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REKONSTRUKCE DUKELSKÉ ULICE

V červnu 2019 byla dokončena I. část rekonstrukce
vodovodu v úseku ulic Sibiřská a E. Destinové. Nyní
navazuje II. část rekonstrukce komunikace od ul.
Nádražní po ul. Dukelská (končí v křižovatce před
prodejnou stavebnin ProDoma). Rekonstrukci zahájila
stavební ﬁrma Strabag 9. září a předpokládané dokon-

čení je plánováno na 31. října letošního roku. Nedílnou součástí rekonstrukce komunikace je obnova
povrchu chodníků, kdy bude asfaltový povrch nahrazen zámkovou dlažbou. Rovněž dojde k výměně starých betonových obrub. Termín dokončení rekonstrukce chodníků je stanoven na první polovinu

prosince 2019. Vše je provázáno s výstavbou bezbariérových tras v ulici Nádražní a obnovou teplovodu
„větev věžáky“.
Rekonstrukce chodníků v ul. Dukelská zahrnuje i úpravy vjezdů k nemovitostem. V daném úseku rovněž
vzniknou nově 2 místa vhodná pro přecházení. Jedno
místo pro přecházení bude vybudováno v křižovatce
ulic Dukelská a Sibiřská a druhé plynule naváže na
v loňském roce nově vybudovaný chodník, který bude
sloužit k přístupu k plánovanému podnikatelskému
parku.
Vzhledem k výše zmíněnému bychom rádi občany
upozornili, že v tomto období již došlo k částečné
uzavírce ul. Dukelská. Při pokládce asfaltu bude provoz
na komunikaci zcela uzavřen, a to v termínu od 30. září
do 31. října 2019. Během této uzavírky dojde k odfrézování obrusné části asfaltových vrstev, lokálním
opravám na podkladních vrstvách asfaltu a k opravám
po překopech vyměněných inženýrských sítí. Dále
dojde k výškové úpravě vodorovných znaků vodovodu
a kanalizace a pokládce nové ﬁnální vrstvy asfaltu.
Objízdná trasa povede ulicemi Nádražní, Čs. legií,
Riegrova a Sokolovská/Jarlochova. Za způsobené
komplikace se předem omlouváme a žádáme Vás
Ing. Bc. David Lukeš,
o pochopení.
vedoucí odboru investic a správy majetku

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 23. října
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.
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TIP NA DÁREK:
Stolní kalendář na rok 2020 s fotograﬁemi
Milevska se začne během října prodávat
v milevském infocentru za cenu 99 Kč.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

