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Pamětní medaile 2018
Město Milevsko nechalo
v roce 2014 u příležitosti výročí 830
let od první
písemné zmínky
o městě vyrobit
pamětní medaile.
Jejich autorem jsou
prof.
František
Doubek a akademický
sochař Vladimír Oppl. Medaile
jsou stříbrné amají průměr 5cm. Je na nich nápis
„Cum Gratia Magna Civitatis Milevsko“ neboli

NEPŘEHLÉDNĚTE
„S velkým díkem města
Milevska“.
Rada města na
základě předložených návrhů rozhodla udělit pro
letošní rok medaile těmto vyznamenaným:
Margita
Vanická, MUDr. Pavel
Hauer a Jindřich Jelínek.
Ivan Radosta
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Vítání nových občánků Milevska

Ve čtvrtek 11. října přivítal v obřadní síni radnice místostarosta Mgr. Martin Třeštík nové občánky města Milevska. Jsou to nahoře zleva: Jan Kdolský,
Petr Pérez Almería, Zdeněk Krekule, Leontýna Eva Palánová, Matyáš Mikota, Sára Pipková, Ela Bardová, Jan Čeřovský, Veronika Čunátová, Kristýna
Kotrbová a Veronika Kotalíková. Přednesem básniček zpestřily obřad děti z milevské Mateřské školy Sluníčko Barunka Kofroňová, Dominik Hron
a Natálka Kofroňová.
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Informace z jednání Rady města Milevska
RADA MĚSTA 26. 9. 2018
• Retenční nádrž – rada města souhlasila
s podáním žádosti města o dotaci z Operačního programu životní prostředí na vybudování akumulační nádrže dešťových
odpadních vod ve sportovním areálu. Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch se
bude zachytávat a následně se využije pro
zavlažování hřišť a zeleně. Odlehčí to přetížené kanalizaci v Komenského a Nádražní
ulici. Celkové náklady budou asi 5 mil. Kč,
dotace může být až 85%.
• Podnikatelský park – rada rozhodla v souladu s přijatými pravidly pro prodej pozemků
vyhlásit termín pro přijímání žádostí pro podnikatelský park v Dukelské ulici. Zájemci z řad
investorů mohou podávat své žádosti podpořené podnikatelským záměrem do poloviny
listopadu.
• Odvodnění hřbitova – na základě výsledku
veřejné zakázky na drenážní systém a odvodnění městského hřbitova rozhodla rada města uzavřít smlouvu s firmou EUROGAS
a. s. z Ostravy za cenu 10,25 mil. Kč včetně

DPH. Jde o nezbytné úpravy hřbitova, které
budou probíhat v roce 2019.
• Měření rychlosti – po uzavření veřejnoprávní
smlouvy s Hrejkovicemi a Bernarticemi vyhlašuje rada města veřejnou zakázku na pronájem kamerových systémů pro úsekové měření
rychlosti v Hrejkovicích, Bernarticích a Velké.
Bylo tedy rozhodnuto znovu vysoutěžit i pronájem zařízení v místní části Velká, protože
je nezbytné celou agendu v rámci úřadu provozovat jen na jediném softwarovém systému.
RADA MĚSTA 10. 10. 2018
• Poskytnutí dotace – rada města schválila
poskytnutí dotace 10 tis. Kč na provoz spolku
DAROVNA, který zahájil v polovině letošního
roku úspěšně činnost charitativního obchůdku v Riegrově ulici.
• Oprava koupaliště – rada města souhlasila
s podáním žádosti o dotaci Ministerstva
zemědělství ve výši 80% na opravu původního městského koupaliště na Vinicích, které
zaniklo v šedesátých letech minulého století.

Jde o nádrž bezprostředně pod přepadem
rybníka „Koruňáku“, která má být odbahněna, opraveny vyzděné břehy i hráz a obnoveno vypouštěcí zařízení.
• Veřejné osvětlení – rada města souhlasila
s podáním žádosti o dotaci z programu EFEKTY pro rok 2019. Z tohoto programu jsme
letos získali dotaci na obnovu osvětlení na
Starém sídlišti a mezi ulicemi Jeřábkova
a Masarykova. V roce 2019 by dotace byla
určena na veřejné osvětlení v ulicích Nádražní
a Čs. Legií.
• Nákup rolby – rada města zrušila veřejnou
zakázku na nákup rolby, protože se v rámci
zkoušek v provozu ukázalo, že vybraný model
technicky nevyhovuje potřebám našeho zimního stadionu.
• Koupelny v DPS – bylo rozhodnuto, že všechny další úpravy koupelen v Domě s pečovatelskou službou v Libušině ulici na
bezbariérové provedení budou prováděny
plně na náklady města.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

Výsledky voleb do zastupitelstva města Milevska (5.–6. 10. 2018)
Počet volených členů zastupitelstva
Počet volebních obvodů
Okrsky celkem
Okrsky zpracované
Okrsky v %
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
Pořadí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

Název subjektu

JIHOČEŠI 2012
Občanská demokratická strana
ANO 2011
Komunistická str. Čech a Moravy
Nezávislí a TOP 09
Strana svobodných občanů
Česká str. sociálně demokrat.
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

21
1
9
9
100,00
6 959
3 306
47,51
3 306
62 115
Hlasy
abs.
v%
16 318
14 665
6 295
6 219
6 214
4 764
3 884
3 756

26,27
23,61
10,13
10,01
10,00
7,67
6,25
6,05

V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2018 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM
V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
Zdeněk Tajčovský
Vlasta Mendlíková
Anděla Humpálová
85 LET
Jindřich Jelínek

90 LET
Růžena Fíková
91 LET
Vladimír Štěpán
Anna Hudečková

Počet
kandidátů
21
21
21
21
21
21
21
21

Přepočtený základ Přepočtené %
podle počtu
platných hlasů
kandidátů
62 115,00
26,27
62 115,00
23,60
62 115,00
10,13
62 115,00
10,01
62 115,00
10,00
62 115,00
7,66
62 115,00
6,25
62 115,00
6,04

Počet
mandátů
6
6
2
2
2
1
1
1

STRANA 3

OTÁZKA ZASTUPITELŮM
V říjnu proběhly komunální volby 2018. Město Milevsko má 21 členů zastupitelstva, kterým jsme položili otázku:

Jaké cíle máte vy osobně v pozici zastupitele města Milevska?

Mgr. Petr Barda
Mým cílem je dobře fungující
město se spokojenými občany.
Z minulého volebního období
máme řadu rozpracovaných
věcí, na kterých je třeba dál
pracovat. Blízká je mi problematika školství a sportu
a zdroje ﬁnancování těchto oblastí.

Ing. Bohuslav Beneš
Vzhledem k počtu mandátů
pro naši stranu si žádné hvězdné cíle dávat nemůžeme.
Budeme podporovat spolupráci celého zastupitelstva na
co možná nejlepším proﬁtu
pro občany Milevska a přidružených obcí.

MVDr. Lukáš Dolejš
Mým blízkým oborem byl, je
a bude sport. Proto bych rád
v tomto čtyřletém období
působil ve sportovní oblasti
a podílel se na celkovém posunutí sportu zase o krůček dál.
Není mi lhostejné jak, ale hlavně kde se sportuje. Chtěl bych vytvářet všem
sportovcům podmínky, které se budou blížit
k ideálu. A to na všech sportovištích, které město
Milevsko spravuje. Rád bych se zasadil o vybudování atletické dráhy a o zateplení sportovní
haly. O vznik nových sportovišť, která by umožnila zvýšit kapacitu možnosti trénování. Ať už
vybudováním nové haly, a nebo přístavby k současné. Dále bych chtěl pracovat na všeobecné
propagaci sportu, aby sportovalo čím dál tím
více dětí a je úplně jedno v kterých sportech.
Mojí velkou podporu bude mít postupná přestavba SPORT hotelu, který je velmi potřebný
nejenom pro všechny sportovce.

Ing. Mgr. Miroslav Doubek
Pracovat pro město a důsledně
hájit zájmy většiny občanů.

Bc. Zdeněk Herout
Odpověď na tuto zdánlivě jednoduchou otázku je složitá
a zasluhovala by si velký prostor. Zcela zjednodušeně lze
odpovědět, že se budu snažit
prosadit co nejvíce z programu
ODS, se kterým jsem šel do
voleb.

MUDr. Zdeněk Hobzek
Chci se spolupodílet na dokončených akcích, nepodporuji
další plány a studie, které končí jen v šuplících na radnici.

využívány hospodárněji a s větší transparentností.
Pokud však vedení města Milevska nebude
ochotno naslouchat názorům druhých, není
šance něco prosadit a změnit.

Tibor Kaleja
Michal Horek
Jedná se o moji první kandidaturu a zároveň první účast
v zastupitelstvu. Rád bych se
v této pozici co nejrychleji
zorientoval. Osobně mám nejblíže ke kultuře a sportu, což
jsou kategorie, na kterých se
v Milevsku aktivně podílím a rád bych se jim
věnoval i z pozice zastupitele. Jsem připraven
pomoci realizovat cíle stanovené naším programem, ať už se jedná o plánovanou rekonstrukci
DK, milevských hotelů, sportovišť a v neposlední
řadě modernizaci milevského koupaliště. Mám
osobní cíl, abychom město co nejvíce zatraktivnili turistům, kteří do Milevska přijedou.

