ŘÍJEN 2 0 1 8

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
jsou za námi čtyři
roky, během nichž
jsem se aktivně
podílel na správě
našeho
města.
A nebyl jsem sám, po
mém boku poctivě
a s maximálním nasazením pracovali i jiní.
Rád bych takto veřejně na stránkách našeho
zpravodaje všem poděkoval. V první řadě místostarostovi Martinu Třeštíkovi za kolegiální přístup, a dále všem radním a zastupitelům, kteří

NEPŘEHLÉDNĚTE

pracovali uvážlivě, korektně a většinou ve shodě. Uznání zaslouží také členové výborů zastupitelstva a komisí rady města, protože svojí
nezištnou prací a odbornými postoji vytvářeli
příznivé podmínky při rozhodování jak radních,
tak zastupitelů. A v neposlední řadě musím zmínit i dobrou a odbornou práci zaměstnanců
městského úřadu.
Na závěr bych chtěl poděkovat Vám, kteří čtete
tyto řádky a kteří jste nám po celé čtyři roky
byli oporou. Dělali jsme to pro Vás rádi.
Váš Ivan Radosta

Přehled investic

Švermova
Jeřábkova
Teplovod
Sibiřská ul.
Kan. sběrače
Kompostárna
Úřad
Knihovna
Dům kultury
Veřejné osv.
Masarykova
Sportoviště
ČOV
Sportoviště
Budovy úřadu
Kompostéry
Sportoviště
Sportoviště
Muz. maškar
Poliklinika
Komenského
Petrovická
SSMM
Dům kultury
Školky
Hradčany
Sportoviště
SSMM
Sladkovská
Hotel Sport

34 000
10 500
8 876
7 900
7 200
7 197
5 656
5 520
4 288
3 900
3 209
2 500
2 500
2 481
3 000
2 219
2 023
1 951
1 931
1 825
1 701
1 655
1 506
1 350
1 350
1 350
1 335
1 285
1 112
1 102

Dotace
(v tis. Kč)

5 206
4 681
400
850

1 977
1 997
600
906
1 400

1 305
1 125
970

ROZHOVOR S MIG 21
strana 5
FOTOOBJEKTIVEM
strana 10
JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
strana 11
strana 16

údaje naleznete na webových stránkách města.
Ing. Ivan Radosta, starosta
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Město Milevsko

Investice 2014 - 2018 (zakázky nad 1 mil. Kč)
Výdaj
celkem
(v tis. Kč)

strana 4–5

ROZVRH SOKOLA

Volební období 2014-2018 končí a nastává čas
k bilancování. Objem investic a oprav za uplynulé čtyři roky se blíží částce 200 miliónů korun.
V tabulce najdete ty největší z nich. Podrobnější

místo

VYHRAZENO PRO ŠKOLY

Podíl města
(v tis. Kč)

název akce

34 000
10 500
8 876
7 900
7 200
1 991
975
5 120
4 288
3 050
3 209
2 500
2 500
504
3 000
222
2 023
1 351
1 025
425
1 701
1 655
201
1 350
225
1 350
365
1 285
1 112
1 102

Vodovod, kanalizace, chodníky, osvětlení, Pankrací
Vodovod, kanalizace, chodníky, osvětlení
Teplovod Komenského II. etapa, část park. proti Vzoru
Rekonstrukce ul. Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše
Obnova kanal. sběrače D (Nádražní), sb. A (autoservis)
Kompostárna
Moderní úřad blíže občanům města Milevska (výzva č. 22)
Obnova střechy knihovny - havarijní stav
Restaurace DK - celková rekonstrukce
EFEKT - snížení en. nároč. VO st. sídliště, Za Krejcárkem
Kruhová křiž. v ul. Masarykova u viaduktu-silnice II/105
Nákup rolby pro úpravu ledové plochy ZS v Milevsku
Samočistící česle pro ČOV Milevsko
Kondenzátor chlazení ZS
Stav. úpravy a změna dispozice kanc. v 1.NP – p. 95
Systém odděleného sběru BRKO
Osvětlení Zimní stadion
Rekonstrukce palubovky - Sportovní hala
Muzeum maškar
Výtah Poliklinika
Chodníky a parkovací stání ul. Komenského
Přeložení a přepojení kanalizace v Petrovické ulici
Pořízení automobilu pro terénní sociální službu SSMM
Rekonstrukce WC (4x)
MŠ Kytička dětské hřiště
Oprava pěšin ve vnitrobloku Hradčany, staré sídliště
Hřiště s umělým povrchem u sportovní haly
PROJEKT - Vestavba bytů pro pobyt. soc. službu DPS
Sladkovská oprava povrchu
Střecha Hotel Sport

Vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ VEČER
U PŘÍLEŽITOSTI
100. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY
28. 10. 2018 od 18 hodin
SÁL MILEVSKÉHO KINA
Program:
projev starosty,
udílení pamětních medailí,
koncert Virtuosi di Praga…

STRANA 2

Informace z jednání Rady města Milevska
RADA MĚSTA 29. 8. 2018
• Měření rychlosti v Bernarticích – rada města schválila veřejnoprávní smlouvu s Bernarticemi. Ta umožní v nejzatíženější části
hlavního průtahu Bernartic umístit měření
rychlosti a na náměstí sledování nedovolených průjezdů.
• Chodníky v Dmýšticích – rada souhlasila se
zahájením projektové přípravy chodníku ve
Dmýšticích. Cílem je dobudovat chodník
v celé délce vesnice a získat na to příspěvek
ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

• Slevy jízdného – byla schválena novela ceníku místní hromadné dopravy, která sladí podmínky pro slevy s tím, co nyní nově platí
v ostatní přepravě. Rada uložila vyhodnotit
dopady případného přechodu na bezplatnou
MHD v Milevsku.
• Vedoucí odboru – rada jmenovala vedoucí
Odboru kanceláře úřadu Bc. Ivanu Peterkovou
• Podnikatelský park Dukelská – rada města
rozhodla zadat Službám Města Milevska
zahájení prací na vstupu do podnikatelské

zóny připravované v Dukelské ulici. V této
fázi jde o počáteční terénní úpravy, vybudování části chodníku a veřejné osvětlení.
• Termín Švermova – radou bylo schváleno
prodloužení termínu u třetí etapy rekonstrukce Švermovy ulice o dvacet dní do 5. listopadu 2018. Důvodem je zčásti méně
příznivá skutečná skladba podloží, zčásti
dodatečné požadavky ze strany města.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

Výsadba stromu svobody
V letošním roce oslavíme 100. výročí založení
republiky. Při příležitosti této události město
Milevsko plánuje zasadit takzvaný „Strom svobody“, které se vysazují při podobných význam-

Noví zaměstnanci

ných výročích a stávají se tak živoucí připomínkou našich dějin. Akce proběhne v pátek 26. října od 10 hodin v blízkosti památníku pozemkové reformy, který se nachází v sousedství

kruhového objezdu v Masarykově ulici. Srdečně
zveme všechny zájemce, kteří si takto chtějí připomenout mezník naší národní historie.
Hana Hadrbolcová, odbor životního prostředí

V MĚSÍCI SRPNU 2018 OSLAVILI
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

KRAMPUSÁCKÁ SHOW
V MILEVSKU

A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM
V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
Václav Kloužek
Josef Peterka
Jaromír Vágner

sobota 17. listopadu 2018
centrum města – nám. E. Beneše a okolí

85 LET
Ludmila Křížová
Marie Vejvodová
Ing. Roman Buchtele
referent odboru investic a správy majetku –
investiční technik

