služby Města Milevska spol. s r. o. za částku
808.619,53 Kč.
V září byla zahájena výměna povrchu ve dvoře milevské polikliniky. Stávající asfaltový

povrch byl značně poškozený výtluky a po několika částečných opravách „dolepy“ bylo nutné

Ing. Pavel Stejskal,
odbor investic a správy majetku

Noví zaměstnanci městského úřadu

Odbor životního prostředí
Ing. Ondřej Feit

Odbor dopravy a živnostenský
Zuzana Šimáková, DiS.

Odbor dopravy a živnostenský
Vojtěch Koula

referent životního prostředí

referent přestupkového řízení v dopravě

referent pro evidenci řidičů a vozidel
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V MILEVSKU
Starosta města Milevska podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 20.10.2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 21.10.2017 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místo konání voleb
Okrsek č. 1: 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, MILEVSKO,
JEŘÁBKOVA čp. 690
Pro voliče z ulic: Erbenova, Husovo nám., J. Kytky, Jarlochova, Jeřábkova, Klášterní, Kostelecká, Lipová cesta, Masarykova, Na Vinicích, Petrovická, Pod Farou, R. Svobodové, Sladkovská, Sokolovská, Souhrádka, Šumavská, Táborská, Týnická, U Bažantnice, U Sádek, U Stříbrného, Za Krejcárkem, Za Školami

Okrsek č. 2: DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, MILEVSKO, GEN. SVOBODY čp. 413
Pro voliče z ulic: 1. máje, Alšova, B. Smetany, Č. Holase, Čechova, Čs. legií, Dukelská, Gen. Svobody, Havlíčkova, Hůrecká cesta, J. Gagarina, J. Mařánka, J. Nerudy, Kpt. Jaroše, Lidická, Na Hůrkách, Růžová, Sadová,
Sibiřská, Suchanova, Št. Dvořáka, Tyršovo nám., V Hlinkách

Okrsek č. 3: GALERIE M, MILEVSKO, NÁM. E. BENEŠE čp. 1
Pro voliče z ulic: 5. května, Na Cukavě, Na Tržišti, nám. E. Beneše, Pod Zvíkovcem, Reichnerova, Riegrova, Švermova, U Váhy, Úzká, Za Radnicí

Okrsek č. 4: DŮM KULTURY, MILEVSKO, NÁDRAŽNÍ čp. 846
Pro voliče z ulic: Blanická, Blechova, Darovaná, Družstevní, E. Destinové, Kpt. Nálepky, Písecké předměstí,
Pod Stadionem

Okrsek č. 5: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MILEVSKO, J. A. KOMENSKÉHO čp. 1023
Pro voliče z ulic: B. Němcové, Dr. B. Šmerala, Hajda, Karlova, L. Janáčka, Nádražní, Rukáveč

Okrsek č. 6: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MILEVSKO, J. A. KOMENSKÉHO čp. 1023
Pro voliče z ulic: F. Kudláčka, J. A. Komenského, M. Majerové

Okrsek č. 7: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, MILEVSKO, LIBUŠINA čp. 1401
Pro voliče z ulic: Čs. armády, Jiráskova, Karla Čapka, Libušina, P. Bezruče, Sažinova, U Dehetníku

Okrsek č. 8: Pohostinství, VELKÁ čp. 19
Pro voliče z: Velká

Okrsek č. 9: KULTURNÍ DŮM DMÝŠTICE, DMÝŠTICE čp. 13
Pro voliče z: Dmýštice, Klisín, Něžovice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
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Tvořivé kurzy v DK
Čtvrtek 12. října od 18 hodin –
Čarujeme s enkaustikou
Starověká malířská technika
malování horkým voskem.
Pondělí 6. listopadu od 17:30
hodin – Pletení dárkových obalů
na lahvinky a hrnečky
Skvělý dárek k Mikuláši, svátku
nebo narozeninám.
Čtvrtek 23. listopadu od 18 hodin
– Andělský adventní kalendář
Originální neotřelý kalendář nejen
pro děti, potěší i dospělé!
Chcete kurz darovat jako dárek?
Rádi vám vystavíme dárkový poukaz,
více informací
na telefonu 383 809 201
nebo e-mailu
kortanova@milevskem.cz.

V měsíci srpnu 2017 oslavili
životní výročí
a zároveň souhlasilI se zveřejněním
v Milevském zpravodaji:

80 let
Miloslava Blažková
Danuška Kalinová
85 let
Marie Bláhová
Helena Müllerová
90 let
Anna Faladová
92 let
Anežka Hůlová
99 let
Růžena Zděnková

Svazek obcí Milevska Vás srdečně
zve na:
SEMINÁŘ PRO ÚČETNÍ OBCÍ
úterý 3. října 2017 od 08:30
hodin v Domě kultury Milevsko
Lektor: Ing. Danila Kozová
AKK economy s. r. o. Plzeň
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.:
602 528 913 (Bc. Michaela Hrnečková)

upozornění knihovny
Od října jsme se rozhodli vyhovět často
opakovanému požadavku na úpravu půjčovní
doby knihovny.
Nově budeme mít otevřeno v knihovně
ve městě ve čtvrtek
(v úterý budeme mít zavřeno)
a prodloužíme půjčovní dobu pobočky
ve středu do 18:00 hodin.
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Pěstounská péče
Pěstounská péče je jednou z forem náhradní
rodinné péče, jejímž prostřednictvím je poskytována péče dětem bez rodiny nebo dětem,
které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Může navrátit trvalý
a bezpečný domov opuštěným nebo ohroženým dětem žijícím dočasně či dlouhodobě bez
svých biologických rodičů. Tak mohou prožít
bezstarostné dětství i děti, jejichž rodiče se o
ně nemohou nebo nedokážou z nejrůznějších
důvodů postarat, a ani v širší rodině není nikdo, kdo by o ně pečoval. A jak se stát pěstounem? Pěstounem se můžete stát, pokud si
podáte žádost o zprostředkování pěstounské

péče na oddělení sociálně-právní ochrany dětí
u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště,
kde obdržíte podrobné informace o formách
náhradní rodinné péče. Zároveň si vyzvednete
k vyplnění žádost o zařazení do evidence žadatelů a další potřebné formuláře, které se dokládají k žádosti. Následuje odborné posouzení
krajským úřadem. Ten rozhoduje o zařazení
žadatelů do evidence žadatelů vhodných stát
se osvojiteli či pěstouny. Odborné posouzení
zahrnuje přípravu žadatelů, která se zaměřuje na specifická témata související s náhradní
rodinnou péčí a schopností pečovat o přijaté

dítě. Pěstounství není jen „jiné rodičovství“,
ale náročná práce. A na jako takovou na ni stát
dnes i nahlíží. Už s jedním svěřeným dítětem
lze zůstat doma ze zaměstnání. Pěstoun dostává pravidelnou měsíční odměnu, stát za něj
hradí odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Pěstounská péče přináší řadu
radostí a starostí, ale i složité životní situace.
Při jejich řešení je možné se obrátit pro podporu a pomoc na sociální pracovníky na obecních
úřadech obcí s rozšířenou působností nebo
krajských úřadech.
Mgr. Hana Fritzová,
odbor sociálních věcí

příspěvky zastupitelů
Setkání politiků s občany je důležité
Často zaznívá, že politici se před volbami snaží
jen lacině vlichotit občanům, a proto pořádají
předvolební akce. Pokud jsme vůči politikům
apriori nedůvěřiví, tak je můžeme snadno
podezírat z takových úmyslů. Pohleďme však
na věc i z opačné stránky, tedy, že bychom jako
občané měli naopak jakoukoli příležitost setkat
se s vrcholnými politiky a svěřit se jim se svými
problémy, přivítat. A kdy jindy by měli politici

nám občanům skládat účty než na konci volebního období, tedy před volbami.
Ve dnech 20. a 21. října budeme vybírat poslance, kteří nás budou zastupovat v dolní komoře Parlamentu další čtyři roky. KDU-ČSL jde
do těchto voleb s prioritou pomoci rodinám,
ulevit pracujícím rodičům od daňové zátěže
a zajistit jim dostupné bydlení. Za tímto účelem pořádá v Milevsku v úterý 3. října setkání

s občany na náměstí od 14:00 a následnou besedu s jihočeským lídrem Janem Bartoškem,
jenž byl uplynulé čtyři roky místopředsedou
Poslanecké sněmovny, a dalšími kandidáty,
která proběhne od 16:30 v restauraci Stodola.
Přijďte mezi nás, sdělte nám své názory a hodnocení toho, jak si naši zástupci dosud počínali.
Těšíme se na Vás!
Martin Kostínek

Příspěvky zastupitelů nejsou obsahově upravovány.