RADA MĚSTA DNE 2. 9. 2019
• Rozhodla zadat nákup vánoční výzdoby od ﬁrmy MC – DECO, Přeštice, za cenu
98 370 Kč bez DPH. Inovace se týká lokalit Riegrova ulice, U Vzoru, Čs. legií
u Suchanova rybníka a vánočního stromu na náměstí E. Beneše.
• Rozhodla zadat úpravu chodníku v ul. Karla Čapka před č. p. 773 Službám Města
Milevska spol. s. r. o., za nabídnutou cenu 151 000 Kč bez DPH.
• Schválila předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. 0215/2019
na akci „Obnova komunikace v ulici Dukelská, Milevsko“ s ﬁrmou STRABAG
a. s. v ceně 168 949,08 Kč bez DPH. Dodatek se týká úpravy parkovací plochy
v ul. Dukelská, pod křižovatkou s ulicí Nádražní, která nebyla součástí původního
závazku.
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Obnova chodníku v ulici Dukelská,
Milevsko“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na tuto zakázku s ﬁrmou Služby
Města Milevska, s. r. o. za nabídkovou cenu 1 121 692 Kč bez DPH.
RADA MĚSTA DNE 16. 9. 2019
• Schválila předložený dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. sml 0153/2015 ze dne
1. 7. 2015, uzavřené se společností Služby Města Milevska s. r. o. Předmětem
dodatku je předání třídící a drtící lopaty ALLU DL 2-12/X50 do užívání SMM.
Uvedená lopata je určena k předrcení a rozmělnění vyrobeného kompostu tak,
aby bylo možné dosáhnout jeho potřebné kvality.
• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Personální audit
Městského úřadu Milevsko, Městské policie, Městského kamerového dohlížecího
systému“ v předloženém znění a vyhlásila zadávací řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu.
• Souhlasila s použitím znaku města Milevska na kalendář ke 150 letům od
založení Sboru dobrovolných hasičů v Milevsku.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 11. 9. 2019
• Schválilo záměr vybudovat nový protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém města Milevska (jednotný systém varování a informování obyvatel) v předpokládané výši 4,45 mil. Kč bez DPH s výhledem realizace v letech
2021 až 2022. Zároveň schválilo podání žádosti o ﬁnancování projektu z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu životního prostředí se
spoluúčastí města ve výši 30 % z celkové částky.
• Schválilo darovací smlouvu k bezúplatnému převodu pozemkové parcely
č. 325/7 o výměře 1233 m2 v okolí bytového domu č. 1236 v ulici Čeňka Holase,
vedenou v druhu pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Milevsko od společnosti Kočí holding a. s. městu Milevsku.
• Schválilo vyhlášení záměru na bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1648/13
o výměře 285 m2 v k. ú. Milevsko v těsné blízkosti obce Zbelítov do vlastnictví
obce Zbelítov. Obec Zbelítov má záměr realizovat rekonstrukci výjezdu z obce
na silnici II. třídy č. 121 v letech 2020 až 2021.
• Schválilo prodej bytové jednotky č. 13 včetně podílu na společných částech
domu v č. p. 67 a parcele č. st. 119/1 na nám. E. Beneše v Milevsku (prostory
po Moneta Bank) Stavebnímu bytovému družstvu Milevsko za cenu 1 060 000 Kč.
• Rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací se společností EYEMAXX
Jablonec nad Nisou s. r. o., jež zahrnuje darování do vlastnictví města 92 m
kanalizačního řádu, 2 objekty veřejného osvětlení místa pro přecházení, 45 m
rozvodů veřejného osvětlení, 21 m chránění a okružní křižovatku v rámci
výstavby Obchodního centra My Box v ulici Blanická.

Před budovou bývalého
hotelu Hvězda byl nově
opraven taras.

V mateřské škole Sluníčko přibyly nové herní
prvky, osadily se nové
stromy a keře. Určitě se
v tomto prostoru budou
cítit naši nejmenší zase
o trochu lépe. Děkujeme
paní ředitelce za aktivní
přístup.

U příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu budou starostou
města uděleny pamětní medaile. Návrhy na udělení mohou občané podat písemně
prostřednictvím sekretariátu starosty města nebo elektronickou poštou nejpozději
do pátku 4. října dle podmínek, které jsou k dispozici na webových stránkách
města nebo v sekretariátu starosty města. Informace o přijatých návrzích je neveřejná.
První den nového školního roku
město Milevsko posílilo za účasti
městské policie a Policie ČR hlídky
na přechodech pro chodce tak,
aby byla maximálně zvýšena bezpečnost všech školáků.
Všem dětem přejeme mnoho školních úspěchů a prvňáčkům, kterých do milevských základních
škol nastoupilo 109 přejeme, aby
se jim ve škole líbilo.

Michal Horek, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

V MĚSÍCI SRPNU 2019 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

85 LET

90 LET

92 LET

Marie Mlsnová
František Jindra

Marie Švárová

Anna Faladová

91 LET

94 LET

Jiřina Vodňanská

Anežka Hůlová
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Upozorňujme, že od 1. ledna 2020 vstoupí na základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky
mikročipem.

Zanedlouho tu budou Vánoce, a tak
se město Milevsko rozhodlo investovat do obnovy vánoční výzdoby ve
městě. Zastaralé a nefunkční převěsy
v Riegrově ulici a u Suchanova rybníka budou vyměněny za nové. Nově
bude instalováno vánoční osvětlení
v nákupní zóně Vzor a vylepšení se
dočká také budova radnice a vánoční
strom na náměstí.
Pro informaci přinášíme smluvní termíny dokončení investičních akcí
v Milevsku:
Rekonstrukce chodníků, přechodů
a veřejného osvětlení v ulici Nádražní
a Sažinova - do 15. 11. 2019.
Rekonstrukce ulice Dukelská - komunikace do 31. 10. 2019, chodníky do
15. 12. 2019.
Rekonstrukce teplovodu - okruh „Věžáky“ - zemní práce do 31. 10. 2019.
Vybudování retenční nádrže v areálu Spos - do 30. 11. 2019.
Rekonstrukce školního hřiště u 1. ZŠ - do 30. 11. 2019.
Ředitelství silnic a dálnic bude provádět do 22. listopadu rekonstrukci
silnice I/19 před obcí Hrejkovice. Při
provádění prací bude doprava vedena ve zbývající polovině vozovky
a provoz bude řízen pověřenými
a označenými pracovníky dle etap
stavby (jejichž délka se bude pohybovat okolo 550 m).