90 LET
Jiřina Vodňanská
91 LET
Anna Faladová
93 LET
Anežka Hůlová

Ing. Kateřina Nebesová
referentka odboru regionálního rozvoje – územní plánování

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ
KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
Rada města Milevska oznamuje vyhlášení
konkurzního řízení
na vedoucí pracovní místo

Ředitele/ředitelky
Mateřské školy Klubíčko Milevsko,
B. Němcové 1380, okres Písek.
Ing. Michal Kovařík
referent odboru dopravy a živnostenského – silniční správní úřad a speciální stavební úřad

Podrobnější informace o pracovní pozici
najdete na stránkách města Milevska:
www.milevsko-mesto.cz

od 15:00 vstup do placené zóny
s programem
od 18:30 start průvodu krampusáků
Vstupné: předprodej 90 Kč,
na místě 120 Kč
Předprodej vstupenek: milevskem.cz,
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko,
Milevské kino

HUDEBNÍ SKLEPY - NĚŽNÁ NOC

BLANKA ŠRŮMOVÁ
&
JAN SAHARA HEDL
Galerie M – pátek 19. října
Začátek v 19:30 hodin
Dvojici hudebníků
zpěvačku Blanku Šrůmovou
a rockového písničkáře Jana Hedla
doprovodí kytarista Tomáš Valášek
a společně představí druhou desku.
Vstupné: předprodej 150 Kč,
na místě 180 Kč

STRANA 3

Signalizační tlačítko SeniAngel
Organizace Sociální služby Města
Milevska poskytuje seniorům a zdravotně postiženým občanům pomoc
apodporu v nepříznivých sociálních situacích, které tyto osoby
nejsou schopné řešit vlastními
silami a jejichž situace vyžaduje
péči jiné fyzické osoby. Mezi
základní činnosti organizace
patří Pečovatelská služba,
Domov pro seniory, Odlehčovací
služba, Odborné sociální poradenství a Půjčovna
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
Hlavním cílem činnosti Pečovatelské služby je

umožnit imobilnímu či nemocnému člověku zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, na
které je zvyklý. Proto od minulého roku nabízíme
osobám, které žijí osaměle nebo mají zdravotní
potíže, podporu službou SOS tlačítka SeniAngel,
díky které je možné přivolat si pomoc, ať už od
pečovatelské služby nebo své rodiny.
SOS tlačítko SeniAngel je lehký voděodolný přívěšek, jehož součástí je nejen mikrofon pro rychlou komunikaci, ale též pádový senzor na přivolání pomoci v případě, kdy si osoba nemůže
třeba pomoc přivolat sama. Zároveň je možné
i přesně určit, kde se osoba v případě ohrožení
právě nachází.

2.–16. listopadu 2018
Výstava
Spokojení Dánové – jedinečná tour,
která zavítá do Milevska.

Na dvou samostatných prostorech se můžete
zamyslet nad tím, proč se Dánsko pravidelně
umisťuje v čele NEJŠŤASTNĚJŠÍCH zemí světa.
Celý program doprovodí dva semináře s názvem
„Budoucnost městské mobility v Milevsku“ 7. listopadu pro veřejnost a 8. listopadu pro
městský úřad a městské organizace.
Semináře povede Ing. Jaroslav Martinek, fakulta
dopravní ČVUT a jednatel Asociace měst pro
cyklisty.
O místě a časech Vás budeme ještě informovat.
Za projektový tým –
Ing. Ivan Radosta, Mgr. Martin Třeštík, Vít Král

Zapůjčení přístroje je stojí 50 Kč/měsíc. Aktivace
služby je podmíněna zakoupením dobíjecího
kupónu platného 6 měsíců za 2 460 Kč.
V současné době SOS tlačítko využívá 9 osob.
Jsou to nejen klienti pečovatelské služby, ale
i lidé službu nevyužívající, vč. osob žijících mimo
Milevsko v přilehlých obcích.
Bližší informace jsou dostupné na webových
stránkách organizace www.socluzbymilevsko.cz
odkaz Pečovatelská služba a Půjčovna rehabilitačních pomůcek a dále u sociální pracovnice
Odborného sociálního poradenství, tel.:
702 133 122.
Bc. Hejnová Bohdana,
vedoucí pečovatelské služby

Milevské pivní slavnosti
korunku“ a její následné vyhodnocení. Milevských pivních slavností se tradičně také zúčastní
klub sběratelů pivních suvenýrů Parkán z Tábora.
A na jaké pivovary a jejich lahodné moky se letos

můžete těšit? Tentokrát se budeme specializovat
na minipivovary. Jejich konkrétní jména budeme v průběhu října postupně představovat na
facebookové události Milevských pivních slavností.
Dům kultury Milevsko

Letní tábor
které nejely na tábor, mohly být i v těchto dnech
v našem zařízení.
Alena Růžičková

Dům kultury Milevsko pořádá v pátek 19.
a v sobotu 20. října již desátý ročník MILEVSKÝCH
PIVNÍCH SLAVNOSTÍ, které již za dobu svého
konání mají své stále příznivce. Slavnosti piva
začínají oba dva dny v 19 hodin a končí druhou
hodinou ranní.
Po oba dny budou širokou nabídku pivovarů
doplňovat vystoupení hudebních skupin.
pátek 19. října
20:30–22:00 PESHATA
22:30–01:00 ELIZABETH
sobota 20. října
20:00–21:00 GANGSTASKA
21:30–01:00 ROCK FANTOM
Celým programem vás bude provázet moderátor
Dárt, jsou připraveny soutěže s pivní tématikou
a také vepřové speciality.
V průběhu pátečního večera proběhne tradiční
soutěž v degustaci piva „O Milevskou pivní

Farní charita Milevsko uspořádala i v letošním
roce pro děti z Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Fanouš a SaS Rozárka letní pobytový
tábor. Byl o něj ještě větší zájem než v minulém
roce a my jsme si ho všichni společně pořádně
užili!
Tábor se konal od 6. do 9. srpna na faře v Bernarticích. Naštěstí nám i letos počasí velmi přálo, a tak jsme mohli spoustu času trávit také
u vody. Kromě koupání jsme pro děti připravili
spoustu vzdělávacích i zábavných her, děti se
například učily základům tance a společenského
chování, základům stolování apod. Provoz nízkoprahu nebyl táborem ohrožen, takže děti,

STRANA 4

MŠ KYTIČKA

Živá školní zahrada

Mateřská škola Kytička má jednu velkou

a nespornou výhodu, a tou je rozsáhlá školní
zahrada, která je využívána nejen jako místo
určené pro hry a pohybové vyžití dětí, ale hlavně pro vzdělávání.
Na konci školního roku jsme dostali od rodičů
loňských předškoláků morušovník, jehož plody jsou zdrojem řady vitaminů, zejména vitaminu C, a antioxidantů. Na školní zahradě
dále pěstujeme i různé druhy rybízu, ostružiny, borůvky, kiwi a na záhonech i jahody
a dýně.
A co živí obyvatelé zahrady? Kromě hmyzu
a drobných živočichů máme na zahradě ježčí

školku. Společně se staráme o čtyři ježčí mláďata. Pro ježky jsme připravili zázemí v podobě
zateplených boudiček, kde budou mít vhodné
podmínky na přezimování. Do zimy však musíme ježky ještě trochu vykrmit, aby ji přestáli
bez úhony. I zimě budeme o ježky pečovat.
Ježek se totiž může v průběhu zimního spánku
probudit, proto musí mít k dispozici vodu
a suché krmení. Péči konzultujeme s odborníky
a zapojili se samozřejmě i děti a rodiče, kteří
dodávají krmení. O víkendech pak pomáhá
s péčí paní Střížová, která nám ježky do péče
svěřila.
Marcela Brčková, DiS.