Mgr. Marie Jarošová
Do zastupitelstva města
Milevska jsem kandidovala
poprvé a díky podpoře voličů
budu i poprvé členkou zastupitelstva.
Ráda bych se v zastupitelstvu
zaměřila na oblasti, které jsou
mi blízké, a to oblast sociální a zdravotní. Samozřejmě chci spolupracovat a aktivně se podílet
na dalších úkolech vyplývajících z této pozice.
Za důležité považuji aktivity, které budou směřovat ke zlepšení podmínek života občanů města
a místních částí. Mým cílem je, aby se nám všem
v našem městě žilo co nejlépe, a to jak mladým
lidem, mladým rodinám a jejich dětem, tak
samozřejmě i starším občanům.

Mgr. Marie Jelenová
Samozřejmě, že je mi nejbližší
oblast školství – vedení města
by se mělo zajímat nejen o jím
zřizované školy, ale i o Dům
dětí a mládeže (v minulém
roce došlo ke zbourání budovy, a i když kraj sliboval výstavbu nové, nic se neděje a patrně dít nebude).
Dále je potřeba se zasadit o zachování pobočky
základní speciální školy Písek. Vzhledem k tomu,
že již několik volebních období jsem členkou
bytové komise, myslím, že mám přehled i o této
problematice.
V minulém volebním období jsem měla výhrady
k plýtvání ﬁnančními prostředky např. na řadu
studií a projektů a na neúměrné zvyšování výdajů na chod městského úřadu. Dále se domnívám,
že peníze projektu Živé Milevsko by mohly být

Investice v oblasti sportu
a sportovního areálu, rekonstrukce Hotelu Stadion.

Alena Knotová
Žádné přehnané cíle si nedávám, je nás v zastupitelstvu
21, takže čas ukáže. Nemám
ráda plané sliby. Ale chtěla
bych, abychom se více zajímali
o obce, které působností pod
Milevsko patří. Myslím, že tam
jsou velké rezervy.

Jaroslav Kolář
V minulých volbách jsem již byl
na kandidátce Jihočechů.
V letošním roce mě velmi mile
překvapilo, jak moji práci obyvatelé Milevska vnímají.
V zastupitelstvu bych se chtěl
zabývat zlepšením životního
prostředí v Milevsku, a tím ke zkvalitnění života
ve městě. Za velmi důležitou součást života města považuji činnost v oblasti sportu. A to nejen
aktivní sportování dětí a mládeže, ale i sport
dospělých jako součást využití volného času
nejen sportovců samotných, ale i diváků. Proto
se chci aktivně věnovat podpoře mládeže, ale
i zkvalitňování zázemí sportovišť.

RSDr. Jiří Kotalík
Budu pracovat tak jako dosud,
zatím mi nikdo pasivitu nebo
bojkotování práce zastupitele
nevytknul.

Mgr. Pavel Koutník
Mojí osobní ambicí je nastavení optimálního vztahu mezi
společností SPOS a jednotlivými sportovními kluby a zlepšení podmínek pro sportování
v našem městě. Konkrétně se
jedná např. o rekonstrukci
atletického oválu nebo zvýšení ﬁnanční podpory
klubům (příspěvek na vzdělávání trenérů nebo
na vybavení sportovců).
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JUDr. Martin Kupec, Ph.D.

Michal Polanecký

Prosazení rekonstrukce autobusového nádraží v centru
a vybudování nových parkovacích míst v Komenského ulici. A pokud budeme součástí
koalice, tak naplnění našeho
předvolebního slibu získání
dalších peněz z dotací na nové investice. Z opozice se tento slib realizuje velmi obtížně.

Pro schválení a prosazení každého návrhu z volebního programu jsou třeba hlasy minimálně 4 radních a 11
zastupitelů. Mým cílem je tedy
navrhovat a prosazovat takové
projekty, které budou mít podporu napříč zastupitelstvem, bez ohledu na koalici a opozici. Stručně řečeno, cílem je aktivní
spolupráce bez ohledu na stranickou příslušnost.

Ing. Jaroslav Mácha
Mým cílem je přispět k vytváření optimálních podmínek
pro příjemný život obyvatel
města Milevska, především
v oblasti kultury a sportu, ale
i například dopravy či podnikání. Za důležité považuji podpořit aktivní život seniorů, v této oblasti se dlouhodobě angažuji.

Jaroslav Peták
Byl jsem zvolen do zastupitelstva města Milevska za ODS
a před volbami jsme předložili
deset priorit pro město Milevsko. Cíl pro mě a mé kolegy
zvolené za ODS bude splnit
tyto priority v tomto volebním
období.

Návštěva rakouských
novinářů v Milevsku

V pátek 12. října navštívili město Milevsko
rakouští novináři a touroperátoři (Blaguss, Elite
Tours), jednalo se o tzv. press trip „Po stopách
dobrého vojáka Švejka“. S návrhem press tripu
přišla paní Mag. Yvette Polasek (ředitelka ZZ
Vídeň - rakouský a švýcarský trh) pro Czechtourism. Press trip byl zorganizován za účelem
poznání méně známých míst jihočeského kraje,
které jsou však unikátní a jsou zajímavá i pro
příhraniční trh. Pojítkem motivační cesty byla
Švejkova jihočeská anabáze, čili místa, která
jsou v románu skutečně popsána. Při této cestě
navštívili novináři a touroperátoři již zmiňované
město Milevsko a prohlédli si Muzeum milevských maškar a milevský premonstrátský klášter.
Lenka Košatková, Dis.
Milevský kraj o. p. s. (provozovatel TIC Milevsko)

Karel Procházka
Budu pokračovat v započaté
práci pro město Milevsko
především v oblastech kultury
a podpory cestovního ruchu
celého regionu. Budu se snažit
co nejvíce zviditelňovat Milevsko v České republice av zahraničí. Děkuji voličům za projevenou důvěru.

Ing. Ivan Radosta
Chtěl bych poděkovat za důvěru, kterou jsme od milevských
občanů ve volbách dostali.
Rád bych pokračoval v rozdělané práci.

Mgr. Ondřej Šimánek
Mým cílem je podpořit rozumné nápady na rozvoj Milevska,
ať už náměty budou vycházet
z mé mateřské ODS, nebo
i z jiných stran, tak, aby Milevsko vzkvétalo.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA SE KONÁ
V PONDĚLÍ 5. LISTOPADU OD 17 HODIN
VE VELKÉM SÁLE DK.

V listopadu zvláště vzpomínáme na naše zemřelé
Z pohledu věřícího člověka
vidím vzpomínání na zemřelé
ve světle víry,
která mi dovoluje dívat se dál
– za práh smrti.
Nejsme stvoření
pro hrob a zánik. Stvořitel nás povolal k životu
a dává nám určité poslání, které máme prožít
co nejlépe a smysluplně. Jsme jako rozsévači,
kteří během života zasévají a úrody se dočkají
spíše ti po nás. Ale co zaséváme? Víme, že mezi
pšenicí často roste i koukol. Obrazně můžeme
říci, že pšenicí v našem životě je pokoj, láska,
odpuštění, přejícnost, dobrota, věrnost, milé
srdce, ohleduplnost a další dobré vlastnosti,
o které máme usilovat. A koukolem je nenávist,
závist, pomluvy, lež, neupřímnost, křivárny,
násilí, sobectví a jakékoliv další zlo, které se
také pokouší o naše srdce, a asi všichni vnímáme
ve svém nitru určitý boj, který v něm probíhá.
Je to boj mezi dobrem a zlem v nás.
Četl jsem jednou tento příběh a moc mně oslovil:
Starý Indián vyprávěl svému vnukovi o boji, který probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu, že
tenhle boj se dá přirovnat k bitvě mezi dvěma
vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, závist, žárlivost,
smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a pocit převahy
(ego). Ten druhý je hodný. Je to radost, pokoj,
láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra. Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvilce se
zeptal: „A který z nich vyhraje?” Starý Indián
odpověděl: „Ten, kterého krmíš.”
Je to moudré ponaučení! Co zaséváme a co krmíme ve svém srdci? V Bibli čteme, že co kdo zaseje,
to také sklidí.
Kéž žijeme tak, aby po nás zůstalo dobro!
Mysleme na naše zemřelé. Podzim a hlavně listopad je spojen se svátky, které nám připomínají

cíl lidského života. Cílem není konec a smrt, ale
život, který nám dává Bůh. Na závěr mi dovolte
věnovat naším zemřelým tuto modlitbu:
Jsou nám ještě bližší od chvíle, kdy odešli k Tobě,
Otče. V Tobě našli nejvyšší lásku, která je činí
účastnými na celém našem životě. Jsou nám
ještě bližší, protože nás mohou vidět novým
pohledem plným světla, který nás dostihne všude a doprovází nás na každém kroku. Jsou nám
ještě bližší ti, kteří zdánlivě mlčí a už nic necítí,
oni naslouchají našim srdcím, aby posbírali naše
přání a předložili Ti je jako svazek modliteb.
Jsou nám ještě bližší, nemůžeme vnímat celou
jejich náklonnost, která však působí a je věrná
v každém okamžiku, doprovází nás a vede k Tobě.
Jsou nám ještě bližší ti, kteří nás opustili kvůli
lepšímu světu. Oni se chtějí rozdělit o svoje štěstí, probouzejí v nás plamen naděje.
(J. Galot S J.)
Ať tedy naši zemřelí bratři a sestry dosáhnou
věčného pokoje a spočinutí v Bohu. A my, kteří
tady zatím jsme, zasévejme dobro a dávejme
najíst dobrému vlkovi v naších srdcích!
P. Mikuláš Selvek, O. Praem.,
představený milevského kláštera

Bohoslužby 1. a 2. listopadu
1. listopad – Slavnost Všech svatých
Nadějkov – 15:00 hodin
Sepekov – 16:30 hodin
Milevsko – bazilika v 18:00 hodin
Ranní mše svatá v kostele na náměstí
v Milevsku není.