V pondělí 16. září byla v blízkosti dětského hřiště v Komenského ulici
nalezena injekční stříkačka. K její
likvidaci byla přivolána hlídka městské policie. Prosíme občany, aby dbali opatrnosti a v podobných případech přivolali městskou policii.
Děkujeme.

HLÁŠENÍ ZÁVAD VE MĚSTĚ
Již delší dobu je možné pomocí aplikace
z Google Play hlásit nalezenou závadu ve
městě. Ke zlepšení funkčnosti byla aplikace nově doplněna o vynucení zvýšené
přesnosti GPS, zavedení atributů jméno,
telefon a e-mail, které mohou být nastaveny jako povinné a další. Upozorňujeme
všechny stávající uživatele mobilní aplikace pro hlášení závad, aby si stáhli novou
verzi. Starší verze nepodporuje veškeré funkce a je nutné ji nahradit novou verzí
z odkazu: https://play.google.com/store/apps/details. Pro zasílání podnětů zmobilních zařízení musíte být připojeni na internet amít zapnutou GPS. Vaplikaci pořídíte
fotograﬁi reportovaného jevu, vyberete kategorii, zadáte popis. Vše se odešle saktuální GPS polohou. Pokud chcete zpětnou vazbu, zadejte do popisu kontakt (telefon,
e-mail) anejlépe ijméno. Aplikace odesílá iUUID mobilního zařízení. Aplikace zatím
bohužel podporuje pouze telefony s operačním systémem Android.
Nahlášené závady se kontrolují 1x týdně. Pokud potřebujete urgentní řešení,
kontaktujte Mgr. Gabrielu Zemanovou, e-mail: gabriela.zemanova@milevskomesto.cz, tel.: 382 504 213.
Michal Horek