1. ZŠ MILEVSKO

Žáci na republikovém ﬁnále OVOV 2018
čtvrtek měl skvělou atmosféru už od samého
začátku, kdy po slavnostním nástupu všichni
přítomní upřeli zrak k nebi, odkud se snesla
skupina parašutistů a přistála přímo uprostřed
stadionu. Žáci během dvou dnů závodili v deseti disciplínách a vedli si moc dobře. Bára Sulanová obsadila 11. místo (ze 104 děvčat), Lucie
Kašparová 40. místo (ze 44 děvčat), Ondřej
Honzík 17. místo a Karel Čunát 24. místo (z 26
žáků). Všem, kdo se závodů zúčastnili patří
velký obdiv a dík.
Mgr. Alena Dolejšková

Žáci 1. ZŠ Milevsko se ve dnech 5. až 7. září
2018 účastnili republikového finále Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů v Brně. Po
příjezdu do Brna vedly první kroky k vysokoškolským kolejím VUT, kde jsme se ubytovali.
Večer probíhal na nedalekém stadionu nácvik
žáků a učitelů na čtvrteční slavnostní nástup.
Organizaci na stadionu si v tuto chvíli přebrali
policisté a vojáci, kterým vděčíme za to, že se
žáci dostavili vždy na danou disciplínu včas
a na správné místo. První závodní den, tedy

2. ZŠ MILEVSKO

Sedmáci na exkurzi
Žáci 7. tříd navštívili 10. září za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví kompostárnu v Jarošovicích. Dozvěděli se informace
o využívání bioodpadu a o jednotlivých krocích
při jeho přeměně na kompost. Exkurze měla tři
části. Nejprve byli poučeni, jak kompost vzniká,
pak navštívili místo, kde se zpracovávají zbytky

potravin například ze školních jídelen a v poslední části zhlédli přípravnu bioplynu, který je
využíván k výrobě elektrické energie. V rámci
závěrečné diskuze žáky zaujalo vysvětlení rozdílu mezi humusem a kompostem. Exkurze se
všem líbila.
H. Jeřábková a D. Rozhoňová

GYMNÁZIUM MILEVSKO

Úspěšná Pavla Molíková
Pavla Molíková, žákyně tercie milevského gymnázia,
sbírá úspěchy jak ve vědomostních, tak ve sportovních
soutěžích. Nový školní rok zahájila výrazným sportovním úspěchem. Z okresního a krajského kola
postoupila do republikového ﬁnále soutěže Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů. To proběhlo první
zářijový týden v Brně. Pavla zopakovala úspěch z loňského roku a v soutěži republikové úrovně vybojovala
stříbrnou medaili. Na snímku je s Martinem Doktorem,
dvojnásobným olympijským vítězem v rychlostní
kanoistice.
Mgr. Jana Plavcová

FRANTIŠEK NEDVĚD
DK MILEVSKO
Čtvrtek 25. října od 19 hodin
Koncert legendárního country zpěváka
a kytaristy s jeho kapelou.
Vstupné: 330 a 300 Kč
Předprodej vstupenek:
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko,
Milevské kino a www.milevskem.cz

STRANA 5

GYMNÁZIUM MILEVSKO

Dvorek milevského gymnázia má novou tvář

Zatímco si žáci milevského gymnázia užívali

dvouměsíčního volna, prošla budova školy

řadou příjemných a užitečných změn. Jednou
z nich byla revitalizace školního dvorku, která
proběhla v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Výběrové řízení
na realizaci projektu vyhrála milevská firma
Park + Ing. Václava Šmejkala. Dvůr se tak
dočkal po více než 40 letech příjemné proměny.
Dosavadní dlážděnou podobu oživily vsazené
stromy, keře a také zákoutí s travnatou plochou. Nepřehlédnutelnou změnou je instalace
13 nových laviček. Žáci tak mohou na dvorku
trávit volný čas nebo využívat dvorek jako venkovní učebnu.
Mgr. Jana Plavcová

Malovaný venkov

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 dvanáctého ročníku soutěže bylo
přijato celkem 43 obrázků z 5 mateřských škol.
Děti soutěžily ve dvou kategoriích, kategorie
jednotlivci a kategorie společné práce dětí. Celá
soutěž vyvrcholila v pátek 24. srpna předáním
hodnotných cen na Bartolomějském posvícení
v Milevsku. Hlavní cenou byl mobilní telefon
a digitální fotoaparát.
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.
Michaela Hrnečková, Šárka Máchová
Výsledné pořadí:
Kategorie jednotlivci:
1. místo – Kateřina Hošnová - MŠ Bernartice
2. místo – Ema Fumfálková – MŠ Kovářov
3. místo – Klára Studenovská – MŠ Pastelka
Kategorie kolektivní práce:
1. místo – MŠ Božetice
2. místo – MŠ Kovářov
3. místo – MŠ Kovářov

MIG 21 odstartuje v říjnu HURÁ! tour
Kapela MIG 21 připravila nové koncertní turné
HURÁ! tour. Podobně jako v loňském roce bude
série koncertů rozložena do dvou částí – podzimní a jarní. V podzimní části kapela odehraje
koncerty ve třinácti českých a moravských městech a Milevsko bude jedním z nich!
Titul nové tour dala singlová novinka kapely
s názvem Hurá!

Letošní tour nese název nové písničky HURÁ!,
proč jste vybrali právě tuhle skladbu?
Těžko říct. Asi proto, že se nám líbí.
Co je to vlastně to HURÁ?
Kdo byl na vojně, ten dobře ví, že je to vojenskými
řády nařízený pokřik, se kterým se jednotka vrhá
do útoku na nepřítele, tedy jakási demonstrace
kuráže. Ale my to vnímáme trochu jinak.
Jak?
Hurá je pro nás vyjádřením jakéhosi nečekaného,
překvapivého štěstí.

Co vás tedy v poslední době přimělo zvolat:
HURÁ!
Těch věcí je každý den celá hromada, třeba jen
trefa špuntu do odpadkového koše, úspěšný pokus
o vypnutí alarmu ve zkušebně, povedené polknutí
pilulky proti strachu před koncertem, zdařile zavázaná tkanička, či ukončení těhotenství porodem
dítěte nebo jen takové to úspěšné ranní probuzení.
V textu písničky se zpívá o nalezené fotce.
Kde si schováváte staré fotograﬁe vy?
Žijeme většinou v domnění, že je máme schovány
tam, kam jsme si je schovali, ale to největší překvapení přichází, když je nečekaně nacházíme
úplně jinde, třeba ve sbírkách japonského porcelánu, mezi koňskými postroji, či v kormidelnách
ne moc často používaných jachet, však to sami
znáte.
Kdy naposledy jste se jimi probírali?
K tomu dochází pouze při pravidelných úklidech
výše jmenovaných prostor. Neboť, ruku na srdce,
kdo z nás by měl čas na prohrabávání se vlastní
již zpackanou minulostí.
Nad kterou ze starších fotek kapely jste se
opravdu zasmáli?
Například nad celou sérií fotek z roku 2004, které
fotil náš kamarád Standa Merhout k desce POP
POP POP. Pokusili jsme se na nich stylizovat do
podoby králů světového popu a pobavit tím přede-

vším naše fanoušky. Tento záměr nám tehdy sice
nevyšel, ale ty fotograﬁe jsou pro nás dodnes
zdrojem dobré zábavy.
K písničce vzniká klip - proč jste si vybrali jako
režiséra Davida Ondříčka?
Je to riskantní volba, to si všichni včetně Davida
samozřejmě uvědomujeme, ale nebylo tomu jinak
ani před 17ti lety, když nám David točil klip k písni
Snadné je žít.
Můžete naznačit, jaký klip bude?
Rádi bychom, opravdu ze srdce rádi bychom alespoň trochu naznačili, ale věřte, že vzhledem
k volbě režiséra je to i teď, týden před natáčením,
tajemstvím i pro nás samotné.
Míváte vždycky většinou vyprodáno. Budou
vaši posluchači po každém koncertě volat nadšeně: HURÁ!?
Pokud tentokrát nějací přijdou, budeme to volat
především my.
Děkujeme za rozhovor.
Koncert se uskuteční 2. listopadu v DK Milevsko,
který se v 19:30 hodin otevře pro návštěvníky,
samotný koncert pak začne ve 20:30 hodin.
Vstupenky stojí 320 Kč a zakoupíte je online na
www.milevskem.cz, nebo v DK Milevsko, Milevském kině a infocentru.
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Střípky z minulosti – 70 let od olympijského zlata – 1. část