2. listopad – Vzpomínka
všech věrných zemřelých
Nadějkov – 15:00 hodin
Sepekov – 16:30 hodin
Milevsko – bazilika v 18:00 hodin
(pak modlitba na hřbitově).
Ranní mše svatá v bazilice není.
V Sepekově bude v neděli 4. listopadu
modlitba na hřbitově po mši svaté v poledne
a v Nadějkově pak ve 14:30 hodin.

STRANA 5

Obyvatelé Milevska dostanou červené tašky na vysloužilá elektrozařízení

Pro většinu obyvatel našeho města bude od
začátku listopadu ještě snadnější zbavit se
vysloužilého drobného elektrozařízení, které

patří do červených stacionárních kontejnerů
rozmístěných ve městě. Nezisková společnost
ASEKOL, která v minulosti rozmístila tyto kontejnery do milevských ulic a zajišťuje také jejich
pravidelné vyvážení a recyklaci, bude prostřednictvím České pošty distribuovat do více než
dvou tisíc místních domácností speciální tašky
na drobný elektroodpad.
Na přelomu října a listopadu obdrží do schránek
velká část domácností červené tašky společně
s letáky, které připomenou, že vysloužilé elek-

trické a elektronické spotřebiče je třeba vhazovat právě do červených kontejnerů. Zároveň zde
bude informace o stanovištích těchto kontejnerů.
Kromě červených kontejnerů je také možné
odevzdávat vyřazené elektro i do sběrných dvorů, prodejen a servisů elektro, příp. do E-boxů
na obou radnicích.
Ing. Marie Vratislavská,
Odbor životního prostředí

Říjen v milevské knihovně
Městská knihovna v Milevsku nabízí nejen skvělé
knižní novinky, ale také řadu dalších zajímavých
aktivit. Uplynulý měsíc byl ukázkou toho, co
všechno se v knihovně dá zažít.
První říjnový týden byl ve znamení celorepublikového Týdne knihoven, kdy každá knihovna
předvedla to nejlepší, co umí. Ta naše představila své nové knihovnické služby, nabídla možnost vyzkoušet si práci knihovníka nebo připravila neobvyklé večerní bojovky pro děti.
A stejným tempem pokračoval celý měsíc. Rozjely se naše angličtiny, jóga či doučování. Začala
arteterapie pro holky, Knižní prcek pro rodiče
s dětmi do 3 let, ﬁlmový klub pro teens a o podzimních prázdninách se vyráběl i sliz.
Školy a školky se v knihovně střídaly jedna za
druhou. Školkáčci z milevských mateřských škol
rozjeli celoroční projekt Knihožrouti. Druháci
bojovali o titul „Nejlepší čtenář“. Třeťáci zažili
dobrodružné putování do Egypta na pobočce

knihovny. Mladí z druhých stupňů ZŠ prožili
skvělé Listování s Lukášem Hejlíkem a dozvěděli
se mnoho užitečných rad o pubertě a menší děti
prolistovaly knihu Šmodrcha. Další třídy se pustily s našimi lektorkami do kyberšikany, etikety,
pověstí či básniček. Navštívily nás nejen milevské děti, ale dorazily třídy z Dražic a Bernartic.
Dospělí si zase vyzkoušeli Waldorfskou školu,
užili si Listování děsivou kuřimskou kauzou,
besedovali s charismatickým spisovatelem Markem Šindelkou a ti starší začali opět studovat
Univerzitu třetího věku.
Ale hlavně jsme pro své čtenáře nakoupili téměř
200 nových knížek, které jsme s láskou vybrali
a půjčovali. Proto nás moc těší, že počet našich
čtenářů pomalu stoupá.
A co Vy? Patříte mezi naše čtenáře? Pokud ne,
zastavte se ve své knihovně.
Těší se na Vás milevské knihovnice

Svazek obcí Milevska zaměstnává zdravotně znevýhodněné

Svazek obcí Milevska se jako samostatný subjekt
řadí k významným zaměstnavatelům našeho
mikroregionu. Od roku 2011 byl zařazen do projektu Úřadu práce České republiky na poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním znevýhodněním (OZZ) a zdravotním postižením (OZP) dle §78 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Ke dni 30. června 2018, po splnění všech zákonných podmínek, obdržel od ÚP ČR statut
„zaměstnavatele na chráněném trhu práce“.
Do tohoto projektu je zařazeno 13 členských
obcí (Bernartice, Borovany, Božetice, Branice,
Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Kovářov, Kučeř,
Okrouhlá, Sepekov, Veselíčko, Zbelítov) a město

Milevsko (SMM + SPOS) a šest nečlenských obcí
(Boudy, Dolní Novosedly, Kluky, Vlastec, Zvíkovské Podhradí, Záhoří) a město Mirotice.
Svazek obcí Milevska nyní zaměstnává celkem
53 pracovníků, z toho podle §78 zákona o zaměstnanosti pak 43 osob (41 se zdravotním postižením a 2 se zdravotním znevýhodněním). Pracovníci OZP a OZZ jsou zařazeni na dělnické
pozice jako uklízeči veřejných prostranství nebo
údržbáři budov. Obce samy těmto lidem zadávají
pracovní činnost, kontrolují vykonanou práci,
zajišťují pracovní pomůcky a vytvářejí odpovídající pracovní prostředí.
Svazek obcí Milevska zajišťuje pro výše uvedené
obce a města a jejich pracovníky veškerou mzdovou agendu a vyřizuje na základě Dohody s úřadem práce měsíční příspěvek na mzdu. Ten činí
pro OZP 75% superhrubé mzdy, maximálně do
výše 12 000 Kč, zbylých 25% superhrubé mzdy
hradí Svazku obcí Milevska jednotlivé obce. Pro
OZZ příspěvek činí maximálně 5 000 Kč.
Nově také od 1. dubna 2018 Svazek obcí Milevska
uzavřel s Úřadem práce Písek Dohodu o vytvoření
pracovních míst v rámci veřejně prospěšných
prací. Aktuálně na tomto projektu zaměstnává
šest osob.
Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhod-

něním a zdravotním postižením je státem podporováno jak ﬁnančně, tak morálně. Je jím
poskytována zvýšená ochrana na trhu práce.
Zdravotně postižených lidí přibývá a tyto pracovní příležitosti přispívají nejen ke
zlepšení ﬁnanční situace lidí s omezeným pracovním uplatněním, ale i k posílení jejich sebevědomí. Zaměstnávání maximálně podporuje
i Svazek obcí Milevska, neboť přínos v podobě
upravené a čisté obce je viditelný.
Vážíme si těchto lidí, kteří se snaží poctivě pracovat i se zdravotním handicapem!
Eva Homolková a Michaela Hrnečková
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Střípky z minulosti – 70 let od olympijského zlata – 2. část (dokončení)

Na stupních vítězů zleva: Norman Lane (KANADA),
František Čapek (ČSR), Frank Havens (USA), dne
11. srpna 1948 v Londýně. (Sbírka Národního
muzea, inv. č. H7F 028701)

Oﬁciální portrét reprezentanta ČSR Františka Čapka
na LOH v Londýně 1948. (Archiv České nadace sportovní reprezentace)

Oživotních osudech Františka Čapka jsme si vyprávěli minule. Nyní se budeme věnovat jeho samotnému olympijskému titulu. V roce 1938 byl vybrán
Londýn jako pořadatel nadcházejících letních
olympijských her pro rok 1944. Válka však tyto
plány překazila. Netrvalo ale dlouho auž 21. srpna
1945 bylo rozhodnuto odložené hry uspořádat
v roce 1948. Jelikož také Londýn neušel následkům války, musely se úsporným opatřením přizpůsobit i plánované hry. Hlavní starostí byla
obnova země. Sportovci byli ubytováni ve vojenských zařízeních v Uxbridge a Richmond Parku,
nebo v upravených školních třídách.
Londýnské hry oficiálně zahájil král Jiří VI. dne
29. července 1948. Olympijský oheň zažehl britský atlet John Mark. Poprvé se rychlostní kanoistika dostala na olympijské hry v Paříži v roce
1924 jako ukázkový sport. První závody mužů
se oficiálně do programu dostaly až v roce 1936
v Berlíně. Právě v Londýně začaly soutěžit také
ženy. Další novinkou rychlostní kanoistiky byl
maraton na 10 000 m v kanoi jednotlivců.
V roce 1948 chybělo málo a František Čapek by
vůbec na hry neodcestoval. „Urazil jsem před tím
svazového kapitána. Řekl jsem mu, že je vůl,“vzpomínal kdysi olympionik. Kapitán ho vyřadil z reprezentační nominace, jenže funkcionáři pozvali
Františka Čapka do kavárny, ať se omluví. „Tak mu
povídám: Oto, já ti řekl, že jsi vůl, ale vůl nejsi.
Všichni funkcionáři vyprskli smíchy a říkali: To je
náš Franta, takovej lidovej člověk,“říká. Omilostnili
ho, mohl na hry. Ve spořitelně, kde pracoval jako
úředník, ho nechtěli pustit, aproto ho nutili, aby
si vzal na dobu, kdy budou v Londýně olympijské
hry, dovolenou. Skoro uvažoval o tom, že na hry
nepojede. Nakonec ale stejně odcestoval.
Jeho rozcvičkou před životním závodem tehdy
bylo 30 kliků. Právě před svým závodem však zvládl
jen tři – adošly mu síly. „Kdyby tam byl náhradník,
nechám ho jet místo sebe, jak jsem byl vyřízenej,“
povídal. Nikdo tehdy nečekal, že by mohl mít větší