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ
V ULICI NÁDRAŽNÍ A SAŽINOVA
Zadáním projektu bylo vyřešení bezpečného a bezbariérového pohybu chodců
v daném úseku. Veškeré úpravy chodníků včetně autobusových zálivů a parkoviště musejí být navrženy v souladu s platnými normami, zákonem a vyhláškami. Jedná se např. o výšky obrubníků (chodník je pro chodce, nikoliv pro
parkování), příčné sklony chodníku, zkrácení délky přechodu pro chodce na
požadovanou délku včetně nasvětlení, a s tím i v některých místech spojené
rozšíření chodníkových zálivů. Zároveň bylo také nutné vyřešit rozlehlé, nepřehledné a nebezpečné křižovatky. Projekt dále musel respektovat zpracovaný
audit bezpečnosti na pozemních komunikacích, který navrhoval konkrétní
řešení odstranění možný rizik po celé řešené trase. Bohužel ne všechna rizika
bylo možno tímto projektem odstranit, neboť jak ukázal uváděný audit, v některých částech by byla nutná úprava nejen chodníku, ale také i komunikace,
podél které chodník vede. Ale to už by nemohl řešit tento projekt, nehledě i ke
skutečnosti, že by se úpravy týkaly jiných vlastníků.
Konkrétně co se týká stavebních úprav nároží křižovatky ul. Nádražní, Blechova,
tak zde dochází k úpravě nevyhovujícího přechodu pro chodce (jak je již shora
uvedeno). Jedná se o zkrácení přechodu pro chodce z původních cca 17 m (!)
na 7 m. Tato úprava vychází konkrétně z požadavku Vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb, kdy při rekonstrukci je dán požadavek na délku přechodu pro chodce
do 7 m. Zkrácením přechodu dochází k zúžení průjezdního profilu komunikace,
čímž také dochází i ke zpomalení projíždějících vozidel v daném místě, které
přispívá ke zvýšení bezpečnosti a ochrany provozu na komunikaci.
Dostatečná šířka vozovky (i přesto že došlo k zúžení průjezdního profilu)
v daném místě, byla ověřena paní projektantkou při zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení dle požadavku dopravního inspektorátu,
kdy byly dokladovány dostatečné, tzv. vlečné křivky průjezdu křižovatkou
a doloženo bylo i souhlasné stanovisko HZS (jako dotčeného orgánu k předmětné PD).
Na objasnění: Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – 2.0.1. Přechody pro chodce bez
řízení světelnou signalizací se mohou navrhovat nejvíce přes dva protisměrné
jízdní pruhy, nebo-li přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci. Přechod
pro chodce přes dva souběžné jízdní pruhy před křižovatkou, z nichž jeden je
pro odbočování vlevo nebo vpravo se připouští. Na nově navrhovaných komunikacích je největší délka neděleného přechodu mezi jeho obrubami v ose přecházení 6500 mm. U změn dokončených staveb se na stávajících přechodech
může tato hodnota zvýšit až na 7000 mm (což je náš případ). Uvedené požadavky
platí obdobně také pro místa vhodná pro přecházení.
Neméně důležité je se zmínit i o stavebních úpravách křižovatky ul. Sažinova
a Čs. armády, kde je mimo jiné také z důvodu bezpečnosti provozu a zejména
chodců při přecházení plocha křižovatky ul. Sažinova a Čs. armády zúžena.
Vznikne zde místo vhodné pro přecházení. Ulice Čs. armády bude zjednosměrněna již od ulice Sažinova. Taktéž ulice Žižkova bude jednosměrná, a to ve
směru od ul. Čs. armády. Díky změně dopravního režimu v této lokalitě je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti.
Na závěr ještě jedna neméně důležitá informace, a to z dotačního pohledu,
která s touto stavbou úzce souvisí:
Státní fond dopravní infrastruktury dlouhodobě finančně podporuje realizaci
akcí na dopravní infrastruktuře zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy
a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Z tohoto programu tedy lze i upravovat chodníky podél silnic III. třídy v souvislosti s budováním bezbariérových tras ve městě. Tento program se tudíž
jevil jako vhodný pro požadované rekonstrukce chodníků ve městě. V rámci
dotačního programu musí ale upravované chodníky tvořit ucelenou trasu
vedoucí chodce k veřejným objektům. Proto byla zvolena trasa od Tyršova
náměstí, Nádražní ulicí a končící v Sažinově ulici. Na trase se právě nachází
veřejné objekty jako např. dům kultury, lékárna, nákupní centrum VZOR, budova
městského úřadu. Jelikož je program zaměřen na zpřístupňování osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace, je ze strany poskytovatele dotace
kladen velký důraz na striktní dodržování norem a vyhlášek týkajících se bezbariérového užívání staveb tak, jak je projektem řešeno.
ODŽ a OISM, MěÚ Milevsko
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FOTOOHLÉDNUTÍ ZA BARTOLOMĚJSKÝM POSVÍCENÍM
Letošní milevské posvícení přineslo širokou nabídku kulturního vyžití pro lidi všech generací. Největším lákadlem bylo vystoupení populární skupiny Mirai. Slavnosti
přilákaly rekordní počet návštěvníků.

KONFERENCE CHYTRÝCH MĚST A OBCÍ

Na konferenci je zvána široká veřejnost. Je nutné se registrovat na info@zivemilevsko.cz, nebo na telefonu 702 243 476 z důvodu kapacity. Bližší informace a program konference naleznete na https://www.zivemilevsko.cz/konference/.
Ve středu 16. října v 9 hodin, po zahájení v DK Milevsko, nabízíme možnost pro
veřejnost účastnit se 18km cyklistického okruhu s Josefem Regecem okolo Milevska.
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Během celé konference si zájemci budou moci vyzkoušet projížďku novými vozidly
Scala a Kamiq od ﬁrmy Škoda.

Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko – Smart Region
Reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007341

Již desátý pohádkový les se za krásného počasí konal v samém závěru letních prázdnin. Na celkem 19 stanovištích byly pro děti připraveny různé zábavné úkoly. Pohádkovým
lesem se prošlo přes 900 platících návštěvníků, kteří si v cíli na Vášově mlýně mohli poslechnout koncert Anny Julie Slováčkové.

Snímkem se vracíme na počátek září, kdy byla v milevské Galerii M slavnostně zahájena
tradiční výstava maturitních a klauzurních prací studentů výtvarných oborů Střední
uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, jež byla doplněna ještě plakáty, které byly vytvořeny v rámci festivalu o lidských právech Jeden svět.