František Čapek, Mistr Čech a Moravy, v kanoi jednotlivců na 1000 a 10 000 m z oddílu Klubu vodních
sportů Praha-Podolí, 1940. (Archiv České nadace
sportovní reprezentace)

František Čapek z doby zápasnické kariéry, I. polovina třicátých let 20. století. (Archiv České nadace
sportovní reprezentace)

Letos si připomínáme celou řadu osmičkových
výročí. Mezi nimi je také výročí již zapomenutého olympijského vítěze Františka Čapka,
účastníka her v Londýně 1948, který byl u nás
nejstarším žijícím českým olympijským vítězem.
František Čapek (1914–2008), rychlostní
kanoista, patřil do slavné generace kanoistů
30. až 50. let, do které se řadí i mimo jiné
olympijští vítězové Jan Brzák-Felix, Bohumil
Kudrna a Josef Holeček.
Čapek se narodil 24. října 1914 v Branicích
u Milevska, v domě čp. 23. Otcem novorozeného chlapce byl Josef Čapek, dělník v Branicích, manželský syn Jana Čapka z Rukávče čp.
4 a Josefy, rozené Novákové z Držkrajova čp.
25. Matkou novorozence byla Anastázie, rozená Trojáčková, manželská dcera Jana Trojáčka,
domkáře v Jestřebicích čp. 45 a Marie, rozené
Jedličkové z Jestřebic čp. 45.
Rodiče Františka Čapka byli podle všeho zemědělskými dělníky, kteří se za prací často stěhovali (1914–1916 pobyt v Branicích,
1916–1917 pobyt v Jestřebicích, 1917–1919
pobyt ve Veselíčku, od 1919 pobyt v Rukávči
– podle sčítacích listů 1921 už ale tehdy rodina
Josefa Čapka v Rukávči nežila).
Sport provázel Františka Čapka od dětství.
Nejprve cvičil v Sokole, v patnácti letech ho
na čas zlákalo střelectví, ale pod vlivem kamarádů se začal posléze věnovat zápasu. Před
válkou patřil mezi úspěšné zápasníky, ale při
jednom utkání v klasickém stylu si zlomil nohu.
A tak hledal jiný sport, který by ho zaujal
a v němž by se mohl uplatnit. V té době dosáhli
právě českoslovenští kanoisté velkých úspěchů
na berlínské olympiádě 1936. Poněvadž František vlastnil turistickou kanoi a k vodě měl
vřelý vztah, zakotvil u rychlostní kanoistiky.
Nejprve se šel zeptat do Klubu vodních sportů
v Praze-Podolí. Nového zájemce tam odmítli,

ale naštěstí se ho ujal skvělý závodník Bohuslav Karlík, a ten mu dal základy jízdy na kánoi.
Mladému muži nejlepší sportovní věk vzala
II. světová válka. Členem podolského oddílu
se František Čapek stal až později. Převážnou
část života však strávil v pražské Dukle, kam
přišel do klubu v roce 1952. Po ukončení aktivní kariéry působil do roku 1978 jako trenér.
Vedoucí trenérskou funkci poté předal Ladislavu Součkovi. Členem Dukly však zůstal až
do konce tisíciletí.
Byl vyznamenán plaketou od Podzemního
sdružení věrných vojáků Věrný pes za aktivní
účast v pražském květnovém povstání 1945.
Na mistrovství světa v roce 1950 v Kodani
obsadil 4. místo v kanoi jednotlivců na 1000 m
a s reprezentační kariérou se rozloučil na
mistrovství světa v roce 1954 ve francouzském
Mâconu, kde získal stříbrnou medaili opět na
dlouhé trati kanoe na 10 000 m, kterou vybojoval ve svých 39 letech. „Desítka“ byla jeho
nejsilnější disciplínou výtečného vytrvalce,
Čapek na ní vybojoval šest titulů Mistra Československa (1939, 1940, 1941, 1946, 1947
a poslední získal v roce 1956). V roce 1940

Domovský list pro učně Františka Čapka, který
30. ledna 1930 vystavil Obecní úřad v Rukávči. Otec
Františka Čapka i jeho děti měli domovskou příslušnost do Rukávče. (SOkA Písek, Archiv obce
Rukáveč, kart. 2, sign. IIB/1, inv. č. 6)

také získal titul na 1000 m. Celkem si vybojoval
sedm titulů Mistra Československa.
V roce 2004 obdržel za zásluhy o rozvoj armádního sportu nejvyšší resortní vyznamenání,
Záslužný kříž ministerstva obrany I. stupně.
Zemřel 31. ledna 2008 ve věku 93 let. V jeho
osobě odešla velká osobnost českého sportu
a poslední mušketýr slavné generace ka noistů.
Lukáš Panec,
Milevské muzeum

Slavná zlatá generace kanoistů válečných a poválečných let při setkání v dubnu 1988. Horní řada zleva:
Zdeněk Škrland, Jan Brzák-Felix, Bohumil Kudrna. Sedící zleva: Bohuslav Karlík, František Čapek, Josef
Holeček, Jiří Pecka. (Archiv České nadace sportovní reprezentace)
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KULTURA A SPORT – ŘÍJEN 2018
nojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka.
ČESKÉ ZNĚNÍ
93 min.
vstupné: 50 Kč

MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
čtvrtek 4. 10.
15:00
USA – Muzikál – Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací.
TITULKY
114 min.
vstupné: 50 Kč

VENOM
čtvrtek 4., pátek 5. 10.

3D
20:00

USA – Akční, dobrodružný – Na stříbrné plátno
se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa
značky Marvel.
DABING
105 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: plné 150 Kč,
děti 130 Kč

TOMAN
sobota 6., neděle 7. 10.

20:00

ČR – Drama – Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu člověka,
který kšeftoval s osudy lidí.
ČESKÉ ZNĚNÍ
145 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PRVNÍ ČLOVĚK
čtvrtek 11., pátek 12. 10.

20:00

USA – Drama – Jedno z největších dobrodružství
v lidských dějinách.
TITULKY
138 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

VILÍK: RYCHLE A VESELE
pátek 12. až neděle 14. 10.

17:30

Malajsie – Animovaný – Malé autíčko Vilík má
velký sen – chce se stát králem silnic ve svém
rodném městě Gasket City.
DABING
90 min.
vstupné: 110 Kč

ANDRÉ RIEU: KONCERT
Z MAASTRICHTU 2018 - AMORE
sobota 13. 10.