Dotační podpora terénní pečovatelské služby
Počátkem roku 2017 byl Jihočeským krajem
vypsán dotační program „Podpora rozvoje sociálních služeb“ s cílem zkvalitnění materiálně
technických podmínek terénní formy sociální
služby „pečovatelská služba“. Organizace Sociální služby Města Milevska žádost o dotaci podala a dotace byla přiznána ve výši 130.000 Kč.
Za poskytnuté finanční prostředky byla materiálně dovybavena terénní pečovatelská služba
SSMM za účelem zlepšení podmínek poskytování
péče s ohledem na individuální potřeby uživatelů, podporu jejich samostatnosti a možnosti co

nejdelší dobu setrvat v přirozeném prostředí.
Jedná se např. o nákup automatické pračky a sušičky prádla, parního žehlícího systému, myčky
nádobí, obnovu termoboxů a nerez jídlonosičů,
mikrovlnnou troubu, vysavačů, vaniček na mytí
vlasů pro imobilní klienty, aj.
Bližší informace k pečovatelské službě jsou
dostupné na webových stránkách organizace
www.socluzbymilevsko.cz nebo na telefonním
čísle 382 522 394.
Bc. Bohdana Hejnová,
vedoucí pečovatelské služby SSMM

Finanční příspěvek Nadace Agrofert
Pro rok 2017 vypsala Nadace Agrofert grantové řízení – Podpora péče
o seniory v domácím prostředí.
Organizace Sociálních služeb Města Milevska poskytuje služby, kterými se snaží
podporovat péči o klienty v jejich domácím
prostředí, poskytuje krátkodobý i dlouhodobý
pronájem kompenzačních pomůcek. Pečujícím
rodinám může pomoci i odlehčovací služba,
která zajišťuje 24hodinovou péči. Snažíme
se klientům a rodinám pomoci a poradit s naplánováním péče, s výběrem pomůcky. Všichni si přejeme vytvořit důstojné podmínky pro
jejich život, a proto byl v červnu zpracován

projekt „Dovybavení pomůcek pro klienty
SSMM“. V grantovém řízení uspělo celkem
67 žadatelů. Jednou z vybraných organizací
byly i Sociální služby Města Milevska, kterým
z grantu bylo přiděleno celkem 78.000 Kč. Tyto
finanční prostředky budou využity na nákup
nejvíce žádaných kompenzačních pomůcek
např. elektricky polohovatelné lůžko, podloketní chodítko, antidekubitní matrace.
Telefonní kontakt na půjčovnu kompenzačních
pomůcek 382 505 249, bližší informace odlehčovací služba - tel.: 721 650 904.
Bc. Martina Holá a Bc. Markéta Jarošová,
sociální pracovnice SSMM

GALERIE M MILEVSKO
náměstí E. Beneše 1
si Vás dovoluje pozvat na

výstavu sklářského výtvarného atelieru WAGA

SOLIDIFIED LIGHT
Vystavují:

Robert KAUFMAN
Martina KAUFMANOVÁ
Vernisáž ve čtvrtek
5. října v 17 hodin
Výstava potrvá
do pátku 27. října

Výstava otevřena – út a čt 9.00 - 17.00 hod., st a pá 9.00 - 16.00 hod.
Polední přestávka: 11.30 - 12.30 hod.
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střípky z minulosti
90 let historie bílého sportu v Milevsku - 2. část

Milevští tenisté na utkání v Jistebnici, jednom
z prvních turnajů v historii.
Na snímku z roku 1933 zleva: Maria Hofman,
Václav Šmerák, Irén Vodňanský a Karel Šmerák. (Milevské muzeum)

Malá kuriozita! Několik členů TJ ZVVZ Milevsko hrálo v roce 1969 tenis i v zimě na jednom
dvorci, zbaveném sněhu. Na snímku zleva: Jiří
Frejka, František Panec, Milan Šoule, Miloslav
Zvonař a Jan Škoda. (Archiv Františka Pance)

Tenisová exhibice australských hráčů na milevských kurtech.
Na snímku zleva: Zdeněk Vávra, Maria Hofman,
Clayton, Coghlan, 1957.
(TK ZVVZ Milevsko)

Pouze několik předních hráčů se zúčastňovalo
turnajů pořádaných jinými tenisovými oddíly ve
větších městech. V neděli 12. 7. 1931 uspořádal
SMS zájezd do Pacova k utkání se studentským
odborem místního LTC. Za Milevsko nastoupili:
sl. Hüttlová, Bočan, Šmerák, Vávra a Vondrák.
Byl to po dostaveném kurtu první samostatný
podnik lawn-tenisového odboru SMS.
V neděli 27. srpna 1933 byl sehrán zápas na kurtech SMS mezi SK Jistebnice, v němž se utkali
staří rivalové z jistebnického turnaje. Zápas
skončil po tuhém boji vítězstvím SMS v poměru
6:4. Činnost SMS se za dlouholetého předsednictví místního notáře Čeňka Novotného úspěšně rozvíjela.
Za druhé světové války činnost na dvorcích
v Bažantnici zcela ustala a byla zde hrána jen
odbíjená. Na dvorcích Sokola se hrálo dále,
i když v omezené míře. V době okupace byl navíc
velký nedostatek míčků. Až po skončení druhé
světové války nastal značný rozmach tělesné výchovy a sportu.
Dne 23. srpna 1945 bylo na výborové schůzi SK
Milevsko schváleno zřízení nového tenisového
odboru se samostatným vedením. V roce 1948
dvorec v Bažantnici přešel do správy sjednocené tělesné výchovy a došlo postupně ke zřízení druhého dvorce a oplocení zbývající části

hřiště. „Uvažuje se o stavbě nové šatny. Odbor
má nyní k dispozici hotovost 1.500,- Kč a vše
pořídí z vlastních prostředků, většinou z poplatků za hraní. Také je dobré vyřešit otázku, týkající se klubových příspěvků členů tenisového
odboru. Navrhuje se, aby každý, kdo chce hrát
na našem hřišti, byl členem klubu. Je především
nutné rozhodnout, komu připadne částka za příspěvek, zda klubu přímo nebo odboru. Dále třeba u hráčů, kteří jsou již členy klubu (jiných odborů). O tom musí rozhodnout výborová schůze.
Jelikož jsou dobrými hráči fotbalisté Zdeněk Fiala, Josef Kříž a Vladimír Pasáček, žádáme o sdělení fotbalového odboru, kdy tyto hráče můžou
postrádat, abychom sjednali svoje utkání, jelikož nechceme tomuto odboru odebírat zbytečně
členy“. Tolik ze zprávy tenisového odboru.
V roce 1948 vstoupil oddíl do tenisového svazu ČSTV a byla podána přihláška k Jihočeské
tenisové župě. Zároveň byla provedena řádná
registrace hráčů a došlo k zahájení pravidelné
závodní činnosti. V tomto roce vedení oddílu
rozhodlo uspořádat tenisový „Přebor města Milevska“ ve dvouhře mužů o putovní pohár, věnovaný ONV a MNV v Milevsku. Turnajově se čtyřhry
mužů hrají od roku 1966, dvouhry a čtyřhry žen
od roku 1990. Po roce 1953 byl v Bažantnici vybudován třetí dvorec
a postavena nová šatna s klubovnou. V roce
1956 se milevské tělovýchovné jednoty Tatran a Spartak (od roku
1950 Sokol Janka, později od 30. ledna 1953
TJ Spartak) sloučily
do TJ Spartak Milevsko.
Tenis dosáhl největšího
rozmachu po sloučení
Antonín
Šoule
dvou tělovýchovných
(1913–1987) působil
jednot Spartak a DSO
přes 40 let ve funkci
Tatran. Později došlo
správce milevských
ke zrušení dvorců u sodvorců. Sedmdesátá
kolovny, ale naopak
léta 20. století. (Arbyly zřízeny dva dvorchiv rodiny Šouloce
v areálu stadionu
vých)