úspěch. Nakonec se ale dal dohromady a po více
než hodinovém kroužení na řece Temži přijel do
cíle první s velkým náskokem 35 sekund apřekvapil
své soupeře svou houževnatostí aodolností. Zlatou olympijskou medaili získal před druhým Američanem Frankem Havensem, třetí dojel Norman
Lane z Kanady. Závodu se zúčastnilo pouhých 5
závodníků. František Čapek olympijské zlato získal
ve svých 33 letech apřekonal svým časem stávající
světový rekord.
Po slavném návratu z LOH v Londýně jeho zaměstnavatel změnil názor. Dovolenou mu nakonec
nechali, dokonce sehnali pádlo, které dali do
výlohy pobočky spořitelny. Zaměstnavatel ho
navíc odměnil motocyklem Jawa 250. Krátce
na to byl přesto z politických důvodů propuštěn.
„Za to, že jsem nehajloval Leninovi a nevystavoval Gottwalda za okno. Poslali mě do fabriky.
Jenže já byl rváč, šel jsem za ministrem, ať mi
pomůže, že jsem nikdy ve výrobě nedělal. Zařídil
mi tedy místo u armády,“ hovořil.
Tím skončila olympijská epizoda v kariéře Františka Čapka. Na dalších hrách byl nahrazen
jiným českým závodníkem, který získal bronz.
Vítězný čas by Čapkovi v Helsinkách 1952 stačil

Plakát státní dobročinné loterie ve prospěch vyslání
československých borců na XIV. olympijské hry
v Londýně v roce 1948. Sportovní klub Milevsko si
dne 18. dubna 1947 zakoupil losy za 200 Kčs.

na pouhé 9. místo. Kanoistický maraton se
naposledy jel na olympijských hrách v Melbourne v roce 1956.
Lukáš Panec, Milevské muzeum
Autor děkuje za spolupráci Ing. Janu Lingerovi
řediteli České nadace sportovní reprezentace,
Mgr. Jiřímu Peštovi ze Státního okresního archivu v Písku, kurátorce fotoarchivu Bc. Kateřině
Procházkové z oddělení dějin tělesné výchovy
a sportu Národního muzea, starostovi Městysu
Bernartice Pavlu Souhradovi a matrikářce Ing.
Ireně Kopačkové.

Líc a rub zlaté olympijské medaile Františka Čapka z Londýna 1948. V letech 1928–1968 a 1984 měly
všechny medaile stejnou lícovou i rubovou stranu. Na líci byla zobrazena bohyně Niké, která držela olivový
věnec a palmovou ratolest (označován také kukuřičný klas) a v pozadí bylo Koloseum (kritici často vyčítali
Mezinárodnímu olympijskému výboru, proč namísto Parthenónu povolil právě Koloseum). Na rubu medaile
byl vyobrazen dav lidí nesoucí na rukou vítězného sportovce. Autorem návrhu, který byl pojmenován
Trionfo, byl italský umělec Giuseppe Cassioli. (Archiv České nadace sportovní reprezentace)
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KULTURA A SPORT – LISTOPAD 2018
z pěti zbrusu nových dobrodružství z kouzelnického světa J. K. Rowlingové.
DABING
134 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

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

CHATA NA PRODEJ
čtvrtek 1. 11.

BOHEMIAN RHAPSODY
čtvrtek 15., pátek 16. 11.
15:00

ČR – Drama, komedie – Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná
rodina na poslední rozlučce s chatou.
ČESKÉ ZNĚNÍ
77 min.
vstupné: 50 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
čtvrtek 1., pátek 2. 11.

20:00

ČR – Komedie – Režisér úspěšné romantické
komedie Pohádky pro Emu (Rudolf Havlík) přichází s novou komedií s hvězdným hereckým
obsazením.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
vstupné: 120 Kč

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
pátek 2. až neděle 4. 11.

3D
17:30

USA – Dobrodružný, fantasy – Klára se ocitá ve
zvláštním a kouzelném paralelním světě, ve kterém
existuje Říše vloček, Říše květů a Říše sladkostí.
DABING
100 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

ZLATÝ PODRAZ
sobota 3., neděle 4. 11.

20:00

ČR – Drama, romantický – Příběh o vášnivé lásce,
basketbalu a životě ve stínu politiky.
ČESKÉ ZNĚNÍ
106 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TEN, KDO TĚ MILOVAL
čtvrtek 8. až neděle 11. 11.

20:00

ČR – Komediálně laděná rodinná detektivka
s předvánoční atmosférou ze známého lázeňského města, z Karlových Varů. V režii Jana Pachla
na motivy knihy Marie Poledňákové.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné: 120 Kč

GRINCH
pátek 9. až neděle 11. 11.

3D
17:30

USA – Animovaná komedie – Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny
a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil.
DABING
86 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

JAN PALACH
čtvrtek 15. 11.

15:00

ČR, SR – Drama – Film vypráví příběh posledních
měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž
se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého
studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“.
ČESKÉ ZNĚNÍ
124 min.
vstupné: 50 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
čtvrtek 15. až neděle 18. 11.

3D
17:30

USA – Rodinný, fantasy, dobrodružný – Druhé

20:00

USA, VB – Drama, životopisný, hudební – Queen.
Jediné, co je pozoruhodnější než jeho muzika, je
jeho příběh - hudební dráha i jedinečná životní
a umělecká jízda Freddieho Mercuryho.
TITULKY
134 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

CLIMAX
neděle 18. 11.

20:00

Francie – Drama, horor – Horor, taneční video
nebo špatný trip?
TITULKY
95 min.
do 18 let nepřístupný, vstupné: 80 Kč

CREED II
čtvrtek 22., pátek 23. 11.

20:00

USA – Sportovní – Adonis Creed (Michael B. Jordan) bojuje se životem i sám se sebou.
TITULKY
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

MLADÍ ZABIJÁCI
sobota 24. 11.

20:00

USA – Thriller – Černá komedie, brutální satira,
ulítlý horor. Příběh jednoho města, které se
zbláznilo.
TITULKY
103 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

CHVILKY
neděle 25. 11.

20:00

ČR – Drama – Snímek je debutem režisérky a scenáristky Beaty Parkanové, který citlivě zachycuje
nástrahy rodinného života.
ČESKÉ ZNĚNÍ
93 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ČERTÍ BRKO
čtvrtek 29. 11. až neděle 2. 12.

17:30

ČR – Filmová pohádka – Co se stalo v jedné pekelné pobočce, která má na starosti městečko Pytlov? Rozbilo se čertí brko! Okamžitě je třeba
zjednat nápravu.
ČESKÉ ZNĚNÍ
99 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

ROBIN HOOD
čtvrtek 29., pátek 30. 11.

20:00

USA – Akční, dobrodružný – Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby
společně se svým maurským přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické vládě.
TITULKY
117 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TŘI DNY V QUIBERONU
sobota 1., neděle 2. 12.

20:00

Německo, Rakousko, Francie – Drama – Pro
generace diváků je Romy Schneider naplněním
romantického snu – noblesní císařovnou Sissi.
TITULKY
115 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

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

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 1. 11.

19:00-21:30

Pro předem přihlášené. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál

MIG 21 – HURÁ TOUR MILEVSKO
pátek 2. 11.
19:30
Kapela MIG 21 opět v Milevsku se svou HURÁ
tour. Show bude neodolatelně barevná, zářivá,
tančící a veselá.
prostory DK
vstupné: předprodej 320 Kč, na místě 350 Kč
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino

TANEČNÍ HODINY 2018
sobota 3. 11.

13:00-16:00

7. lekce. Společná lekce pro oba kurzy – country
tance. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
návštěvníci 30 Kč

O VODNÍKOVI A VÍLE AMÁLCE
úterý 6. 11.
08:15, 09:30 a 10:45
Pohádka Loutkového souboru při DK Milevsko
o tom, jak statečnost a dobré srdce zvítězilo nad
zlem. Určeno pro děti z mateřských škol.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ
úterý 6. 11.
09:00
Beseda v DK, poté návštěva ZVVZ, odpoledne
hudební program.
velký sál

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA ČR – MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ
úterý 6. 11.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – ISLAND
úterý 6. 11.
18:00
Turistická beseda. Vypráví a promítá Šárka Kaletová.
loutkový sál

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 8. 11.

15:00

Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 3

IRISDIAGNOSTIKA – SKUTEČNÉ PŘÍČINY
ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ
VČ. PSYCHICKÉHO ROZMĚRU
čtvrtek 8. 11.
17:00
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 3
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TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 8. 11.

19:00-21:30

Pro předem přihlášené. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál

TANEČNÍ HODINY 2018
pátek 9. 11.