20:00

Nizozemsko – Koncert – Koncert Andre Rieu
v Maastrichtu na téma oslavy lásky. Koncert je
plný humoru, zábavy a emocí pro všechny věkové
kategorie.
165 min.
vstupné: 200 Kč, děti a senioři 180 Kč

ZRODILA SE HVĚZDA
neděle 14. 10.

20:00

USA– Drama, romantický, hudební – Hlavní roli
v dech beroucím romantickém dramatu hrají
Bradley Cooper a Stefani Germanotta.
TITULKY
136 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
čtvrtek 18. 10.

15:00

ČR – Drama, komedie – Dáš si ještě jedno? Úsměvy smutných mužů je celovečerní film podle stej-

HALLOWEEN
čtvrtek 18., pátek 19. 10.

20:00

USA – Horor, thriller – Jmenuje se Michael Myers,
nosí bílou masku a v ruce nůž.
TITULKY
109 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ČARODĚJOVY HODINY
pátek 19. až neděle 21. 10.

17:30

DŮM KULTURY
NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

JÓGA PRO DĚTI – ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 1. 10.
16:00
hudební sál

JÓGA – ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 1. 10.

USA – Fantasy, mysteriózní, thriller, rodinný –
Desetiletý chlapec Lewis se po nenadálé události
odstěhuje do tajemného panského sídla svého
strýce Jonathana (Jack Black).
DABING
105 min.
vstupné: 110 Kč

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 4. 10.

HOVORY S TGM
sobota 20., neděle 21. 10.

loutkový sál

20:00

ČR – Drama, historický – Jan Budař jako Karel
Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují
v příběhu jednoho z nejslavnějších rozhovorů
naší historie.
ČESKÉ ZNĚNÍ
80 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
čtvrtek 25. až sobota 27. 10.

17:30

ČR – Pohádka – Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou,
kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník
dvouhlavý dráček Čmoudík.
ČESKÉ ZNĚNÍ
99 min.
vstupné: 120 Kč

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
čtvrtek 25., pátek 26. 10.
20:00
USA, FR, VB – Komedie – Když je svět v ohrožení
a tajná služba paralyzovaná, vrací se na scénu
Johnny English.
DABING
88 min
vstupné: 130 Kč

JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
sobota 27. 10.

20:00

ČR – Komedie – Zábavná komedie o obyčejné
maloměstské rodině, jako je každá druhá.
Seznamte se a uvidíte, jak se její členové nebezpečně podobají vám či vašemu okolí.
ČESKÉ ZNĚNÍ
99 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ÚŽASŇÁKOVI 2
úterý 30. 10.
09:00
USA – Animovaný – Přijďte strávit příjemné
dopoledne do kina. Nejdříve si vyrobíte draka
a pak se podíváte na Úžasňákovi 2.
DABING
125 min.
vstupné: 60 Kč

17:00

Obsazeno, pouze pro předem přihlášené!
hudební sál

19:00-21:30

Pro předem přihlášené. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA – VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 5. 10.
14:00-22:00
SEMINÁŘ GRAFOLOGIE
pátek 5. 10.

17:00-20:00

Pokračování oblíbeného semináře s Mgr. Janou
Maškovou. Prohlubování znalostí o analýze rukopisu a praktická práce s vybranými rukopisy.
výuková učebna
vstupné: 450 Kč

TANEČNÍ HODINY 2018
pátek 5. 10.

17:30 a 20:00

5. lekce. Kurz B – 17:30, kurz A – 20:00 hodin.
velký sál
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
návštěvníci 30 Kč

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA – VOLEBNÍ OKRSEK
sobota 6. 10.
08:00-14:00
loutkový sál

PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 6. 10.
10:00-12:00
V rámci burzy tentokrát budeme vybírat hračky
pro Darovnu Milevsko a vy tak můžete přispět
na dobrou věc.
prostory DK
vstupné: zdarma

POHÁDKA – ULHANÁ PRINCEZNA
neděle 7. 10.
15:00
Pohádka vypráví prostřednictvím velkých marionet a za pomoci veselých písniček o tom, že lhaní
se opravdu nevyplácí.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč,
na místě 60 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – DDT
neděle 7. 10.
18:00
Hraje: Divadelní soubor Kapota Tábor
Adaptace hry bratří Čapků: „Ze života hmyzu“ satirická komedie o lidech a hmyzu.
velký sál
vstupné: 50 Kč
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ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 9. 10.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

KČT – MEXIKO
úterý 9. 10.

18:00

Vypráví a promítá Mgr. Jana Beránková.
loutkový sál

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 11. 10.

14:00

Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 3

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 11. 10.

19:00-21:30

velký sál

TANEČNÍ HODINY 2018
pátek 12. 10.

17:30 a 20:00

6. lekce. Kurz A – 17:30, kurz B – 20:00 hodin.
velký sál
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
návštěvníci 30 Kč

CHCETE SI ZAHRÁT VE FILMU?
sobota 13. 10.
10:00-17:00
Nábor do filmu Petra Jákla „Jan Žižka“. V hlavních
rolích: Ben Foster a Michael Caine. Hledáme
muže, ženy i děti.
výuková učebna

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –
HLEDÁM MILENCE, ZN: SPĚCHÁ
neděle 14. 10.

19:00

Obsazení: Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Vlasta
Korec, Michal Kavalčík, Jindra Kriegel, Bořek Slezáček, Josef Hervert.
velký sál
vstupné: 220 a 200 Kč

TOULKY ZA POZNÁNÍM –
POBALTÍ II. – ESTONSKO
úterý 16. 10.

18:00

Tento nejsevernější z pobaltských států má nejrychleji se rozvíjející ekonomiku ze všech postsovětských republik.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER –
DRUHÉ SETKÁNÍ SE STYLISTKOU
středa 17. 10.
18:00
Volné pokračování setkání se stylistkou a vizážistkou Danou Beranovou, tentokrát na téma
šperky a doplňky, výběr vhodného účesu, líčení
a rady, na co si dát pozor při nákupech.
výuková učebna
vstupné: 60 Kč

KURZ – KABELKY Z PAPÍRU
čtvrtek 18. 10.

17:30

Na kurz je nutné se dopředu kvůli zajištění materiálu do pondělí 15. 10. přihlásit.
výuková učebna
vstupné: 150 Kč

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 18. 10.

Hraje: 20:30–22:00 PESHATA a 22:30–01:00
ELIZABETH
Dům kultury Milevsko pořádá v pátek 19. a sobotu 20. října 2018 již desátý ročník Milevských
pivních slavností, které mají za dobu svého konání své stále příznivce.
prostory DK
vstupné: předprodej – jednodenní 60 Kč, dvoudenní 110 Kč, na místě – jednodenní 70 Kč, dvoudenní 120 Kč

MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
sobota 20. 10.

19:00

velký sál

MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
pátek 19. 10.

19:00

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz

VÝSTAVA – OD FOTOGRAFIE KE KOLÁŽI
středa 3. až úterý 30. 10.
Výstava klasických koláží jindřichohradeckého
výtvarníka Vladimíra Noska doplněná olejomalbami a plakáty.
vstupné: 10 Kč

Hraje: 20:00–21:00 GangstaSKA a 21:30–01:00
FANTOM
prostory DK
vstupné: předprodej 60 Kč, na místě 70 Kč

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA – VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 5. 10.
14:00-22:00
sobota 6. 10.
08:00-14:00

KČT – ČÍNA
úterý 23. 10.

18:00

HUDEBNÍ SKLEPY - NĚŽNÁ NOC BLANKA ŠRŮMOVÁ & JAN SAHARA HEDL
pátek 19. 10.
19:30

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 24. 10.
18:00-20:00

Dvojici hudebníků zpěvačku Blanku Šrůmovou
a rockového písničkáře Jana Sahara Hedla doprovodí kytarista Tomáš Valášek a společně představí druhou desku.