na sídlišti. Hrálo se tam cca v letech 1957–1965.
Prostor byl později využit k jiným sportům. Velkým přínosem bylo v roce 1963 vybudování trénovací stěny v Bažantnici. Zvláště sezona 1969
byla úspěšná a členové oddílu dosáhli dobrých
výsledků. Čtyřčlenné družstvo mužů skončilo
v přeboru okresu Tábor na 2. místě, když podlehlo pouze vítězi soutěže Jiskře Bechyně. Porazilo
mužstva Tábora, Sezimova Ústí, Soběslavi i Dukly Bechyně. Nejčastěji hráli: Ing. Zdeněk Vávra,
Jan Škoda, PhMr. Lubomír Pecháček, Jiří Pýcha,
Jan Kotrbáček, Milan Šoule, Jaroslav Marvan.
Nejlépe si vedli dorostenci. Miloslav Zvonař
se umístil v krajském žebříčku na 3. místě, František Panec na 7. a Ludvík Cmunt na 16. místě.
Miloslav Zvonař s Františkem Pancem byli dokonce zařazeni do celostátního dorosteneckého
žebříčku, což bylo poprvé v historii milevského
tenisu. Bylo to na základě dobrých výsledků,
kterých dosáhli na celostátních turnajích. Dobře
si vedli i žáci, Jiří Frejka skončil na 3. místě a Roman Hofman na 7. místě v kraji. Roman Hofman
také dosáhl několika dobrých výsledků na celostátních turnajích. Například na mistrovství
ČSSR v Pelhřimově se probojoval do semifinále
v soutěži útěchy, které se zúčastnilo přes 50 hráčů. Naopak nedostatečnou činnost měly v oddíle
žákyně, dorostenky a ženy.
Jiří Frejka a Roman Hofman se stali přeborníky
kraje v roce 1969 ve čtyřhře v kategorii starších
žáků a Roman Hofman ve starších žácích přeborníkem v mixu. Na začátku sedmdesátých let byly
v Bažantnici zahájeny práce na čtvrtém dvorci
(původně zde byl krátkou dobu stanový kemp).
Lukáš Panec, Milevské muzeum
pokračování příště

V létě roku 1940 bylo na dvorcích Sokola uspořádáno historické exhibiční vystoupení tehdejších našich nejlepších československých hráčů
Jaroslava Drobného (reprezentant, 1954 - vítěz
Wimbledonu za Egypt) a Josefa Síby (reprezentant, mistr republiky, první čs. státní trenér).
Za exhibici dostali válečnou odměnu – cestovné a dvě hroudy domácího selského másla.
Na snímku zleva: Josef Síba, Vladimír Koukl,
Jaroslav Drobný, Miroslav Novotný, Maria Hofman, Ladislav Vávra. (Milevské muzeum)

I. Přebor města Milevska. Zleva: Zdeněk Fiala,
Ing. Irén Vodňanský, finalista Prošek z Českých
Budějovic, vítěz - JUC. Karel Šáda, MUDr. Kučera, Maria Hofman, 1948. (TK ZVVZ Milevsko)
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Milevsko – 830 let kláštera

V sobotu 7. října 2017 při mši svaté v 11:00 v bazilice Navštívení Panny Marie v Milevsku poděkujeme Bohu za 830 let života premonstrátského řádu v Milevsku. Toto výročí je doprovázeno
různými událostmi, které mají připomenout
význam a duchovní hodnoty tohoto kláštera.
V létě 1187 sem přišli premonstráti z želivského
kláštera v čele s Gerlachem (Jarlochem), který
se stal prvním milevským opatem, a kteří přišli

na pozvání Jiřího
z Milevska. Tím začal
kraj kolem Milevska
duchovně i kulturně
růst a stávat se významným a známým.
Je zde nejstarší bazilika v jižních Čechách
z velké části zachovaná v románském
slohu. Od 17. století
klášter v Milevsku
obhospodařují premonstráti strahovští.
Jediné období, kdy
zde premonstráti nemohli působit, bylo období komunismu, i když v sedmdesátých letech již
částečně mohli spravovat farnost. Za komunismu byl klášter v podstatě systematicky ruinován
až do 90. let, kdy premonstráti začali klášter
znovu obývat a postupně opravovat. P. Metoděj
Kozubík začal s renovací kláštera a obnovou duchovního života a farní pastorace. Od té doby
se klášter stává opět duchovním a kulturním

centrem. Dále je tady velká práce P. Norberta
Vehovského a P. Jakuba Berky, kteří každý ve své
oblasti pozvedali klášter, ale i okolí jak po duchovní, tak po kulturní stránce. Vše samozřejmě
ve spolupráci se Strahovským klášterem a také
městem Milevskem.
Komunita se nyní sestává ze čtyř kněží, kteří
mají v okolí dvanáct farností, které spravují. Život kněží v Milevsku je soustředěn na komunitní
život (tzn. společná modlitba, bohoslužby, společná práce a vytváření duchovních hodnot, sdílení života v jeho různých podobách - starostech
i radostech, které přináší), ale také na službu lidem ve farnostech. Obojí se musí skloubit a sladit tak, aby nedocházela újmy ani komunita, ale
ani lidé ve farnostech, o které se starají, což je
někdy trochu obtížné.
Klášter je také místem kulturních událostí, kdy
se s městem Milevsko a DK v Milevsku premonstráti snaží dobře spolupracovat a otevírat brány
kláštera i širší veřejnosti při různých příležitostech, a tak dávat lidem možnost určitého kulturně-duchovního obohacení.
P. Mikuláš Selvek, O. Praem., superior

Obraz Panny Marie Sepekovské opět v Sepekově
V Sepekově se konaly poutě 10. a 17. září 2017
ke cti jména Panny Marie. Tyto poutě byly letos
obohaceny tím, že se do místního kostela vrátil
po půl roce milostný obraz Panny Marie z konce
15. století, který byl zhruba po 130 letech restaurován v Levém Hradci u Prahy. Při sobotní
mši svaté 9. září sekretář diecézního biskupa
českobudějovického P. David Mikluš požehnal

zrestaurovaný obraz a děkovnou modlitbou,
kterou přednesl přede mší svatou, svěřil všechny dobrodince, farníky a poutníky pod ochranu
Panny Marie Sepekovské. Po mši svaté pak udělil novokněžské požehnání všem poutníkům,
kterých bylo asi 120.
Toto poutní místo je také významné tím, že
zde byl 18. května 1932 pokřtěn zemřelý pan

pátek 6. října od 18:00 hodin v Latinské škole
Přednáška Hedviky Kuchařové, knihovnice strahovské knihovny
Co skrývají účty – milevská farnost v 17. století
sobota 7. října od 11:00 hodin v klášterní bazilice
Slavná mše svatá - poděkování za 830 let života premonstrátů
v Milevsku
neděle 8. října od 15:00 hodin v klášterní bazilice
Koncert duchovní hudby, zpívá táborský chrámový sbor
sobota 14. října od 14:00 hodin
Prohlídka klášterního areálu v Milevsku s výkladem PhDr. Pavla
Břicháčka – v rámci Dne otevřených ateliérů
středa 1. listopadu: Slavnost Všech svatých – mše svaté
Nadějkov 15:00 – Sepekov 16:30 – Milevsko 18:00 klášter
čtvrtek 2. listopadu
Vzpomínka všech věrných zemřelých – mše svaté: Nadějkov 15:00
– Sepekov 16:30 – Milevsko 18:00 klášter (v Milevsku po mši svaté
modlitba na hřbitově)
pátek 3. listopadu od 18:00 hodin v klášterní bazilice
Svatohubertská mše
V Sepekově bude modlitba na hřbitově v neděli 5. listopadu
po mši svaté v 12:00 a v Nadějkově odpoledne v 15:00 tutéž
neděli.

kardinál Miloslav Vlk. Příští rok si budeme připomínat 285 let poutního kostela a 160 let
od vyhlášení farnosti Sepekov (bylo to v roce
zjevení Panny Marie v Lurdech - 1858) a snad
se můžeme, dá-li Pán, v neděli 9. září 2018 těšit na návštěvu pana biskupa Mons. Vlastimila Kročila, který již přislíbil účast jako hlavní
celebrant.
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kultura a sport v milevsku a okolí
USA – Thriller - Elitní detektiv s elitní slabostí
pro alkohol pátrá po sériovém vrahovi, jehož
modus operandi představují vraždy v čase,
kdy napadne první sníh.

Milevské kino
5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

15:00

ČR, SR, Itálie – Drama - Poetická filmová pouť
za chlapeckým dobrodružstvím, přetrženým
poutem mezi otcem a synem a nalezením
spásy v přímořských krajinách. V hlavní roli
Karel Roden.

ČESKÉ ZNĚNÍ	
vstupné: 50 Kč

90 min.