Skupinka výletníků z Milevska a okolí se vydala na dvoudenní zájezd do partnerského
města Hustopeče. Nejdříve se zastavili na zámku Lednice a pak navštívili vinný sklípek,
kde na ně čekala večeře s degustací vína. Druhý den si prohlédli místní muzeum, s průvodcem prošli město a výlet zakončili v Mandlárně.

Začátkem září se na milevském učilišti uskutečnil adaptační kurz nově příchozích
žáků, díky němuž byl zdárně nastartován proces budování příznivého třídního klimatu
v jejich kolektivu. Kromě sebepoznávacích her a sebereflexe zahrnoval i výborně vymyšlenou únikovou hru zdejší knihovny.

Budova naší 1. ZŠ Milevsko je docela velká, proto si prvňáčci udělali po škole poznávací
výlet a už se v ní určitě neztratí. Na snímku jsou žáci 1. B na návštěvě v kanceláři školy.

S velkým zájmem se setkala přednáška fyzioterapeutky Edity Proškové o zdravém obouvání. Zajímavé povídání uspořádala milevská knihovna v pátek 20. září.

Milevská charita nabídla v pondělí 16. září krásný koncert písničkáře Jiřího Smrže.
Koncert byl uspořádán ke Dni charity v Latinské škole a doplnil ho houslista Ben Lovett.
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – 100 LET OD OTEVŘENÍ NOVÉ SYNAGOGY V MILEVSKU – 1. ČÁST
V období probíhající první světové války se stavělo jen minimálně. Tato doba
bouřlivých událostí, spojených se vznikem Československé republiky, je též
dobou vzniku zajímavé stavby ojedinělého architektonického stylu. Letos v září
jsme si totiž připomněli 100. výročí otevření nové synagogy v Milevsku.
Na začátku 20. století zesílily snahy postavit novou synagogu s ohledem na
špatný technický stav stávající milevské synagogy. Jedním z hlavních subjektů,
kdo shromažďoval finanční prostředky nezbytné na její výstavbu, byl Židovský
chrámový spolek. Nová synagoga měla sloužit pro 200 osob, tak, aby vyhovovala
stávajícím potřebám. Finanční prostředky se sháněly mezi nejširšími společnostmi židovského obyvatelstva doma, ale i v zahraničí, nelze přitom pominout
významnou roli milevských spolků, ať již se jednalo o pohřební bratrstvo (Chevra
kadiša) nebo dámský spolek. K zámožným přispěvovatelům patřili i Židé ze

Spojených států amerických, příspěvky přicházely také z haličského Lvova.
Z předložených návrhů byly 1. ledna 1914 schváleny představenstvem obce
plány na stavbu synagogy, zároveň v témže roce byla zadána milevskému
truhláři Františku Fořtovi výroba synagogálních lavic v délce 2,5 metru a v ceně
30 rakouských korun za jednu. Celkově bylo vyrobeno 18 lavic, 16 lavic ze stávající synagogy mělo být použito na galerii.
Ve válečných letech 1914–1918 byla postavena nová synagoga na místě starého
domku čp. 209 v Sokolovské ulici (Táborská ulice do roku 1918, Kalinova
1918–1948, Sokolovská od roku 1948). Na stavbu byl využit stavební materiál
z právě zbořeného domku, některé součásti (střešní krytinu, dveře, okna, kamna) z tohoto domku rozprodala obec.
V některých odborných publikacích se uvádí, že má stavba dva autory: Františka
Střílku (*4. května 1888, Hlubotec – + 26. října 1918, Lvov-Halič) a Oldřicha
Tyla (*3. ledna 1884, Ejpovice – + 4. dubna 1939, Praha, tvůrce onoho pozoruhodného tympanonu). Jestliže se jednalo skutečně o dva autory, to je předmětem dalšího bádání.
Podle publikace „Milevsko 830 let (1184–2014)“ byla synagoga vyhotovena
podle plánů významného pražského architekta Oldřicha Tyla, pozdějšího průkopníka funkcionalismu, který těsně před začátkem války dokončil studia architektury (než se mohl plně věnovat architektuře, přišla 1. světová válka a on
musel narukovat). Později začal pracovat u známé pražské stavební firmy
Matěje Blechy. Kariéru začínal až ve dvacátých letech, která byla spojena
s významnými stavbami kubistickými a modernistickými. Snad proto ovládl
kubismus část průčelí milevské nové synagogy. Na projektu se také podílel
Ing. R. (Rudolf?) Kraus, rovněž z Prahy.
Lukáš Panec, Milevské muzeum
pokračování příště