Přednáší a promítá Šárka Kaletová.
loutkový sál

loutkový sál

KONCERT – FRANTIŠEK NEDVĚD
čtvrtek 25. 10.

19:00

Koncert legendárního country zpěváka a kytaristy Františka Nedvěda s jeho kapelou.
velký sál
vstupné: 330 a 300 Kč

TANEČNÍ HODINY 2018 –
PRODLOUŽENÁ – KURZ A
pátek 26. 10.

19:00

velký sál
vstupné: 110 a 100 Kč

TANEČNÍ HODINY 2018 –
PRODLOUŽENÁ – KURZ B
sobota 27. 10.

19:00

18:00

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA +
PROMÍTÁNÍ FILMU ÚŽASŇÁKOVI 2
úterý 30. 10.
09:00
Přijďte si zpříjemnit prázdninové dopoledne
do Milevského kina.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

18:00

Senior klub ZVVZ ve spolupráci s Domem kultury
Milevsko a Restaurací V Klubu připravují po
úspěšném jarním Zpívaní s kytarou a harmonikou další hudební podvečer, tentokrát kromě
lidových a country písní také s taneční hudbou.
Restaurace V Klubu
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

MIG 21 – HURÁ! TOUR MILEVSKO
pátek 2. 11.
19:30
prostory DK
vstupné: předprodej 320 Kč

www.muzeumvmilevsku.cz

NA LEVOBOKU LOĎ
do neděle 18. 11.
Výstava modelů historických plachetnic ze sbírky
Františka Horáčka.

www.spos-milevsko.cz

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

ZIMNÍ STADION:

Milevské kino
vstupné: zdarma

VEČER ZPÍVÁNÍ
úterý 30. 10.

KLÁŠTERNÍ 557 | TEL.: 382 521 093

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269

velký sál
vstupné: 110 a 100 Kč

OSLAVY 28. ŘÍJNA
neděle 28. 10.

MILEVSKÉ MUZEUM

SPOS MILEVSKO

PŘIPRAVUJEME:
19:00–21:30

GALERIE M

06. 10. 12:00
17:00
07. 10. 17:00
13. 10. 12:00
20. 10. 17:00
21. 10. 17:00
28. 10. 17:00

HC ml. + st. ž. - Písek
HC „A“ - Humpolec
TJ Božetice - HC Cvočkaři Hořovice
HC ml. + st. ž. - Strakonice
HC „A“ - Radomyšl
TJ Božetice - TJ Spartak Příbram
HC „A“ - Strakonice

SPORTOVNÍ HALA:
06. 10. 08:00 Florbal - junior super liga
13. 10. 08:30 Handball
15:00 Florbal junior
14. 10. 08:00 Florbal ml. ž.
20. 10. 08:00 Florbal muži
21. 10. 08:00 Florbal elévové

LETNÍ STADION - VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
04. 10. 17:00 FC přípravka - FC Písek B
07. 10. 12:30 FC žáci - Tábor/Větrovy
16:00 FC muži A - Slavoj Č. Krumlov
11. 10. 17:00 FC st. př. - Kluky/Albrechtice
17:00 FC ml. př. - FK Protivín
14. 10. 12:00 FC žáci - Malše Roudné
15:30 FC muži A - TJ Osek
21. 10. 15:30 FC muži B - Nemanice
21. 10. 11:00 FC žáci - Třeboň/D. Voda
14:30 FC muži A - Jiskra Třeboň
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bých rodin denně doma pomáhá s nejrůznějšími
činnostmi. Ale kde je správná míra? Kde už děti
dělají práci za nás dospělé? Workshopem Vás
provede Bc. Andrea Kadlecová.

SAUNA:
Středa: muži
Čtvrtek: ženy
Pátek: muži

16:00-21:00
15:00-21:00
15:00-21:00

HALLOWEENSKÝ POBYTOVÝ TÁBOR ORLÍK VYSTRKOV
pátek 26. až úterý 30. 10.

SENIOR KLUB ZVVZ
www.zvvz.cz/seniorklub

Pojďte si s námi užít podzimní prázdniny v duchu
halloweenu. Určeno pro děti od 6 do 15 let.
cena: 3600 Kč

SKLÍPEK
úterý 2. 10.
Prohlídka Mělníku spojená s ochutnávkou vín
a posezením při večeři. Odjezd v 9 hodin.

BIO SENIOR MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
čtvrtek 4. 10.
15:00
Milevské kino

Koupání v termálních lázních. Vstupné cca 11 €
není v ceně. Odjezd v 6:30 hodin.

BIO SENIOR – ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
čtvrtek 18. 10.
15:00
Milevské kino

VEČER ZPÍVÁNÍ
úterý 30. 10.

18:00

Restaurace V Klubu
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

CENTRUM MILÍSEK
SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 4. 10.

08:00-16:00

Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich. Nutno objednat předem.

JAK NA VZTAHY MEZI SOUROZENCI
středa 10. 10.
10:00
Seminář pro rodiče s Mgr. Evou Mikešovou, lektorkou seminářů na téma respektujícího přístupu
a komunikace.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
pátek 12. a 26. 10.

TURISTICKÁ BESEDA - MEXIKO
úterý 9. 10.

18:00

PÍSECKÉ HORY
středa 10. 10.
Pěší vycházka po trase Tálín, Kukle, Malý a Velký
Mehelník, Jarník, Písek. Délka trasy 15 km.
Odjezd z AN v 6:40 hodin.
vede: Jaroslav Mácha

SEMINÁŘ VEDOUCÍCH
A CVIČITELŮ KČT JIŽNÍ ČECHY
pátek 12. až neděle 14. 10.

14:00

Hraje malá dechová hudba Doubravanka.
Kulturní dům Branice
vstupné: 100 Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz

Pořádá oblastní výbor KČT. Místo konání: Rožmitál pod Třemšínem.
organizační zajištění: Jaroslav Mácha

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

TURISTICKÁ BESEDA - ČÍNA
úterý 23. 10.

OBEC BRANICE
POSEZENÍ S DOUBRAVANKOU
sobota 27. 10.

18:00

Vypráví a promítá Šárka Kaletová.
DK – loutkový sál

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HUDBA HROU
středa 3. 10.

13:00

ZAHÁJENÍ KURZU - MOTIVAČNĚ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŽENY
pondělí 15. 10.
08:00

PROCHÁZKA ZA OSLÍKY
čtvrtek 18. 10.

14:30

PREVENTIVNÍ TÉMA: CO JE VLASTNĚ FANOUŠ
středa 24. 10.
14:00
HALLOWEENSKÉ MASKY - TVOŘENÍ
pondělí 29.10.
13:00
SaS ROZÁRKA

TÝDEN KNIHOVEN 1.-5. 10.
Registrace zdarma letos nebude, zato můžete
v knihovně zažít spoustu neobvyklých věcí...
STAŇ SE KNIHOVNÍKEM – v pondělí, středu
a pátek od 15 do 16 se můžeš stát knihovníkem
dospělého oddělení
KNIHOVNA UMÍ SPOUSTU VĚCÍ – každý den kromě úterý od 16 do 17 hodin seznamujeme na studovně s našimi službami
HLEDÁNÍ POKLADU V KNIHOVNĚ – pondělí od
18 do 19:30 hodin pro děti od 6 do 9 let
DOBRODRUŽSTVÍ V KNIHOVNĚ – pátek od 18 do
20 hodin pro děti od 10 do 12 let
LISTOVÁNÍ PRO ŠKOLY – populární projekt herce
Lukáše Hejlíka v úterý v kině pro děti z milevských škol
Na všechny akce se můžete hlásit na dětském
oddělení (tel.: 383 809 298, e-mail: detske@knihmil.cz)

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
OHROŽENÝCH ZVÍŘAT A ROSTLIN
pondělí 1. až středa 31. 10.
19 fotografií druhů chráněných mezinárodní
úmluvou CITES se stručným komentářem.
vestibul knihovny

LISTOVÁNÍ - SVATÁ BARBORA
úterý 16. 10

Život v evidenci na úřadu práce není to, co
bychom si přáli. V rámci besedy s Bc. Andreou
Kadlecovou se společně zaměříte na seberealizaci, na náplň dne i na zlepšení sebeprezentace,
která by mohla pomoci při zisku zaměstnání.