20:00

USA, GB, Kanada – Sci-fi, thriller - Třicet let
po událostech prvního filmu odhaluje nový
Blade Runner a důstojník losangeleské policie
K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti.

3D TITULKY

163 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
pátek 6., sobota 7., neděle 8. 10. 17:30

ČR, Belgie, Rusko - Animovaná komedie - Je
čas se odvázat! Legendární hrdinové, které
dobře znáte, přicházejí v animované komedii
pro celou rodinu.

DABING

85 min.

DĚTSKÁ JÓGA – ZAHÁJENÍ LEKCÍ
pondělí 2. 10.
16:00
hudební sál

20:00

USA, Německo – Dokument - Bezmála čtyřicet
let se ve vizionářské mysli jednoho z nejvýznamnějších amerických režisérů Terrence
Malicka rodila myšlenka na ambiciózní esej,
která nakonec dostala tvar filmu Cesta času.

TITULKY

90 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

ČERVENÁ
neděle 8. 10.

20:00

ČR – Dokument - Celovečerní dokumentární
film Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené.

ČESKÉ ZNĚNÍ	
vstupné: 80 Kč

80 min.

NEJSLEDOVANĚJŠÍ
čtvrtek 12. 10.

20:00

ČR – Dokument - Hvězdy internetu odhalí svůj
skutečný život.

ČESKÉ ZNĚNÍ	

vstupné: 110 Kč

15:00

Nizozemsko, Fr, VB, USA – Akční, drama, historický - Očekávané válečné drama vizionáře
Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských
a belgických vojáků z pláží severo francouzského Dunkerku na jaře 1940.
vstupné: 50 Kč

109 min.

BAJKEŘI
čtvrtek 19. až sobota 21. 10.

91 min.

TO
pátek 13., sobota 14. 10.

20:00

USA – Horor, mysteriózní, thriller - Budeš
se taky vznášet. Hororový thriller na motivy
velmi oblíbeného stejnojmenného románu
Stephena Kinga, který již celá desetiletí naplňuje čtenáře hrůzou.

135 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ČESKÉ ZNĚNÍ	

95 min.

vstupné: 120 Kč

ESA Z PRALESA
pátek 20. až neděle 22. 10.

17:30

Francie – Animovaný - Na prales si brousí
zuby ďábelsky proradná koala Igor, který nadevše miluje chaos. Se svou armádou hloupých paviánů chce jednou provždy zničit
celou džungli. Esa z pralesa se neohroženě
vydávají do boje.

97 min.

GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
neděle 22. 10.
20:00

cena: 20 Kč/lekci

JÓGA – ZAHÁJENÍ LEKCÍ
pondělí 2. 10.
17:00-18:30
Obsazeno, pouze pro předem přihlášené!

hudební sál
SEMINÁŘ PRO ÚČETNÍ OBCÍ
úterý 3. 10.
08:30-15:00

Pořádá: Svazek obcí Milevska, přednáší: Ing.
Danila Kozová – AKK economy s. r. o. Plzeň

výuková učebna
KONCERT HANA ZAGOROVÁ A PETR
REZEK se skupinou jiřího dvořáka
úterý 3. 10.
19:00
velký sál
vstupné: 690, 590, 490 Kč

TANEČNÍ HODINY 2017
pátek 6. 10.
17:30 a 20:00

5. lekce, skupina B – 17:30 hodin a skupina
A – 20:00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.

velký sál

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
30 Kč

PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA
+ BLEŠÍ TRH
sobota 7. 10.
10:00-12:00

USA – Thriller, akční, sci-fi - Po sérii bezprecedentních přírodních katastrof ohrožujících
naši planetu se přední představitelé z celého
světa dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě satelitů k řízení globálního klimatu, které mají
zajistit bezpečnost všech obyvatel planety. Ale
nyní se něco pokazilo.

Burza pro všechny maminky, které chtějí
prodat nebo koupit dětské oblečení, kočárky,
kola, autosedačky, hračky, sportovní potřeby
a další věci pro děti od 0 do 15 let. Současně
s burzou proběhne bleší trh, podmínky prodeje naleznete na www.milevskem.cz.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

DUHOVÉ POHÁDKY
neděle 8. 10.

3D TITULKY

109 min.

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA
+ EMOJI VE FILMU
čtvrtek 26. 10.

09:00

USA – Animovaný – Přijďte strávit příjemné
dopoledne do kina. Nejdříve si vyrobíte muchomůrku a pak se podíváte na Emoji ve filmu.

DABING

vstupné: 60 Kč

91 min.

THOR: RAGNAROK
čtvrtek 26., pátek 27. 10.
20:00
neděle 29. 10.
17:30 a 20:00

USA – Akční - Thor je uvězněn na opačném
konci vesmíru bez svého mocného kladiva
a je nucen pustit se do závodu s časem, aby
se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok
- zkázu svého domova a konec asgardské civilizace - který se snaží rozpoutat mocný nový
nepřítel, nemilosrdná Hela.

3D DABING
20:00

20:00

ČR – Komedie - Bajkeři slibují být rozvernou
letní komedií ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků.

vstupné: 100 Kč

CESTA ČASU
sobota 7. 10.

SNĚHULÁK
neděle 15. 10.

DUNKERK
čtvrtek 19. 10.

DABING

vstupné plné: 120 Kč, děti: 100 Kč

TITULKY

www.milevskem.cz

TITULKY

BLADE RUNNER 2049
čtvrtek 5., pátek 6. 10.

Nádražní 846 | tel.: 383 809 200

TITULKY

do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

KŘIŽÁČEK
čtvrtek 5. 10.

dům kultury

125 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné plné: 150 Kč,
děti: 130 Kč

prostory DK

vstupné: zdarma

15:00

Hraje: Ochotnický soubor Copánek Písek
Představení na motivy pohádek Daniely Fischerové ze stejnojmenné knihy. Tři veselé
pohádky o tom jak Slunko tvořilo svět a co
se dělo, když byl svět ještě mladý.

velký sál

vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč

TAIČI – ZAHÁJENÍ LEKCÍ
pondělí 9. 10.
18:00
učebna 4
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 10. 10.
13:00-16:00

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny, každé druhé úterý v měsíci, tel. na pobočku v Písku 382 272 736 Ladislava Stejskalová (po, st,
čt), www.zpmvcr.cz.

učebna 2
KČT – TURISTICKÁ BESEDA
úterý 10. 10.

18:00

říjen
Květinový ostrov Madeira. Vypráví a promítá
Mgr. Jana Beránková.

loutkový sál
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
TAJEMSTVÍ GRAFOLOGIE
středa 11. 10.
18:00

Setkání s grafoložkou Mgr. Janou Maškovou
vám poodhalí, jak tato psychologická metoda
funguje, ukáže, co i vy – laikové můžete vyčíst
z jakéhokoli rukopisu a zájemcům poskytne
možnost, jak se buď naučit něco více, nebo
získat příležitost k rozboru písma konkrétní
osobnosti.

výuková učebna
vstupné: 40 Kč

IRISDIAGNOSTIKA - PORADNA
čtvrtek 12. 10.
14:00
učebna 2
IRISDIAGNOSTIKA – PSYCHICKÝ
ROZMĚR ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ
čtvrtek 12. 10.
17:00
Přednáška Jitky Hanzalové.

učebna 2
KURZ – ČARUJEME S ENKAUSTIKOU
čtvrtek 12. 10.
18:00

Přijďte si pod vedením lektorky Laďky Bečkové vyzkoušet starověkou malířskou techniku
– malování horkým voskem. V ceně kurzu je
pět obrázků.

výuková učebna

TANEČNÍ HODINY 2017
PRODLOUŽENÁ – KURZ B
sobota 14. 10.
prostory DK

19:00

vstupné: 110 a 100 Kč

TANEČNÍ PODVEČER
NEJEN PRO SENIORY
neděle 15. 10.