17:30 a 20:00

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

KURZ KRESLENÍ
PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
sobota 10. a neděle 11. 11. 09:00-15:00
Nabízíme dva kurzy (Tužka 1 – pro začátečníky,
Tužka 2 – pro absolventy Tužky 1). Vhodné i pro
starší děti od 12 let. Přihlášky u lektorky Lenky
Kalové na telefonu 725 696 133 nebo e-mailu
atelier@kalova.cz.
Více informací na www.kalova.cz.
výuková učebna
kurzovné: 2000 Kč

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
sobota 10. 11.

17:00

7. ročník lampionového průvodu k svátku svatého Martina. Sraz v amfiteátru domu kultury,
odkud bude následovat malá procházka s nasvěcenými lampiony.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

HALINA PAWLOWSKÁ – CHUŤ DO ŽIVOTA
neděle 11. 11.
19:00
Pořad Haliny Pawlowské „Chuť do života“, aneb
o vzrušení, lásce a katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle!
velký sál
vstupné: 320 a 290 Kč
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz,
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské
kino

TOULKY ZA POZNÁNÍM – TENERIFE –
PERLA ATLANTIKU
úterý 13. 11.
18:00
Na největší z Kanárských ostrovů zavítáme s Ing.
Pavlem Kašparem z Malšic u Tábora.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 14. 11.
18:00-20:00
loutkový sál

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 15. 11.

19:00-21:30

TANEČNÍ HODINY 2018
pátek 16. 11.

17:30 a 20:00

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

POHÁDKA – PALEČEK
neděle 18. 11.

15:00

Ochotnický soubor Copánek srdečně zve na
pohádku na motivy J. Wericha Paleček. Veselá
pohádka o velkém dobrodružství malého, ale po
čertech chytrého Palečka.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč,
na místě 60 Kč
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz,
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské
kino

PŘEDNÁŠKA – PÉČE O ZUBY
úterý 20. 11.

09:00

Senior klub ZVVZ připravuje ve spolupráci
s domem kultury přednášku na téma péče o zuby,
kterou povede MUDr. J. Zelenka.
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní: 20 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER –
KINEZIOLOGIE ONE BRAIN
středa 21. 11.
18:00
Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové,
lékaři, učitelé i laici po celém světě. Metoda je
založena na poznatku, že každá skupina svalů lidského těla má vztah k dalším částem těla – k jednotlivým orgánům, zažívacímu ústrojí, žlázám,
kostem a krevnímu oběhu. Na přednášce Mgr. Lenky Čápové můžete naleznout i odpovědi na otázky
typu: nic mě nebaví, nic mě netěší, nedaří se mi,
které si v dnešní době klade stále více lidí.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ –
OTEVŘENÝ TANEČNÍ VEČER
čtvrtek 22. 11.

19:00

velký sál

TANEČNÍ HODINY 2018
pátek 23. 11.

DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA
pátek 30. 11.
odjezd od DK v 14:30
Zájezd do dolu Marie a Mariánské štoly v Příbrami na mikulášskou nadílku. Přihlášky na telefonu
383 809 201 nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
vstupné: 250 Kč

TANEČNÍ HODINY 2018 – VĚNEČEK – SK. B
pátek 30. 11.
19:00
Hraje: RM Band
prostory DK
vstupné: velký sál 160 Kč, ostatní prostory 130 Kč

PŘIPRAVUJEME:
VÁNOČNÍ KONCERT – JOSEF VÁGNER
A MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
neděle 16. 12.
19:00
velký sál
vstupné: 200 a 180 Kč

JIŘÍ KOLBABA – SEDM DIVŮ ISLANDU
pondělí 4. 2. 2019
18:00
Milevské kino
vstupné: 220 Kč

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

VERNISÁŽ VÝSTAVY – MEDITAČNÍ OBRAZY
– ZDRAVÍ, UMĚNÍ, LÁSKA A SVOBODA
sobota 3. 11.
17:00
Do Galerie M přináší svou tvorbu dvě malířky
a terapeutky Františka Janečková a Sylvie Šindelářová

VÝSTAVA – MEDITAČNÍ OBRAZY – ZDRAVÍ,
UMĚNÍ, LÁSKA A SVOBODA
úterý 6. až čtvrtek 29. 11.
Tvorba Františky Janečkové a Sylvie Šindelářové.
vstupné: 10 Kč

POETICKÝ VEČER
středa 7. 11.

18:00

Tradiční setkání s poezií v Galerii M.
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč

17:30 a 20:00

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

KČT – SETKÁNÍ TURISTŮ NA ZÁVĚR SEZONY
úterý 27. 11.
17:00

Pro předem přihlášené. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál

Tradiční setkání členů odborů a účastníků turistických akcí, včetně promítání obrázků z cest.
malý sál

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ
pátek 16. 11.
17:00-20:00

KURZ – VÁNOČNÍ GIRLANDA
středa 28. 11.

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

Přijďte si vyrobit vánoční girlandu z materiálu,
který byste jinak bez užitku vyhodili. Takovou
ozdobu doma ještě nemáte… Kurz pod vedením
Laďky Bečkové je vhodný i pro děti.
výuková učebna
vstupné: 80 Kč

18:00

HUDEBNÍ SKLEPY
čtvrtek 15. 11.

19:30

Více informací na plakátech.

HUDEBNÍ SKLEPY –
KAREL PLÍHAL A PETR FIALA
středa 21. 11.

19:30

Kytarista, zpěvák, skladatel, textař, básník, hudební režisér a aranžér.
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

KŘEST A AUTOGRAMIÁDA KNIHY
TŘINÁCT POHÁDEK OD ZDEŇKA KLÁSKA
sobota 24. 11.
15:00
Autor knihy Zdeněk Klásek ailustrátorka Dominika
Koutníková Vás srdečně zvou do GalerieM na křest
knížky a autogramiádu s malým pohoštěním. Kmotrem knížky bude frontman kapaly FANTOM Jindřich Müller, který zazpívá několik svých písní.

STRANA 9
04. 11. 10:00 HC 4. tř. - Vimperk, Č. B.
10. 11. 17:00 HC A - tým - Tábor „B“
11. 11. 10:00 HC 2. tř. - Strakonice, Sušice
17:00 TJ Božetice - Příbram
18. 11. 10:00 HC 4. tř. - Strakonice, Č. Krumlov
24. 11. 17:00 HC A - tým - Veselí nad Lužnicí
25. 11. 17:00 TJ Božetice - Hořovice

MILEVSKÉ MUZEUM
KLÁŠTERNÍ 557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

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

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

NÁŠ KRAJ – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
CVAKYCVAK
pondělí 5. až pátek 30. 11.
Jubilejní desátá výstava bude zahájena v pondělí
5. listopadu od 17:30 hodin slavnostní vernisáží.
vestibul knihovny

TVOŘITÉ SETKÁVÁNÍ PRO HOLKY
čtvrtek 15. 11.
16:00
Setkání je určeno pro všechny holky od 12 do
18 let, které rády tvoří a které se o sobě chtějí
něco dál dozvědět. Tvoří se bez kritiky a bez tlaku
na výkon. Cena 50 Kč, počet míst omezen, rezervace v knihovně.
Bookroom

LISTOVÁNÍ – DOPPLER (ERLEND LOE)
úterý 20. 11.
18:30
Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese z kola
a začne přemýšlet o svém životě, který mu připadá
moc „pilný“. Svou hlubokou osobní krizi řeší tím,
že opustí ženu a děti a přestěhuje se do lesa. Společnost mu dělá losí mládě, jehož matku zastřelil
kvůli masu. Jeho pobyt v lese postupně narušují
další postavy, které Dopplerovi brání v přechodu
z aktivity do pasivity. Všechno je tak norské
a Doppler už nechce být pilný! Tato akční groteska
patří k nejoblíbenějším titulům seriálu LiStOVáNí.
Hrají Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová. Předprodej
vstupenek za 90 Kč na dospělém oddělení.
Milevské kino

FILM(S) TEENS
středa 21. 11.

LETNÍ STADION:
04. 11. 10:00
14:00
11. 11. 10:30
14:00

FC dorost - Blatná/Bělčice
FC muži B - Sokol Bernartice
FC žáci - Junior Strakonice
muži A - Sokol Želeč

SPORTOVNÍ HALA:
03. 11.
10. 11.
11. 11.
17. 11.
18. 11.
24. 11.

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:30
16:00
25. 11. 08:00

Florbal dorost
Florbal st. žáci
Florbal st. žáci
Nohejbalový turnaj TUKANI
Florbal přípravky
Handball - mini, ml.+ st. žačky, ženy
Florbal junior
Florbal elévové, junior

SAUNA:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

muži 16:00-21:00
ženy 15:00-21:00
muži 15:00-21:00

Filmový klub pro mladistvé, kterým není jedno,
jak žijí. Vstupné zdarma a diskuze po filmu. Více
info na Facebooku knihovny.
Bookroom

SPOLEK PŘÁTEK KRÁSNÉ LITERATURY
A VOŇAVÉ KÁVY
úterý 27. 11.
17:00
Setkání milovníků knih a kultury, sdílení tipů
a zážitků. Otevřeno všem.
studovna

SPOS MILEVSKO

HUBERTSKÁ MŠE SVATÁ V MILEVSKU
sobota 3. 11.
18:00
Hlavní celebrant strahovský opat Daniel Peter
Janáček, O. Praem.
klášterní bazilika

VEČER OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 23. 11.