FANOUŠ - JAK FUNGUJE?
úterý 2. 10.

10:00

RECEPTY, KTERÉ ZAHŘEJÍ
úterý 9. 10.

10:00

WORKSHOP - DĚLBA DOMÁCÍCH ÚKOLŮ
VS. DĚTSKÁ PRÁCE
středa 24. 10.
16:00

PROCHÁZKA S POZNÁVÁNÍM
úterý 16. 10.

10:00

RODINNÉ TÉMA
úterý 23. 10.

10:00

Mnoho dětí, hlavně z početných či sociálně sla-

KONCERT PRO SENIORY SE SOUBOREM LEGO
středa 24. 10.
14:00

Sál ZUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

16:00

383 809 253

ŽÁKOVSKÝ KONCERT SE SOUBOREM LEGO
čtvrtek 25. 10.
17:00

Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat předem.

KULATÝ STŮL PRO ŽENY ŽIVOT NA ÚŘADU PRÁCE
středa 17. 10.

TEL.:

www.zus-milevsko.cz

www.kctmilevsko.pisecko.info

08:00-16.00

Během kurzu je pro Vás bezplatně zajištěno: péče
o děti, vzdělávací materiál, občerstvení a proplacení jízdného.

L IBUŠINA 1217 |

Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

PODZIMNÍ ŠPEKÁČEK
středa 17. 10.

www.centrummilisek.cz

ZUŠ MILEVSKO

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Vypráví a promítá Mgr. Jana Beránková.
DK – loutkový sál

EUROPA THERME BAD FÜSSING
úterý 16. 10.

PODZIMNÍ VÝZDOBA NA DOMA I NA VEN
úterý 30. 10.
10:00

18:30

Milevské kino
Další LiStOVáNí je tady!! Tentokrát to nebude
komedie, ale spíše thriller, ve kterém se ponoříme
do jedné z nejlepších českých komiksových knih
současnosti a kouřimské kauzy, která hýbala Českem v roce 2007.
Předprodej vstupenek za 90 Kč na dospělém
oddělení knihovny.
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Milevský smíšený sbor se v neděli 2. září v Táboře zúčastnil slavnostního koncertu ke 100. výročí vzniku Československé republiky a 50. výročí srpnové
okupace. Na koncertu s názvem Byli jsme a budem spolu s Milevským smíšeným sborem vystupoval Pěvecký sbor Hlahol a Písecký komorní orchestr pod
vedením dirigenta Oldřicha Vlčka.

Zářijová výstava v Galerii M patřila maturitním a klauzurním pracím studentů
SUPŠ Bechyně. V říjnu se můžete těšit na fotograﬁe, koláže, olejomalby a plakáty
Vladimíra Noska.

Taneční hodiny probíhají od září až do začátku prosince v DK Milevsko. Slavnostního zahájení se spolu s lektory manželi Bolkovými ujal místostarosta
města Mgr. Martin Třeštík.

Pocta české hudbě – takový název nesl zahajovací koncert Bartolomějského
posvícení, který se uskutečnil v klášterní bazilice. Na snímku je Milevský
smíšený sbor.

Začátkem září proběhl na SOŠ a SOU Milevsko tradiční seznamovací kurz žáků
nejnižších ročníků, který zdárně nastartoval cestu k budování příznivého školního klimatu. Kromě sebepoznávacích her a sebereﬂexe obsahoval i sportovní
a turistické aktivity.

Sociální pracovnice FCHM přispěly svou troškou k pěknému průběhu letošního
milevského posvícení. U jejich stánku si děti mohly vyrobit masky zvířátek. Byl
o to velký zájem a dětem to moc slušelo!

Během měsíce září byla na autobusovém nádraží otevřena přepravní kancelář
a čekárna společnosti ČSAD Autobusy. Její součástí je i pekařství, takže se
čekání na autobus mnohým lidem zpříjemnilo.
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou do středy 17. října na
telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku
na Milevské pivní slavnosti, které se uskuteční
v pátek 19. a v sobotu 20. října v DK Milevsko.
K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
budova závodní jídelny ZVVZ
Výherci:
Jaroslava Tomanová, Líšnice; Iva Průžová,
Milevsko a Pavlína Krlínová, Milevsko
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Fotograﬁcká soutěž zná své vítěze

Zahrada s pergolou – 1. místo Tomáše Kubičky

Rozkvetlé kolo - 2. místo Jany Špetové

Od června až do 5. září probíhal pátý ročník fotograﬁcké soutěže O nejhezčí balkon či zahradu.
Sešlo se celkem 30 fotograﬁí, z nichž porota
vybrala jako vítěznou fotograﬁi Tomáše Kubičky
z Milevska s názvem Zahrada s pergolou. První
místo bylo odměněno poukázkou v hodnotě
500 Kč od sponzora soutěže – Květinářství
Romantik paní Kolingrové. Na druhém místě se
umístil snímek Jany Špetové, za který získala

poukázku v hodnotě 300 Kč a na poukázku v hodnotě 200 Kč, kterou bylo odměněno třetí místo,
se může těšit Jana Bílková s fotograﬁí Jestřebice
62. Všichni ostatní soutěžící obdrží za účast
v soutěži vstupenku na ochotnické představení
divadelního souboru Kapota Tábor. Všechny
fotograﬁe jsou pro veřejnost vystaveny ve vestibulu DK.

Jestřebice 62 – 3. místo Jany Bílkové

Sbírka školních potřeb
Farní charita Milevsko děkuje všem dárcům,
kteří letos přispěli do sbírky školních potřeb.
Pomohli jsme dvanácti dětem, do jejich výbavy
přibyly batohy, penály, pastelky, dokonce i přezůvky. Ještě máme batohy volné. Letos se neseš-

lo takové množství jako jiné roky, ale přesto
dárcům velice děkujeme.
Alena Růžičková

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:
• 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

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
Starosta města Milevska podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstva města Milevska se uskuteční
dne 5. 10. 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 6. 10. 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místo konání volby
Okrsek č. 1: 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA MILEVSKO, školní jídelna, JEŘÁBKOVA 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, GEN. SVOBODY 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, NÁM. E. BENEŠE 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, NÁDRAŽNÍ 846 – Pro voliče z ulic: Blanická, Blechova, Darovaná,
Družstevní, E. Destinové, Kpt. Nálepky, Písecké předměstí, Pod Stadionem
Okrsek č. 5: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO, školní jídelna, J. A. KOMENSKÉHO 1023 – Pro voliče z ulic: B. Němcové, Dr. B. Šmerala, Hajda, Kamenný kříž, Karlova, L.
Janáčka, Nádražní, Rukáveč
Okrsek č. 6 : 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO, školní jídelna, J. A. KOMENSKÉHO 1023 – Pro voliče z ulic: F. Kudláčka, J. A. Komenského, M. Majerové
Okrsek č. 7: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, LIBUŠINA 1401 – Pro voliče z ulic: Čs. armády,
Jiráskova, Karla Čapka, Libušina, P. Bezruče, Sažinova, U Dehetníku
Okrsek č. 8: Pohostinství – sál, VELKÁ č. 19 – Pro voliče z: Velká
Okrsek č.9: KULTURNÍ DŮM DMÝŠTICE, zasedací místnost, DMÝŠTICE č.13 –Pro voliče z: Dmýštice, Něžovice, Klisín
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství platným
občanským průkazem, cestovním pasem České republiky, jde-li ocizince, průkazem opovolení
k pobytu.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Milevsko 21. 8. 2018