18:00-22:00

Hraje: dechová kapela Bohemia
Dům kultury Milevsko pořádá ve spolupráci
se Senior klubem ZVVZ a Sociálními službami
Města Milevska taneční podvečer nejen pro
seniory. Předprodej vstupenek DK Milevsko,
tel. 383 809 200.

velký sál

vstupné: 140 Kč, členové SK ZVVZ po předložení průkazky 70 Kč

ČAS WALDU NEODNES´
úterý 17. 10.

vstupné: 25 Kč

Mig 21 je česká popová hudební skupina, jejímiž členy jsou Jiří Macháček (zpěv), Pavel
Hrdlička (trubka, klávesy), Jan Hladík (bicí),
Tomáš Polák (kytara) a Adam Stivín (baskytara).

loutkový sál

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
pátek 20. 10.
14:00-22:00
Volební okrsek.

loutkový sál
9. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
pátek 20. 10.
19:00

Hraje: Fantom
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko, Milevské kino

prostory DK

vstupné: předprodej – jednodenní 60 Kč, dvoudenní 110 Kč, na místě – jednodenní 70 Kč,
dvoudenní 120 Kč

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
sobota 21. 10.
08:00-14:00
Volební okrsek.

loutkový sál
9. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
sobota 21. 10.
19:00
předprodej 60 Kč, na místě 70 Kč

vstupné: 110 a 100 Kč

18:00

Pořádá dům kultury ve spolupráci se Senior
klubem ZVVZ. Martin Benda vypráví zasvěceně zajímavosti ze života Waldemara Matušky
a zpívá písničky z jeho repertoáru. Vhodné
jako pořad pro pamětníky a seniory i pro
mladší zájemce, kteří mnohdy originální verze
ani neznají a hrají tyto písničky zjednodušeně
v hospodách a na vandru.

Milevské kino

vstupné: 100 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč

TOULKY ZA POZNÁNÍM
WALES – TROCHU JINÁ BRITÁNIE
středa 18. 10.
18:00

Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK

8

ze života.

prostory DK
19:00

strana

Milevsko. Putování po jedné z historických
zemí Velké Británie. Zemi, která nikdy neměla
vlastního krále, ve svých tisíciletých dějinách
byla samostatná pouhých šest let, a přesto si
udržela svoji svébytnost včetně vlastního jazyka.

Hraje: Elizabeth a Megaphone

vstupné: 150 Kč

TANEČNÍ HODINY 2017
PRODLOUŽENÁ – KURZ A
pátek 13. 10.
prostory DK

2017

KČT – TURISTICKÁ BESEDA
úterý 24. 10.

18:00

Irsko. Vypráví a promítá Ing. Jiří Kolda.

loutkový sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 25. 10.
18:00-20:00
loutkový sál
PRÁZDNINOVÁ DÍLNA PRO DĚTI
+ EMOJI VE FILMU
čtvrtek 26. 10.
09:00

Nejdříve si vyrobíte muchomůrku a pak se podíváte na animovaný film.

Milevské kino
vstupné: 60 Kč

TANEČNÍ HODINY 2017
pátek 27. 10.
17:30 a 20:00

6. lekce, skupina A – 17:30 hodin a skupina
B – 20:00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.

velký sál

účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
30 Kč

OSLAVY 28. ŘÍJNA
sobota 28. 10.

18:00

Slavnostní večer u příležitosti 99. výročí vzniku Československé republiky – pořádá město
Milevsko.

Milevské kino

PŘIPRAVUJEME:
MANDARÍNKOVÁ IZBA
pondělí 13. 11.

19:00

Francouzská komedie Roberta Thomase v reřii Ĺubomíra Vajdičky. Hrají: Maroš Kramár,
Pavol Topoĺský, Zuzana Tlučková a Bibiana
Ondrejková
Komedie plná francouzského šarmu nabízí pět
krátkých příběhů, které jsou jako vystřižené

velký sál

vstupné: 280 a 260 Kč

MIG 21
TURNÉ SVOBODA NENÍ LEVNÁ VĚC
sobota 25. 11.
20:00

velký sál

vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 320 Kč

EVA PILAROVÁ – VÁNOČNÍ KONCERT
s Milevským dětským sborem
neděle 17. 12.
19:00

Královna swingu a legendární česká zpěvačka
Eva Pilarová, která působí na scéně už od počátku 60. let.

velký sál

vstupné: 340 a 320 Kč

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

VERNISÁŽ VÝSTAVY
SOLIDIFIED LIGHT
čtvrtek 5. 10.
VÝSTAVA - SOLIDIFIED LIGHT
od pátku 6. do pátku 27. 10.

17:00

Výstava sklářského výtvarného ateliéru
WAGA. Vystavují Robert Kaufman a Martina
Kaufmanová.
vstupné: 10 Kč

ŽIVÉ MILEVSKO - SMART REGION
středa 11. 10.
17:30
2. veřejné představení projektu SMM.
vstup: zdarma

HUDEBNÍ SKLEPY - KAREL PLÍHAL
středa 18. 10.
19:30

Kytarista, zpěvák, skladatel, textař, básník, hudební režisér a aranžér.
vstupné: předprodej 220 Kč, na místě 250 Kč

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
pátek 20. 10.
14:00-22:00
Volební okrsek.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
sobota 21. 10.
08:00-14:00
Volební okrsek.

SPOS Milevsko
J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
Veřejné bruslení a hokejové zápasy dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ:
FC muži B - SK Nemanice 01.10. 16:00
FC st. př. - Siko Čimelice 05.10. 17:00
FC ml. př. - Sokol Bernartice
05.10. 17:00
FC žáci - Slavoj Č. Krumlov 08.10. 12:30
FC muži A - Otava Katovice 08.10. 16:00
FC st. př. - TJ ZD Kovářov 12.10. 17:00
FC st. př. - Záhoří/Kluky 19.10. 17:00

říjen

FC žáci - Loko Č. B.
21.10. 10:00
FC dorost - Malše Roudné 22.10. 10:00
FC muži B - Trhové Sviny 22.10. 15:30
FC ml. př. - FC Písek B
26.10. 17:00
FC žáci - Malše Roudné
28.10. 10:00
FC muži A - Hluboká n/Vl. 28.10. 14:30
SPORTOVNÍ HALA:
Florbal pro školy
03.10. 08:00
Florbal muži
07.10. 08:00
Florbal ml. žáci
08.10. 08:00
Handball
14.10. 08:00
Florbal elévové
15.10. 08:00
Florbal extraligový zápas žen
21.10. 14:00
Florbal junior
28.10. 08:00
SAUNA:
středa - muži:
16:00-21:00
čtvrtek - ženy:
15:00-21:00
pátek - muži:
15:00-21:00

Nízkoprahový klub Fanouš
Hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pondělí 2. 10.
13:00-17:00
DÝŇOVÉ VAŘENÍ
pátek 13. 10.
13:00
PREVENTIVNÍ TÉMA: NÍZKOPRAH
pátek 20. 10.
13:00
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
pátek 27. 10.
13:00
SaS ROZÁRKA – téma měsíce: Komunikace

VE ŠKOLE
úterý 3. 10.
10:00
KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ
úterý 10. 10.
10:00
CO VLASTNĚ CHCEME DĚTEM PŘEDAT
úterý 17. 10.
10:30
Beseda s psychoterapeutem Mgr. J. Baslerem.

VAŘÍME KOLEM SVĚTA
úterý 24. 10.

￼

10:00

SPOLEČENSKÝ VEČER
neděle 15. 10.

2017
18:00

Tradiční oblíbená akce, hraje dechová kapela
Bohemia. Pořádáme ve spolupráci s domem
kultury.

DK Milevsko

vstupné: 140 Kč, členové SK ZVVZ 70 Kč

ČAS WALDU NEODNES´
úterý 17. 10.

18:00

Martin Benda zasvěceně vypráví zajímavosti
z života Waldemara Matušky a zpívá písničky
z jeho repertoáru. Pořádáme ve spolupráci
s domem kultury.

Milevské kino

vstupné: 100 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč

BIO SENIOR - DUNKERK
čtvrtek 19. 10.
Vynikající válečné drama.

15:00

Milevské kino

Pobyt s plnou penzí pro členy a jejich partnery, doprava vlastní.

EUROPA THERME BAD FÜSSING
úterý 3. 10.

Koupání v termálních lázních. Vstupné 11 €
není v ceně. Odjezd v 7:00 hodin od sokolovny, zastávka u paneláku.

BIO SENIOR - Křižáček
čtvrtek 5. 10.

www.kctmilevsko.pisecko.info

15:00

ČR - historická roadmovie. Film zvítězil na letošním karlovarském festivalu. ￼

Milevské kino
EUROPA THERME BAD FÜSSING
sobota 14. 10.

Pěší vycházka po trase Dobronice u Chýnova,
Stříbrné Hutě, Turovec, Sezimovo Ústí. Délka
trasy 15 km. Odjezd z nádraží ČD v 8:17 hodin.
vede: Tomáš Wilda

18:00

Turistická beseda - vypráví a promítá
Mgr. Jana Beránková.

loutkový sál DK
OKOLÍM TÁBORA
středa 11. 10.