18:00

18:00–19:50 hodin – možnost individuální prohlídky kláštera s ochutnávkou mešního vína
a s poslechem varhanní hudby; 20:00 hodin koncert Milevského smíšeného sboru.
Milevský klášter
vstup: volný

Od 16 hodin – vzpomínka u domu č. p. 118 v ulici
5. května v Milevsku, od 17 hodin – mše svatá
v kostele sv. Bartoloměje, celebruje Evermod Gejza Šidlovský O. Praem. – ředitel Strahovské
knihovny, od 18:30 hodin – přednáška na téma
život a činnost Antonína Straky, v latinské škole
milevského kláštera. Přednášející: Hedvika
Kuchařová a Jan Přez

BIO SENIOR – CHATA NA PRODEJ
čtvrtek 1. 11.
15:00
Milevské kino

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ
úterý 6. 11.
09:00
Beseda v domě kultury, návštěva ZVVZ, odpoledne hudební program.

POETICKÝ VEČER
středa 7. 11.

18:00

Tradiční setkání s poezií v Galerii M. Členové klubu sleva 50%.

BIO SENIOR – JAN PALACH
čtvrtek 15. 11.

15:00

PÉČE O ZUBY
úterý 20. 11.

MŠE SVATÁ V KLÁŠTERNÍ BAZILICE
neděle 25. 11.
10:00
S emeritním opatem strahovským Michaelem
Josefem Pojezdným O. Praem.

CENTRUM MILÍSEK
SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

09:00

loutkový sál DK
MUDr. J. Zelenka nás seznámí se správnou péčí
o zuby. Členové zdarma.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

KČT – KAMBODŽA, HONGKONG, MACAO
úterý 6. 11.
18:00

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

KČT – SETKÁNÍ NA ZÁVĚR
TURISTICKÉ SEZONY
úterý 27. 11.

ZIMNÍ STADION:

Pořádá Živé Milevsko. Venkovní výstava je umístěna v prostorách 1. nádvoří milevského kláštera.
Druhou výstavu – vnitřní – si můžete prohlédnout
v prostorách klášterní prelatury.

www.zvvz.cz/seniorklub

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

03. 11. 09:30 HC ml. + st. žáci - Český Krumlov
14:15 HC 3. tř. - Písek, Sušice

VÝSTAVA SPOKOJENÍ DÁNOVÉ
pátek 2. až pátek 16. 11.

VZPOMÍNKA NA CYRILA ANTONÍNA STRAKU
sobota 24. 11.

Turistická beseda. Vypráví a promítá Mgr. Iva
Nejedlá.
loutkový sál DK

www.spos-milevsko.cz

U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz

SENIOR KLUB ZVVZ

Milevské kino

14:00

MILEVSKÝ KLÁŠTER

17:00

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

RODIČOVSKÁ PORADNA
každé pondělí 08:00–16:00,
středu 08:00–18:00 a čtvrtek 08:00–16:00
Tato bezplatná služba Vám pomůže při řešení
nejrůznějších životních situací. Odpovědi na
své otázky dostanete diskrétně od našich odborníků.

SEMINÁŘ PRO RODIČE – PROČ ODMĚNY
A TRESTY NEVEDOU K ZODPOVĚDNOSTI
středa 7. 11.
10:00
Seminář s Mgr. Evou Mikešovou na téma „Proč
odměny a tresty nevedou k zodpovědnosti aneb
Co se skrývá za slovem „motivace“. Lektorka
seminářů na téma respektujícího přístupu
a komunikace.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 8. 11.

08:00-16:00

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

STRANA 10

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 14. a pondělí 26. 11. 08:00-16:00

RODINNÉ TÉMA
úterý 20. 11.

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

PŘIPRAVUJEME SE NA VÁNOČNÍ JARMARK
27. 11.
10:00

KULATÝ STŮL PRO ŽENY –
RODINA NA TRHU PRÁCE
středa 14. 11.

Tvoření pro malé i velké.

16:00

Sladit pracovní dobu a chod domácnosti je někdy
těžké. Občas se stane, že potřebujeme pomoc
druhých. V rámci besedy s Bc. Andreou Kadlecovou se zaměříme na legislativu v předškolním
vzděláváním, hospitalizaci v nemocnici a další
faktory, které ovlivňují nejen chod rodiny, ale
i její finanční stránku.

ZÁPIS DO MIKROJESLÍ
pondělí 19. a úterý 20. 11. 10:00-15:00
Celodenní zařízení péče o dítě od 6 měsíců do 4
let. Jediné zařízení péče o dítě v Jihočeském kraji
podpořeno ESF-OP Zaměstnanost. Školkovné
v mikrojeslích je ZDARMA.

SEMINÁŘ PRO RODIČE – RODIČOVSTVÍ –
PŘÍLIŠ VELKÝ ÚKOL?
středa 21. 11.
10:00
Seminář s Mgr. Evou Mikešovou. Lektorka seminářů na téma respektujícího přístupu a komunikace.

WORKSHOP – KONZUMNÍ SPOLEČNOST
středa 21. 11.
16:00

10:00

Unikátní spojení muzikantů pro jediný večer.
Cover verze prověřených hitů vznikajících přímo
na „pódiu“.

JAROMÍR KAŠPAR A JIŘÍ VÝBORNÝ
sobota 24. 11.
20:30
Jaromír Kašpar, hudebník, tvůrce a interpret vlastních písniček s českými texty, které pozvolně získávají svou nezaměnitelnou tvář, si pozval skvělého
baskytaristu a ukulelistu Jiřího Výborného působícího v mnoha multižánrových projektech.

KAMENÁČ music art pub
www.kamenac.net

HALLOWEEN S BROTHERS IN BASIC
pátek 2. 11.
20:00

ZUŠ MILEVSKO

Tradiční párty tentokrát s DJ’s hrajících výhradně
z vynilových desek. Vstup v maskách. Tombola.

L IBUŠINA 1217 |

UNDERGROUND / FOLKOVÝ VEČER
sobota 3. 11.
20:00

TEL.:

www.zus-milevsko.cz

383 809 253

KONCERT PRO SENIORY
středa 21. 11.

Ester Králová – cover verze známých hitů ve folkovém podání na ukulele.
Šebestián Keliš – vlastní tvorba ve stylu dark folk.

Klub důchodců, Libušina ul.

KLIMEŠ/MATYS/HRUŠKA/KŘÍŽ
KAMENÁČ BAND
pátek 9. 11.

Sál ZUŠ

20:00

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 22. 11.

14:00

17:00

2. ZŠ MILEVSKO

Evropský den jazyků

Další z workshopů s Bc. Andreou Kadlecovou.

FARNÍ CHARITA MILEVSKO
U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162
www.fchm.cz

VOLÁNÍ NA SV. MARTINA
pátek 9. 11.

17:00

Farní charita Milevsko pořádá akci v duchu křesťanské legendy. Sraz u kašny na prvním nádvoří
kláštera, průvod s lampiony směrem na Vinice,
společné zpívání písniček o sv. Martinovi, volání
a čekání na příjezd sv. Martina. Malá sladká
odměna pro všechny. Vezměte s sebou lampiony
nebo malou baterku.
1. nádvoří kláštera

Evropský den jazyků je den podpory jazykového
vzdělávání a slaví se každoročně 26. září v celé
Evropě. Na 2. základní škole jsme v tento den
uspořádali projektový den, aby se žáci nejen
seznámili s dalšími jazyky, ale i s kulturou
ostatních evropských zemí. V jednotlivých ročnících se děti zapojily do prezentací zemí,

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

Jablíčkový den ve třídě 2. A

vytvářely plakáty, sehrály scénku v cizím jazyce
a 9. ročníky dokonce připravily španělské a řecké pokrmy. Praktickou ukázkou mluvené španělštiny se do projektu zapojili i žáci ze španělsky mluvících zemí, kteří navštěvují naši
školu.
Mgr. Markéta Kotalíková

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
ROMSKÝ DEN
pondělí 5. 11.

14:00

LISTOPADOVÉ TVOŘENÍ
středa 14. 11.

14:00

PREVENTIVNÍ TÉMA: ETIKA
pátek 23. 11.

14:00

POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE U ČAJE
úterý 27. 11.
14:00
SaS ROZÁRKA

PODZIMNÍ DEKORACE
úterý 6. 11.

10:00

VEGE RECEPTOVÁNÍ
úterý 13. 11.

10:00

V pondělí 15. října se od rána naší třídou linula
vůně jablek. Měli jsme projektový den. Žáci
jablka vážili, měřili, malovali, četli o nich, prohlédli si výstavu různých odrůd jablek a ochut-

nali jablečné pochoutky a nápoje, které pro ně
připravili jejich rodiče.
Mgr. Hana Prášková
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Taneční ve 4. B
Ve středu 10. října se žáci 4. B učili tancovat aprohloubili si vzájemné vztahy hlavně mezi chlapci
a dívkami. K tomu všemu patřily samozřejmě
krásné šaty a účesy a děvčata se v tomto směru
opravdu nedala zahanbit. Odvážnější pánové
zvolili košili, kravatu icelý smokink. Vprvní hodině si zopakovali základní pravidla slušného chování, učili se správně konverzovat při promenádě
a všichni do jednoho zvládli kroky polky. Druhou
hodinu přišla na řadu mazurka amodernější tance
dnešní generace. Celou třídu musím pochválit

za krásné dvě hodiny. Opravdu to bylo fajn. Takže
příště nás čeká valčík a cha – cha.
Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

GYMNÁZIUM MILEVSKO

Rychlé nohy nestačí

Vítězové kategorie 8. a 9. tříd. Zleva Jan Kápl (GYM),
Vít Šobek (I. ZŠ) a Adam Bártík (II. ZŠ).