Ing. Ivan Radosta v. r., starosta města Milevska
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– Podpora zaměstnanosti v regionu Milevska, vznik nových firem
a rozvoj stávajících.
– Podpora kvality a dostupnosti zdravotní a sociální péče s rovným
přístupem pro občany, omezení jejich zneužívání.
– Udržení a zkvalitnění vzdělávání ve městě s dostupností pro
všechny od předškolní péče až po studium gymnázia.
– Podpora sportu, kultury a turismu v mezích možností města.
– Podpora údržby stávajících bytů a výstavby nových s využitím
připravovaného zákona o sociálním bydlení. Přísná kontrola
a postih těch, kteří systém zneužívají.
– Zachování a zlepšení bezpečnosti a pořádku v celém volebním
obvodu města.
– Důkladná příprava rozpočtů se zapojením veřejnosti včetně
následné kontroly.
– Podpora kontroly hospodaření města formou auditů, tlak na
účelné vynakládání provozních finančních prostředků.
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TJ Sokol Milevsko – Rozvrh cvičení 2018/2019
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13:30-16:00
15:00-16:30
16:30-17:30
17:00-18:30
17:30-19:00
17:30-18:30
18:30-20:00
19:00-20:00
20:00-22:00
13:30-14:30
14:30-16:00
16:00-17:00
17:00-18:30
17:00-18:30
17:00-18:30
18:30-20:00
18:30-20:00
20:00-22:00
14:30-16:00
15:00-17:00
15:30-18:00
18:00-19:00
18:00-21:30
20:00-22:00
09:00-10:00
10:00-11:00
14:00-15:00
15:00-17:00
17:00-18:30
17:00-18:30
17:00-18:00
18:00-19:30
19:30-20:30
20:30-22:00
13:30-16:00
15:00-16:30
16:30-17:30
17:00-18:00
17:00-19:00
19:00-20:30
20:30-22:00
10:00-17:00
18:00-20:00
10:00-12:00
13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-20:00

moderní gymnastika
žáci – sportovní všestrannost
rodiče a děti (děti od 3 let, i rodiče hradí příspěvky)
atletika
muži – jóga
ženy – zdravotní tělocvik
ženy aerobik
pilates
muži a ženy – volejbal
nejmladší žákyně, žáci (r. 2013) – sport. všestrannost
žákyně I. – sportovní všestrannost
nejmladší žáci (od roku nar. 2013 a 1. třída)
atletika (od ročníku 2013)
mladší žáci (2.–5. třída)
Tai-či (relaxace, regenerace – ženy, muži)
starší žáci a dorost
volejbal smíšený (muži, ženy)
muži – stolní tenis
žákyně sportovní všestrannost
moderní gymnastika
sportovní gymnastika žákyně 15:30–16:00
mladší žákyně (3.–5.třída)
pilates (jednotlivá cvičení: 18–19, 19:15–20:15)
muži a ženy – badminton ZŠ Bernartice
ženy – zdravotní cvičení
ženy – zdravotní cvičení
nejmladší žákyně, žáci (r. 2013) – sport. všestrannost
mladší žákyně a žáci I. – sportovní všestrannost
atletika (od ročníku 2013)
ženy a muži – jogová cvičení
nejmladší žákyně (od roku nar. 2013 a 1.–2. třída)
starší žákyně (6.–9. třída)
ženy aerobik
volejbal smíšený (muži, ženy)
moderní gymnastika
žákyně II., III., IV. – sportovní všestrannost
žákyně Teamgym
pilates (začátečníci, začíná se 12. 10. 2018)
sportovní gymnastika žákyně
muži – stolní tenis
dorostenci a muži – rekreační sporty
dle dohody zápasy stol. tenis
volejbal smíšený – rekreační
dle dohody – sportovní gymnastika žákyně, zápasy stolní tenis
základy akrobacie (od 10 let, placené mimo TJ Sokol)
žákyně a žáci – sportovní všestrannost
atletika (září–říjen využívá moderní gymnastika)

15:00-16:00 malý sál

atletický stadion
malý sál

malý sál

říjen–duben II. ZŠ 16:30-18:30
malý sál

Poslání a cíle DDM
Volný čas je součástí života a výchovy každého
z nás. Naším cílem je zaměřit se na vzdělávání
právě ve volném čase a pomocí zájmů dětí a mládeže tak rozvíjet jejich osobnost. Učinit tak formou, která bude zábavná a zároveň výchovná.
Toto vzdělávání probíhá formou pravidelné činnosti zájmových útvarů, formou volno-časového
klubu a pořádáním různých akcí pro školy i veřejnost.
Další informace možno vyhledat na kontaktních
adresách či u kontaktních osob:
DDM Milevsko, Na Tržišti 560,
399 01 Milevsko

II. ZŠ

Vedoucí žlutého oddělení:
Bc. Zdeňka Slabová, tel.: 777 339 923,
e-mail: slabova@ddmmilevsko.cz

I. ZŠ
malý sál

Vedoucí zeleného oddělení:
Kateřina Štolzová, tel.: 777 339 990,
e-mail: zelene@ddmmilevsko.cz

malý sál

www.ddmmilevsko.cz

malý sál
malý sál

atletický stadion
malý sál

15:30–16:00 malý sál
15:00–15:30 malý sál
malý sál
16:30–17:00 malý sál

Rozjezd vzdělávacích aktivit knihovny
PRO DĚTI
KNIŽNÍ PRCEK - pro rodiče s dětmi do 3 let, každou středu od 10 do 11 na dětském oddělení
ČTENÁŘSKÉ KLUBKO - pro malé čtenáře, každé
úterý od 13 do 13:45 hodin na dětském oddělení
ANGLICKÉ ČTENÍ - pro děti 5-11 let v Bookroomu
KNIHOHRÁTKY S JÓGOU - pro děti 3-6 let, každé
úterý od 16 do 17 hodin na pobočce v DK

DOUČOVÁNÍ V KNIHOVNĚ - pro všechny školou
povinné, každé úterý od 14 do 14:45 hodin
v Bookroomu
PRO TEENS (11-18 let)
FILM(S)TEENS - ve čtvrtek 4. října v 19 hodin
startuje v Bookroomu náš nový ﬁlmový klub pro
mladé
TVOŘIVÉ SETKÁVÁNÍ PRO HOLKY - tvoření
a arteterapie pro slečny 12-18 let, začínáme
v úterý 18. října v 16 hodin

PRO DOSPĚLÉ
PODZIMNÍ KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - každý
čtvrtek od 15:30 do 17 hodin na pobočce v DK
SPOLEK PŘÁTEl KRÁSNÉ LITERATURY A VOŇAVÉ KÁVY - poslední úterý v měsíci od 17 do
18 hodin
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU (pro seniory)
- každé úterý v 10 hodin na studovně, dvě témata:
Genealogie a České dějiny a jejich souvislosti 2
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