Pěší vycházka po trase Meziříčí, Paseka, Vesec, Kostelec, Radkov, Balkova Lhota. Délka
trasy 15 km. Odjezd z nádraží ČD v 8:17 hodin.
vede: Tomáš Wilda

SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELŮ
sobota 14. 10.

Pořádá oblastní výbor KČT. Místo konání: Jindřichův Hradec.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha

Koupání v termálních lázních. Vstupné
11 € není v ceně. Pořádá CK TRIOTOUR, cena
350 Kč, pro členy SK ZVVZ 250 Kč. Odjezd
v 4:45 hodin pouze z autobusového nádraží –
Růžová ulice.

Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny v 13:00 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

OKOLÍM TÁBORA
sobota 21. 10.

Pěší vycházka po trase Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice, Hutě, Bechyně. Délka trasy
11 km. Odjezd z nádraží ČD v 8:17 hodin.
vede: Tomáš Wilda

18:00

Turistická beseda - vypráví a promítá Ing. Jiří
Kolda.

loutkový sál DK

Milevské muzeum
Klášterní 557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

VÝSTAVA - SVĚT BÍLÉHO SPORTU
do neděle 12. 11.

Sraz u vchodu do kostela sv.
Bartoloměje

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

TÝDEN KNIHOVEN
2. - 6. 10.

Celý týden amnestie na upomínky a v pátek
6. října registrace nových čtenářů zdarma.
Na všechny akce je vstupné zdarma.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
pondělí 2.–pátek 27. 10.

Ukázková hodina
od 5 do 8 let.

OKOLÍM TÁBORA
středa 4. 10.

IRSKO
úterý 24. 10.

13:30

O historii domů na náměstí bude vyprávět Vl.
Šindelář - ve spolupráci s KČT Milevsko.

KNIHOHRÁTKY S JÓGOU
úterý 3. 10.

PODZIMNÍ ŠPEKÁČEK
středa 18. 10.
REKREACE – PARKOHOTEL MOZOLOV
neděle 1.-neděle 8. 10.

Okolo náměstí
neděle 8. 10.

9

Práce dětí ze základní školy při DPN Opařany.
vestibul knihovny

Klub českých turistů

KVĚTINOVÝ OSTROV MADEIRA
úterý 10. 10.

strana

16:00-17:00

zdarma,

pro

děti

pobočka knihovny v DK
RODOKMENY A RODINNÁ HISTORIE
úterý 3. 10.
18:00

Zajímá vás vaše rodinná historie a kořeny?
A jak vaši předkové žili v dobách dávno minulých? Přijďte si poslechnout, jak sami můžete
začít pátrat po svých kořenech.

studovna
KOUZLO STARÝCH TISKŮ
středa 4. 10.
09:00-17:00

Milevské muzeum představí své nejvzácnější
a nejstarší knihy. Dopoledne určeno pro školy,
odpoledne pro širokou veřejnost.

vestibul knihovny
VĚDA NÁS BAVÍ
pátek 6. 10.

13:30-14:30

Ukázková hodina vědeckého kroužku pro děti
od 6 do 12 let.

knihovnická učebna v přízemí
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KNIHOVNA VZDĚLÁVÁ
pátek 6. 10.
14:00-18:00

Přijďte se seznámit s novými prostory naší
knihovny určenými na vzdělávací aktivity.
V rámci akce proběhne od 16:00 přednáška o FENG SHUI s architektem Bookroomu
Ing. arch. Janem Hlavínem, PhD.

Bookroom
PUTOVÁNÍ PO 15 STÁTECH USA
S EVOU TATEROVOU
pátek 6. 10.
18:00

Další z oblíbených besed naší výborné spolupracovnice, vysokoškolské asistentky a milevské cestovatelky.

studovna
VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY KNIHOVNY:
Podzimní kurz trénování paměti
pro začátečníky
Virtuální univerzita třetího věku
Anglické čtení v bookroomu
Čtenářský klub
Klub logiky a deskových her pro děti
Věda nás baví
Knihohrátky s jógou
Více informací na www.knihmil.cz.

říjen

Centrum Milísek

2017
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vyhrazeno pro školy

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

PORADNA RESTART
pravidelně út a čt

08:00-16:00

Bezplatná poradna pro ženy, které se vracejí
na trh práce.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 4. a čtvrtek 5. 10. 08:00–16:00
Nutno objednat předem.

2. ZŠ Milevsko

Třeboňsko - ekologický pobytový
program žáků

SETKÁVÁNÍ V KRUHU ŽEN
čtvrtek 5. a 19. 10.
18:00-20:00

Setkávání v kruhu žen je zaměřeno na relaxaci, tvoření, tanec, cvičení a mnoho dalšího.
cena: 100 Kč/lekci

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 11. 10.
Nutno objednat předem.

09:00–16:00

WELLNESS VÍKEND S JÓGOU
pátek 20.–neděle 22. 10.

Program: 5x denně jóga, neomezený vstup do
wellness centra (bazén, sauna, fitness)
Ubytování ve dvoupodlažních vilách, polopenze.
Cena: 2.650 Kč

MOTIVAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ŽENY
pondělí 30. 10.-pátek 10. 11.

Bezplatný program s kvalitními lektory pro
ženy obsahující 2 kurzy: Bilanční diagnostiku (osobní portfolio) a Kurz slaďování rodiny
a práce.
Bezplatně zajištěno: péče o děti, cestovní náklady, občerstvení a vzdělávací materiál

myslivecký spolek hůrka osek
PŘIPRAVUJEME:
HUBERTSKÁ ZÁBAVA
sobota 4. 11.
Bohatá tombola.

V rámci dotace Jihočeského kraje na podporu
environmentální výchovy žáci 5. B a 8. B druhé
základní školy J. A. Komenského absolvovali 3denní environmentální pobytový program
v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Byli ubytováni v penzionu Mlýnský dvůr.
Hlavní náplní byly pozorovatelské, výzkumné
a hravé aktivity zaměřené na (staré) stromy,

jejich význam pro krajinu a živočichy a na ekosystém rybníka, vodní živočichy a rostliny,
rybářské hospodaření a historické budování
rybníků.
Navštívili záchrannou stanici pro volně žijící živočichy a Schwarzenberskou hrobku v Třeboni.
Někteří žáci využili možnosti jízdy na koni.
Mgr. Dana Kotrbová a Ing. Helena Pištěková

fotoobjektivem

19:00

Kulturní dům

vstupné 100 Kč

Obec branice
POSEZENÍ S DOUBRAVANKOU
sobota 21. 10.

14:00

Zahraje malá dechová hudba Doubravanka.

KD Branice

vstupné: 100 Kč

V pátek 15. září přišli milevští prvňáčci do knihovny na show výborného dětského ilustrátora Adolfa Dudka.
Dům kultury Milevsko v průběhu srpna 2017 realizoval
rekonstrukci šaten pro návštěvníky a navazující prostory pokladny a technické
místnosti. Celkové náklady
450 tis. Kč zahrnuly truhlářské, stavební, topenářské,
natěračské a malířské práce. Po provedení této rekonstrukce jsou vstupní prostory po postupných opravách,
které trvaly 5 let, kompletně
modernizované. Děkujeme
zřizovateli městu Milevsku
za krytí nákladů, spojených
s touto akcí.

říjen
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Malým fotoohlédnutím se vracíme k Bartolomějskému posvícení. Připraven byl pestrý program pro děti i dospělé a vše bylo doplněno bohatým doprovodným programem a krásným počasím.

V sobotu 16. září byla vernisáží zahájena výstava k 90. výročí tenisu v Milevsku s názvem Svět bílého sportu. Vernisáž v muzeu navštívilo přes
100 návštěvníků. Výstava je přístupná do 12. listopadu.

Přes 300 návštěvníků přilákal koncert Ivana Krále a Honzy Ponocného, který proběhl v rámci Hudebních sklepů na 1. nádvoří Milevského
kláštera.

Zajímavým povídáním a svým nezdolným optimismem potěšila spisovatelka a herečka Ivanka Deváté téměř vyprodané Milevské kino ve čtvrtek
14. září.
V září se v DK Milevsko rozběhly dva kurzy Tanečních hodin pro 90 účastníků. Ti se teď každý pátek scházejí, aby se pod vedením manželů Bolkových zdokonalili v tanečním umění.