Věku a zkušenostem odpovídala délka trasy
a počet kontrol. Závod byl pro žáky příležitostí
vyzkoušet si netradiční sportovní disciplínu,
která spojuje pohyb s poznáváním přírodního
okolí Milevska. Protože tuto sportovní akci
podpořilo město Milevsko, cinkaly při závěrečném vyhlašování medaile a každý zúčastněný dostal drobnou odměnu.
Mgr. Jana Plavcová

V úterý 18. a ve středu 19. září zůstaly školní
lavice milevského gymnázia prázdné. Všichni
žáci se totiž účastnili projektových dnů EVVO,
tedy dnů zaměřených na environmentální
výchovu, vzdělávání a osvětu, jejichž program
byl i letos velmi pestrý. V nabídce byla např.
exkurze do Vodní elektrárny Orlík, návštěva
adrenalinového parku v Hluboké nad Vltavou,
návštěva Muzea sportovních automobilů
v Lánech či pražského letiště Václava Havla. Čtyřicítka žáků si nenechala ujít divadelní představení Čapek v pražském divadle Rokoko

a výstavu Doteky státnosti na Pražském hradě.
Velký zájem byl také o dvoudenní zážitkový program na Šumavě. Žáci primy a sekundy se pak
o týden později vydali na ekologickou exkurzi
do Jindřichova Hradce. Absolvovali tam komentovanou prohlídku skládky odpadů.
Projektové dny EVVO mají ve školním vzdělávacím programu milevského gymnázia pevné
místo, začátek každého školního roku je tak
zpestřen zajímavými vzdělávacími, kulturními
a sportovními aktivitami.
Mgr. Jana Plavcová

O tom se přesvědčilo 80 účastníků III. ročníku
soutěže v orientačním běhu „S mapou v ruce
skrz Vinice“. Závod, který pro žáky místních
škol uspořádalo milevské gymnázium, proběhl
ve 3 věkových kategoriích ve čtvrtek 4. října.

Projektové dny EVVO

1. ZŠ MILEVSKO

Ekocentrum Čapí hnízdo
V pátek 12. října navštívili žáci VI. A a VII. C
Ekocentrum Čapí hnízdo, které se nachází
poblíž Olbramovic. Na naučné stezce jsme si
prohlédli expozice hospodářských zvířat (např.
koně, skot, ovce, ale třeba i lamy) i volně žijících živočichů. Součástí je malá zoo Labyrint,
kde našli útočiště poranění ptáci z okolí, ale
kromě nich i třeba vydra, která se nám velmi
líbila.
Navštívili jsme i pavilony s exotickými zvířaty,
kde jsme se v rámci programu Ošetřovatel
dozvěděli podrobnosti chovu např. surikat či
lemurů. Po prohlídce jsme řešili různé úkoly
týkající se zdejších zvířat. Celá exkurze
vyvrcholila v přilehlém lanovém parku.
Adéla Blažková, žákyně VII. C
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SOŠ A SOU MILEVSKO

Škodovka přivítala učně SOŠ a SOU Milevsko
a nabídla jim zajímavé uplatnění

Milevské učiliště předkládá žákům vedle klasické výuky i celou škálu aktivit pro obohacení
jejich odborných zdatností nebo nastartování
profesní kariéry. Učni závěrečných ročníků jsou
zapojeni do atraktivního projektu Cesta k práci,
jehož podtitul „Poradíme – proškolíme – zaměstnáme“ mluví za vše. Kromě nejrůznějších
pracovních workshopů a přednášek zaměřených na posílení zájmu o obor, rozpoznání individuálních potřeb žáků, sestavování business

plánu, orientaci na trhu práce a osvojení si
důležitých kroků pro úspěšné zvládnutí pracovního pohovoru poskytuje program sérii
exkurzí do firem, v kterých by za určitých okolností mohli budoucí absolventi působit. Jednou takovou akcí byla říjnová návštěva největšího českého výrobce automobilů, Škody
Mladá Boleslav. A protože tento velikán nabízí
stejně jako celá řada věhlasných podniků zajímavé uplatnění pro mladé šikovné držitele
výučního listu, byla to exkurze přínosná a jednoznačně motivující.
„Nejdříve jsme se dostali přímo do areálu závodu. Byli jsme uchváceni jeho rozlohou - plocha
je prý větší než Monako – a díky výkladu průvodkyně jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí
nejen z historie, ale i ze současnosti této fabriky. Prohlédli jsme si halu, kde se z tažného plechu lisovaly díly potřebné k sestavení karoserie. Viděli jsme mohutné stroje pohrávající si
s plechem, jako by to byl tenký papír, a roboty

svařující jednotlivé díly. Fascinující byla i sekce
pro kompletaci vozidel - na jedné straně jede
po pásu karoserie osazená motorem a na druhé
se opačným směrem vrací hotový výrobek.
Zdrželi jsme se i na parkovišti plném nových
automobilů Škody Karoq připravených na cestu
k zákazníkům. Třešničkou na dortu byla návštěva muzea s chronologicky seřazenými exponáty
od prvních aut a motocyklů ještě od firmy Laurin a Klement až po současné moderní modely
a nikdy nevyrobené prototypy. Objevili jsme
tam dokonce hororový vůz z filmu Upír z Feratu
a závodní vozidla, která proslavila Škodovku
ve sportovní sféře,“ uvedl Karel Šácha, zástupce ředitele školy pro odborný výcvik.
Avizovaná job akademie je rozjetým vlakem
a její frekventanti se mohou aktuálně těšit
například na zastávku ve společnosti Dormer
Pramet Šumperk či Hyundai Nošovice. Více
informací lze získat na www.mojeprofese.cz.
Markéta Hadáčková

Ježíškova vnoučata 2018 v Milevsku
Již tomu bude rok, co jsme se připojili k celorepublikové akci Ježíškova vnoučata. Na vyřčená
přání, nejen osamělých seniorů, reagovali lidé
z celé republiky. Většina přání byla velmi rychle
rozebrána, a proto jsme se rozhodli i letos zapojit do této smysluplné akce. Celkově bylo po
republice doručeno 13.084 dárků. Mezi těmito
obdarovanými byli i senioři z Milevska. Většinou
šlo o drobné věci jako je kosmetika, sladkosti,
oblečení, CD, ale i elektrické klávesy nebo společná přání seniorů v domově pro seniory
a v domech s pečovatelskou službou jako byla
hudební vystoupení, zajímavé přednášky, stavebnice ptačí budky. Tento projekt spojil lidi
z různých koutů republiky a z různých věkových
kategoriích. I letos pojďme společně překvapit
seniory. Pojďme jim věnovat zájem a pohlazení
nejen na duši. Více informací naleznete na
webových stránkách projektu www.jeziskovavnoucata.cz. Ježíškova vnoučata 2018 se opět

spustí s novým seznamem přání 12. listopadu.
Pokud se chcete zúčastnit, sledujte výše uvedené webové stránky
a vybírejte mezi přáními. Budeme velmi
rádi za splněná přání
našich seniorů, klientů Sociálních služeb
Města Milevska, ale
přání můžete splnit
komukoliv z republiky. I drobnost dokáže
udělat obrovskou
radost, a jak pronesl
Jan Werich: „Přirozeností člověka je hledání radosti“.
Těšíme se na případnou spolupráci s dárci.

Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú. – Milevsko

Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 399 01 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 atp.)
• domácí násilí (násilné chování mezi blízkými osobami, psychické i fyzické násilí,
vykázání násilné osoby)
• pomoc dětem od 11 let při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
nízké sebevědomí atp.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště – dluhová problematika, rozvodová situace atp.
• asistované setkávání rodiče s dítětem
Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
tel.: 382 521 300, mobil: 775 588 536
e-mail: milevsko@arkada-pisek.cz

Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

www.arkadacentrum.cz

Bc. Martina Holá,
Sociální služby Města Milevska
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V neděli 23. září byla vernisáží zahájena v Milevském muzeu výstava modelů historických plachetnic s názvem Na levoboku LOĎ! Vernisáž navštívilo přes
sedmdesát návštěvníků. Výstava potrvá do 18. listopadu.

Koncert Pocta republice, na kterém vystoupili v klášterní bazilice koncem září Milevský dětský sbor a Milevský smíšený sbor společně s Jihočeským komorním
orchestrem pod vedením Jaroslava Vodňanského a sólistkou Pavlou Tesařovou, uctil sté výročí založení republiky.

Divadlo Šus sehrálo 7. října v Domě kultury Milevsko pohádku Ulhaná princezna.
Na listopad připravujeme další představení v podání píseckého ochotnického
souboru Copánek. Pohádku na motivy J. Wericha sehrají ve velkém sále v neděli
18. listopadu.

Ve středu 10. října řešilo 43 žáků 8. a 9. ročníku 1. ZŠ Milevsko úlohy Přírodovědného klokana. Nutno říci, že se jednalo o poměrně náročné úlohy z fyziky,
přírodopisu, zeměpisu a matematiky. Nejlépe si s úlohami poradili žáci
8. ročníku – Karolína Valentová, Jakub Pileček a Tomáš Kopáček.