říjen
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Volím kvalitu, farní charitu….
Musela jsem se usmát, když mi jeden klient řekl
takovýto slogan, který jsem si dovolila napsat
jako nadpis tohoto příspěvku. Ano, měla jsem
radost. Protože práce se nám daří, samozřejmě jsou problémy, jako kdekoli jinde. Ale např.
v terénní pečovatelské službě přibývají klienti,
máme jich nyní více než šedesát. Máme čtyři stará auta, s poruchami, ale děvčata jezdí na všechny strany tak, aby uživatelé služeb byli spokojeni. Pomáhají našim seniorům prožívat podzim
života tam, kde jsou zvyklí, doma.
Měli jsme v září poradu ředitelů v Sušici. Začala mší svatou a v kázání pan farář své myšlenky stočil k andělům (v Sušici je kostel Andělů
strážných), odnesli jsme si z toho poselství, že
v každém z nás je kousek anděla a v zaměstnanci charity je to jeho předpoklad k práci. Velmi
dbáme o morální kredit našich zaměstnanců,
aby pracovali s láskou, podle Kodexu pracovníka charity i podle Zákona o sociálních službách.
Došlo sice k nějakým personálním změnám, to je
život, lidé přicházejí a odcházejí. Zvláště bolavé

bylo zajistit služby sociální prevence, kdy se nám
šikovná sociální pracovnice a milá kolegyně odstěhovala do Českých Budějovic. Ale nízkoprah
Fanouš (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
sv. Františka z Assisi) i Rozárka (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) pracují dále.
Se začátkem školního roku se snažíme kromě
ostatních služeb nabídnout dětem doučování
a pomoc s domácími úkoly, protože rodiče někdy neumí s úkolem poradit nebo to nepovažují
za prioritu. V rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb jsme se připojili ke dnům otevřených dveří, ve Fanoušovi to bude hned 2. října,
kdy se k nám můžete přijít podívat (Hůrecká cesta 227, Milevsko). Ve službě Rozárka pomáháme
řešit rodinám jejich problémy a pomáháme i materiálně. V rámci projektu FEAD II máme k dispozici potraviny a hygienické potřeby. Hojně je
využíván i charitní šatník, který slouží všem potřebným, kteří si přijdou vybrat oblečení (často
i nádobí nebo hračky). Připomínám, že letošní
podzimní humanitární sbírka se konat nebude.

Kdo však chce menší množství (jsme limitovaní
prostorem šatníku) oblečení darovat, může rovnou k nám do charity (U Bažantnice 561), přivítáme zvláště dětské oblečení.
Služba SaS Rozárka pravidelně připravuje pro
maminky s dětmi prostor pro jejich setkávání
a sdílení (úterý a čtvrtek od 10 hodin), každý
měsíc je pro maminky připravena přednáška,
např. v říjnu – Co předáváme dětem (vzorce chování, rituály…), přednáší Mgr. Jaromír Basler,
přednášky jsou pro naše uživatelky služeb také
zdarma.
Co ještě připravujeme? Z kultury to bude koncert v Kamenáči, který uskutečníme ve spolupráci s DM drogerií v pátek 13. října. Uzávěrka
mě tlačí a podrobnosti nejsou v tuto chvíli známé, sledujte naše webové stránky, vývěsky nebo
facebook. Díky za vaši přízeň, kterou jste nám
ukázali i při oslavě Dne charity – jak vše proběhlo se dočtete v příštím Milevském zpravodaji.
Alena Růžičková,
ředitelka FCH Milevsko

18. ročník festivalu Přeštěnice zahajuje předprodej
OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE, to je legendární multižánrový festival uprostřed jihočeských lesů, luk a strání. Další ročník pohodového festivalu OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE
se uskuteční v pátek 29. a v sobotu 30. června,
což je ideální čas na to přivítat začátek prázdnin pořádnou dávkou zábavy. Pro všechny nedočkavé je navíc na čtvrtek 28. června připraven zahajovací večírek.
Pořadatelé připravují kromě nabitého programu několik novinek – jednou z nich bude
VIP zóna, která zájemcům zajišťuje exkluzivní výhled na podium, samostatný stan

s posezením, pivem do skla a vlastním WC.
Seznam účinkujících bude postupně představován. Předprodej vstupenek na 18. ročník tohoto festivalu startuje 1.10.2017. Cena
vstupenky na celý festival (včetně čtvrtečního
večírku) je k mání v limitované edici za cenu
490 Kč (VIP zóna za cenu 900 Kč), vstupenka na pátek či na sobotu stojí 350 Kč a na
čtvrteční festivalový večírek budete vpuštěni
za 100 Kč. Vstupenky na festival lze zakoupit
přímo na webu www.prestenice.cz nebo v Turistickém informačním centru Milevsko a v kanceláři Domu kultury Milevsko.

a to jednoduše, bez podrobného vyslýchání
či sáhodlouhého testování, pouze na základě
vlastnoručního rukopisu pisatele. Rukopis je
totiž nezpochybnitelný, přesný otisk naší osobnosti a jejích základních charakteristik. Odhaluje tajemství lidské povahy, myšlení, emocí,
sexuality, prozrazuje naše skryté bloky, sklony
k manipulativnosti, sílu osobnosti a mnoho jiných lidských charakteristik.

Setkání s grafoložkou Mgr. Janou Maškovou vám
poodhalí, jak tato psychologická metoda funguje, ukáže, co i vy – laikové můžete vyčíst z jakéhokoli rukopisu a zájemcům poskytne možnost,
jak se buď naučit něco více, nebo získat příležitost k rozboru písma konkrétní osobnosti.
Diskusně vzdělávací večer Tajemství grafologie
se připravuje na středu 11. října od 18 hodin
v Domě kultury Milevsko.

Tajemství grafologie

Grafologie čili psychologie písma je unikátní
vědecká psychologická metoda, jak poznat sebe
i své blízké s téměř 96% výpovědní schopností,

Pohádkový les – poděkování sponzorům

Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko děkují sponzorům na Pohádkovém lese,

který se konal v sobotu 2. září: Město Milevsko, JUB a. s., KV2 audio, EFAFLEX-CZ s. r. o.,

Ekoklima Milevsko, Služby Města Milevska, SPOS
Milevsko s. r. o., Autobaterie Tollinger, ZVVZ Enven Engeneering, Jaroslav Hřebík H + H, Robro
s. r. o., Potraviny Prima – V. Hejný, Boma Milevsko s. r. o., Lidovka David Pejša, Restaurace
U Broučka, MUDr. Hana Kuchtová, Park+ ing.
Václav Šmejkal, Pekařství Malý, Tomegas s. r. o.
Také děkujeme všem účinkujícím, kteří se na pohádkovém lese podíleli a bez kterých by nebylo
možné tuto akci pořádat.
Foto: Martin Pelich

říjen
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13:30-16:00 moderní gymnastika

2017

15:00-16:00 malý sál

15:00-16:30 žáci – sportovní všestrannost
16:30-18:00 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
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TJ SOKOL
MILEVSKO

rozvrh cvičení 2017/2018

18:00-19:00 ženy – zdravotní tělocvik
19:00-20:30 ženy aerobik
19:00-20:00 pilates

malý sál

20:30-22:00 muži a ženy – volejbal
ÚT

13:30-14:30 nejmladší žákyně, žáci (r. 2012) – sportovní všestrannost
14:30-16:00 žákyně I. – sportovní všestrannost
16:00-17:00

nejmladší žáci (od roku nar. 2012 a 1. třída)

17:00-18:30

atletika (od ročníku 2012)

17:00-18:30

mladší žáci (2.-5. třída) SLET - Děti to je věc

17:00-18:30

Tai-či (relaxace, regenerace - ženy, muži)

říjen-duben II.ZŠ 16-18
malý sál

18:30-20:00 starší žáci a dorost

malý sál

18:00-19:00 volejbal – dorostenky, ženy

II. ZŠ

19:00-20:30 volejbal smíšený (muži, ženy)

II. ZŠ

Přijďte na komedii
Mandarínková
izba

20:00-22:00 muži – stolní tenis
ST 09:30 -10:30 rodiče a děti (děti 2-3 roky, i rodiče hradí příspěvky)
14:30-16:30 žákyně – sportovní všestrannost, od 16:00 SLET – V peřině
15:00-17:00

moderní gymnastika

I.ZŠ

15:30-18:00 sportovní gymnastika žákyně

15:30-16:30 malý sál

16:30-18:00 ženy a muži – jogová cvičení

malý sál

18:00-19:30 mladší žákyně (3.–5. třída) do 18:30 SLET - Děti to je věc
19:30-21:00 ženy SLET – Ženobraní

ČT

18:00-21:00 pilates (jednotlivá cvičení: 18:00-19:00, 19:15-20:15)

malý sál

20:00-22:00 muži a ženy – badminton

ZŠ Bernartice

09:00-10:00 ženy - zdravotní cvičení

malý sál

10:00-11:00

malý sál

ženy - zdravotní cvičení

14:00-15:00 nejmladší žákyně, žáci (r. 2012) – sportovní všestrannost
15:00-17:00

mladší žákyně a žáci I. - sportovní všestrannost

17:00-18:30

atletika (od ročníku 2012)

17:00-18:00

nejmladší žákyně (od roku nar. 2012 a 1.-2. třída)

atletický stadion

18:00-19:30 starší žákyně (6.–9. třída) SLET - Cirkus
19:30-20:30 ženy SLET - Siluety
20:30-22:00 volejbal smíšený (muži, ženy)
PÁ

13:30-16:00 moderní gymnastika

15:30-16:00 malý sál

15:00-16:30 žákyně II., III., IV. – sportovní všestrannost

15:00-15:30 malý sál

16:30-17:30

žákyně Teamgym

17:00-18:00

pilates (začátečníci, začíná se 06.10.2017)

malý sál

17:00-19:00

sportovní gymnastika žákyně

16:30-17:00 malý sál

19:00-20:30 muži - stolní tenis
20:30-22:00 dorostenci a muži - rekreační sporty
SO

09:30-11:00 SLET - Siluety, dle dohody zápasy stol. tenis, 10:00 - 17:00
18:00-20:00 volejbal smíšený – rekreační

NE

10:00-12:00 dle dohody - sportovní gymnastika žákyně, zápasy stolní tenis
12:00-15:00 parkour (EFK dance family, placené mimo TJ Sokol)
15:00-17:00

žákyně a žáci – sportovní všestrannost

17:00-20:00

atletika (září – říjen využívá moderní gymnastika)

20:00-21:00 ženy SLET - Ženobraní občasně dle dohody

Dům kultury Milevsko připravuje na pondělí
13. listopadu francouzskou komedii Roberta
Thomase Mandarínková izba, ve které hrají slovenští herci Maroš Kramár, Pavol Topoĺský, Zuzana Tlučková a Bibiana Ondrejková.
Komedie plná francouzského espritu a šarmu
nabízí vtipné jednoaktové příběhy s překvapivým, někdy přímo detektivním závěrem. Malý
pařížský hotýlek, čtyři herci, mnoho postav,
kaskáda převleků, osvěžující humor. Výjimečná
inscenace, která již 17 sezon skvěle baví nejen
bratislavské publikum.
Představení je ve slovenském jazyce. Vstupenky
jsou již nyní v předprodeji na www.milevskem.cz
a v obvyklých předprodejních místech. Vstupné
je 280 a 260 Kč.

DŮM KULTURY MILEVSKO
pořádá
DĚTSKOU BURZU A BLEŠÍ TRH
Sobota 7. října od 10 do 12 hodin
Bližší informace a rezervace míst
k prodeji na telefonu 383 809 201
nebo na e-mailu
kortanova@mileskem.cz.
Pro nakupující vstup zdarma!
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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
Mgr. Miroslava Pravdová
• informace o programu Pět P.
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

Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

www.arkadacentrum.cz

Odborné sociální poradenství Milevsko
Potřebujete poradit v nepříznivé životní situaci? Nevíte si se svými problémy
rady? Potřebujete podporu a nasměrování na správnou cestu? Neváhejte nás
kontaktovat, jsme tady pro vás ve věci pracovně-právních vztahů, nezaměstnanosti, sociálních dávek, rodinných vztahů a ve věci dluhové problematiky.
Od 1. 7. 2017 nabízíme novinku v podobě právního poradenství – konzultace s právníkem, která bude poskytována bezplatně.
Služba se zaměří na závažné problémy, ze kterých nevíte kudy kam. Klient
nejprve poradci sdělí svou věc ke konzultaci a poradce zkontaktuje právníka,
který se k situaci vyjádří. Je jen na právníkovi, zda rozhodne o nutnosti
osobní konzultace. Kontaktovat poradce můžete:
Mgr. Věra Křížová, sociální pracovnice
tel.: 702 133 122, e-mail: poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz

Vážení občané a přátelé milevského regionu,
zveme Vás na druhé veřejné představení projektu ŽIVÉ MILEVSKO
– SMART REGION, které se uskuteční ve středu 11. října od
17:30 hodin v Galerii M. Představíme Vám zde hlavní cíle
a konkrétní aktivity třech oblastí projektu v nejbližším časovém
horizontu a dále se můžete těšit na účast zástupců Královské
kanonie premonstrátů, kteří nás seznámí s rozsáhlou vizí obnovy
klášterního areálu v Milevsku.
Těšíme se na setkání s Vámi
Za projektový tým, Vít Král – hlavní koordinátor

Přijďte – Diskutujte – Zapojte se

Za Radnicí 95, Milevsko

Po a St 08:00-17:00 | Út, Čt a Pá 08:00-12:00

INTERNET

za babku!

50,-

5umzeěsíců

po

+BONUS
BONUS

*

* platí pouze pro nové
internetové zákazníky
při smlouvě na 24 měsíců

NET TV na 3 měsíce
ZDARMA
Využijte speciální akce!

488 999 488

INTERNET | MOBIL | TELEVIZE | TELEFON

město Milevsko

říjen

Jak dobře znáš své
město a okolí?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou
odpověď pošlou do pondělí 16. října na telefonní číslo 775 733 552, získají pernamentku
na Milevské pivní slavnosti, které se uskuteční
v DK Milevsko v pátek 20. a sobotu 21. října.
K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Sepekov –
křižovatka pod náměstím
Výherci: Helena Řežábková, Pechova Lhota,
Helena Ptáková, Bojenice a Blanka Řezáčová,
Božetice

2017
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Malovaný venkov
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Výsledné pořadí:
Kategorie jednotlivci
1. místo: Eliška Fumfálková
MŠ Kovářov
1a. místo: Elena Dolejší
MŠ Pastelka
3. místo: Ema Fumfálková
MŠ Kovářov

Kategorie kolektivní práce
1. místo: MŠ Kovářov
2. místo: MŠ Božetice
3. místo: MŠ Pastelka

Výherkyně zleva Eliška Fumfálková, Ema Fumfálková a Elena Dolejší se svými obrázky.

Slavnostní předání cen.

Stejně jako v předešlých letech i letos vyhlásil
Svazek obcí Milevska výtvarnou soutěž pro děti
z mateřských škol v milevském mikroregionu.
Děti měly za úkol pomocí nejrůznějších výtvarných technik vyjádřit svůj pohled na jihočeský
venkov. Do jedenáctého ročníku soutěže bylo

přijato celkem 57 obrázků z 6 mateřských škol.
Děti soutěžily ve dvou kategoriích - kategorie
jednotlivci a kategorie společné práce dětí. Celá
soutěž vyvrcholila v pátek 25. srpna předáním
hodnotných cen na Bartolomějském posvícení
v Milevsku. Hlavní cenou byl mobilní telefon.

Akce „Malovaný venkov“ byla financována z rozpočtu SOM. Sponzorské dary na akci věnoval
Jihočeský kraj a 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, starosta obce Kovářov, pan Pavel Hroch, kterému bychom touto cestou chtěli
poděkovat.

MŠ Božetice

MŠ Kovářov

MŠ Pastelka Milevsko

Dětská obuv Botonožka
Bechyně
Certifikovaná
zdravotně nezávadná
obuv

Zima v Botonožce
Novinka: LURCHI (by Salamander) –
boty s membránou od německého

Zimní boty
skladem
od konce
října

výrobce ve velikostech 20-40
Superfit, Jonap, JasTex (SR),
D.D.Step, Protetika, Peddy
Sněhule Demar
Kozačky: Korniecki, Peddy, D.D.Step

Dětská obuv Botonožka
Libušina 186
Bechyně
Otevírací doba:
Po – Pá: 9.00 – 12.00
13.30 – 17.00
So:
9.00 – 11.00

tel.: 723 020 899
mail: info@botonozka.cz
www.botonozka.cz

www.facebook.com/Botonozka

Ě
NOV P
O
ESH

Přidejte se k nám na Facebooku

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