Ve středu 10. října byla v Centru Milísek zahájena, v rámci projektu „Klíče pro
rodinu 2018“, série workshopů pro rodiče s Mgr. Evou Mikešovou a to tématem:
„Jak na vztahy mezi sourozenci“. Na další semináře se můžete těšit ve středu
7. a 21. listopadu od 10 hodin.

STRANA 14

Výstava Spokojení Dánové 2.–16. 11. 2018 v Milevském klášteře
Výstava, jejíž autorem je institut pro výzkum štěstí v Kodani, je soubor dvou expozic. Obě expozice ukazují, jak důležitým aspektem k lepšímu životu obyvatel je koncepce
veřejného prostoru, dopravy, zelených ploch. Jde o to,
vyvinout veřejnou diskuzi o kvalitním způsobu života
v našem městě či obci.
Venkovní výstava nazvaná „Happy Danes“ (Spokojení
Dánové) bude umístěna v prostorách 1. nádvoří milevského
kláštera. Dánsko se pravidelně umisťuje na přední příčce
spokojenosti obyvatel zemí světa. Expozice přináší inspiraci, jak je možné k této spokojenosti občanů dojít.
Druhá výstava, vnitřní, nazvaná „The Good City“ (Dobré
město), kterou si můžeme prohlédnout v prostorách klášterní prelatury, představuje pohled do historie a ukazuje
základní pravidla v městské dopravě, ale zároveň zobrazuje i nové vize rozvoje měst.
Pro veřejnost jsme navíc na pondělí 5. listopadu 2018 od 17 hodin v prostorách latinské školy připravili zajímavý seminář, který
povede Ing. Jaroslav Martinek, fakulta dopravní ČVUT.
Přijďte se inspirovat, jak se stát spokojenými…

Za projektový tým – Ing. Ivan Radosta, Mgr. Martin Třeštík, Vít Král
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Jak dobře znáš své město?

Do nebíčka do peklíčka

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou do 22. listopadu na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na
pohádku Čertí brko, kterou bude Milevské kino
promítat v pátek 30. listopadu od 17:30 hodin.
K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.

Na pátek 30. listopadu připravuje Dům kultury
Milevsko zájezd do opravdového pekla a nebe,
do areálu dolu Marie v Příbrami. Nejprve navštívíme za doprovodu průvodce svíčkami nasvícenou Mariánskou štolu, kde se setkáme s bájným
vládcem podzemí Permonem, s jeho pomocníky
skřítky – permoníky a hlavně s čerty v čele s jejich
panovníkem Luciferem. Poté se navrátíme nasvícenou štolou do hlavní šachetní budovy, kde
nás v patře bude očekávat strážce nebeských
bran svatý Petr, andělé a samozřejmě hlavně
svatý Mikuláš, který dětem nadělí dárečky. Přihlášky se přijímají v kanceláři DK, na telefonu
383 809 201 nebo na e-mailu
kortanova@milevskem.cz. Cena je 250 Kč za
osobu, odjezd autobusu je plánován na 14:30
hodin od DK. Upozorňujeme, že minule se
nedostalo na všechny zájemce, a proto v případě
zájmu doporučujeme včasné přihlášení.

Správná odpověď z minulého čísla:
kaplička na cestě mezi Milevskem a Líšnicí
Výherci:
Hana Duchoňová, Kristýna Jirmanová a Eva
Bublová, všechny z Milevska

Toulky za poznáním
o Kanárském ostrovu
Na největší z Kanárských ostrovů Tenerife zavítáme v úterý 13. listopadu v rámci naučných
pořadů Toulky za poznáním s Ing. Pavlem Kašparem z Malšic u Tábora. Projdeme proslulými soutěskami od oceánu přes mlžný prales až k nejvyššímu sopečnému vrcholu ostrova a zároveň
celého Španělska – Pico del Teide . Kromě typické
vegetace uvidíme také známé vinice, záhadné
pyramidy s muzeem Thora Heyerdahla a mumie
původních obyvatel Guančů v Santa Cruz de
Tenerife.
Přednáška se uskuteční od 18 hodin v loutkovém
sále domu kultury, vstupné je 25 korun.
Diskusně vzdělávací večer na téma

KINEZIOLOGIE ONE BRAIN
DK Milevsko – středa 21. listopadu
Začátek v 18 hodin
Přednáší: Lenka Čápová
Vstupné: 50 Kč
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Výročí 150 let od narození Cyrila Antonína Straky
Cyril Antotnín Straka byl významným milevským
rodákem. Narodil se 19. listopadu 1868 a zemřel
17. září 1927 v Praze. Stal se knězem a vstoupil
do premonstrátského řádu. Byl uznávaným historikem a knihovníkem Strahovského kláštera,
kde se věnoval i publikační činnosti.

• sobota 24. 11. 2018, 16:00 vzpomínka na
Cyrila Antonína Straku u jeho domu č.p. 118
v ulici 5. května v Milevsku.
• 17:00 mše svatá v kostele sv. Bartoloměje,
celebruje Evermod Gejza Šidlovský O. Praem. ředitel Strahovské knihovny.

• 18:30 Přednáška na téma život a činnost
Antonína Straky vlatinské škole milevského kláštera. Přednášející: Hedvika Kuchařová aJan Přez.
• neděle 25. 11. 2018, 10:00 mše svatá v klášterní bazilice s emeritním opatem strahovským
Michaelem Josefem Pojezdným O. Praem.

Cestovatel Jiří Kolbaba opět v Milevsku
Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí každý
rok na expedice a poznávací cesty do nejodlehlejších oblastí světa. Vozí textový a obrazový
materiál, který pravidelně zpracovává do veřejných a mediálních projektů. V Česku i zahraničí

organizuje tematické fotovýstavy o krásách světa.
Do Milevska zavítá již podruhé. Jeho přednášku
o Islandu připravujeme na začátek příštího roku.
V pondělí 4. února od 18 hodin bude vyprávět

o cestách na Island, který je jeho srdeční záležitostí. Vstupenky do Milevského kina zakoupíte
již nyní za 220 korun na www.milevskem.cz
a v předprodejních místech DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské kino.

Houslový virtuóz Ivan Ženatý si přivedl hosta
Farní charita Milevsko oslavila Den charity (připadá na 27. září na svátek sv. Vincence z Pauly,
zakladatele charitního díla) letos pouze koncertem. Ale na místě jistě není slovo „pouze“, protože koncert, který se uskutečnil v pondělí
17. září v 18 hodin v klášterní bazilice, byl jedinečný, nádherný a velkolepý. To jsou slova, která
nám nadšení diváci a posluchači po ukončení
koncertu říkali. Houslista a pedagog Ivan Ženatý
měl původně vystoupit sám, ale na poslední chvíli
se domluvil s profesorem Stanislavem Boguniou,
který účast přislíbil a Ivana Ženatého doprovázel
na klavír. Tím se také změnil a obohatil celkový
repertoár. Digitální klavír nám laskavě pro tento
účel zapůjčil ředitel ZUŠ v Milevsku Mgr. Vladislav
Horek. Odborná kritika, posluchači i hudební
kolegové označují Ivana Ženatého za nejvýznamnějšího českého houslistu současnosti, který se
zároveň věnuje pedagogické činnosti.

Oba umělci hráli s obrovským nasazením a diváci
je odměnili dlouhotrvajícím potleskem ve stoje,
následovaly přídavky a pak znovu nadšený dlouhotrvající potlesk. Po koncertu, při malém občerstvení v prostorách charity, jsme si uvědomili,
že je pravidlem, kdo něco umí, bývá velice skromný. Tak to bylo i v případě obou pánů, skromní,
laskaví a velice vstřícní. Určitě do Milevska brzy
zase přijedou, to nám slíbili.
Koncert byl podpořen městem Milevskem z dotace na kulturu. Na vstupném se vybralo 21 tisíc Kč.
Prostředky budou použity na dofinancování služeb, které naše charita provozuje. Děkujeme
oběma umělcům i všem, kteří na koncert přišli,
čímž nás finančně i morálně podpořili, domů si
pak odnesli úžasný kulturní zážitek. Takže i všední den se může stát svátečním.
Za FCHM Alena Růžičková,
ředitelka

Přijďte s dětmi
na pohádku
Ochotnický soubor Copánek z Písku srdečně
zve všechny do milevského domu kultury na
pohádku na motivy J. Wericha Paleček.
Přijďte se podívat, co všechno můžete zažít,
když jste malý, malý inu jako paleček.
Veselá pohádka o velkém dobrodružství malého, ale po čertech chytrého Palečka. Opět se
můžete těšit na nápaditou výpravu, originální
hudbu, známé herecké tváře.
Představení se uskuteční v neděli 18. listopadu
od 15 hodin ve velkém sále domu kultury.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji za 50 korun
na www.milevskem.cz nebo v předprodejních
místech. V den konání pohádky pak na místě
zaplatíte 60 korun.

Jaromír Kašpar, hudebník, tvůrce a interpret
vlastních písniček s českými texty, které
pozvolně získávají svou nezaměnitelnou tvář
vystoupí v sobotu 24. listopadu od 20:30
hodin v Kamenáči Music Art Pub Milevsko.
Do programu si pozval skvělého baskytaristu
a ukulelistu Jiřího Výborného působícího
v mnoha multižánrových projektech.
www.jaromirkaspar.cz www.kamenac.net
foto: Petr Stříž
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