Podélný a příčný návrh nové synagogy v Milevsku z roku 1913, Městským úřadem v Milevsku
schválen návrh dne 6. dubna 1914 se signaturou starosty města Milevska Františka
Kypeta. V pravém dolním rohu signatury Josefa Krause z israelské náboženské obce
v Milevsku a stavitele Františka J. Ješe z Tábora. (Milevské muzeum)

Historický snímek staré židovské modlitebny, která byla přistavěna roku 1707 k zadnímu
průčelí domu čp. 387, a v roce 1812 došlo k přestavbě, spočívající v jejím zvýšení. Foto
po roce 1910. (Milevské muzeum)
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Průčelí nové synagogy v Sokolovské ulici, na tympanonu jsou vidět Desky desatera s římskými číslicemi. Foto z roku 1938. (Milevské muzeum)

KULTURA A SPORT – ŘÍJEN 2019
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

BIO SENIOR - HODINÁŘŮV UČEŇ
čtvrtek 3. 10.
15:00
ČR – Pohádka, rodinný – Nová pohádka přináší
zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra
a lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních rolích
se představí Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, Václav
Neužil, Jana Plodková a Miroslav Krobot.
ČESKÉ ZNĚNÍ
102 min.
vstupné: 50 Kč

seznámí se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou
Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž
každý hledá únik ke krátké svobodě po svém.
ČESKÉ ZNĚNÍ
112 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

BIO SENIOR - UZLY A POMERANČE
čtvrtek 17. 10.
15:00
ČR, Německo – Drama, rodinný, romantický – Uzly
a pomeranče vypráví o šrámech i pomerančové
vůni na prahu dospělosti, o statečnosti, odpovědnosti, o první lásce, jedním slovem o dospívání.
Velkou roli hrají koně.
ČESKÉ ZNĚNÍ
92 min.
vstupné: 50 Kč

JOKER

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO

čtvrtek 3. 10., pátek 4. 10.
20:00
USA – Thriller, drama, krimi – Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho
pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává se do
konfliktu s brutálními zloději...
TITULKY
122 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

čtvrtek 17. 10., pátek 18. 10.
20:00
USA, VB – Fantasy, dobrodružný, akční – Přešlo
pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně
na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka
dospívá…
DABING
120 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

ROMÁN PRO POKROČILÉ
sobota 5. 10., neděle 6. 10.
20:00
ČR – Komedie, romantický – Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou
od stolu, lože a účtu? V hlavní roli Marek Vašut.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

DOBRÝ ŽIVOT SOKOLA BENDY
úterý 8. 10.
18:00
ČR – Dokument – Citlivý portrét dědy Miroslava
Bendy, zasloužilého sokola a obyčejného člověka
s neobyčejnou vitalitou a ideály, odkrývá pomocí
nostalgie i situační komiky příběh lidské houževnatosti a optimismu.
ČESKÉ ZNĚNÍ
76 min.
vstupné: 50 Kč

BLÍŽENEC
čtvrtek 10. 10., pátek 11. 10.
20:00
USA – Sci-fi, thriller – Originální akční thriller
s Willem Smithem v hlavní roli. Smith hraje Henryho Brogana, elitního nájemného zabijáka, pronásledovaného tajemným mladým vrahem, který
dokáže předjímat jeho každý tah.
TITULKY
117 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
pátek 11. 10., sobota 12. 10., neděle 13. 10.
17:30
VB, USA, Francie – Animovaný – Protože má Shaun
jako vždy plná kopýtka práce s drážděním farmáře
a Bitzera, ani si nevšimne podivných světel oznamujících tajemného návštěvníka z jiné galaxie…
DABING
87 min.
vstupné: 120 Kč

PRAŽSKÉ ORGIE
sobota 12. 10., neděle 13. 10.
20:00
ČR – Drama, komedie – Příběh filmu nás zavádí do
poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan
Zuckerman přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl
rukopis nevydané knihy. Na své pražské misi se

3D

JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
sobota 19. 10.
20:00
ČR, SR – Dokument – Muž mnoha řemesel, herec,
spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař,
grafik, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc
ředitel divadla. A to určitě není ještě všechno.
Především legenda české kultury, která ovlivnila
několik generací. To je Jiří Suchý, o jehož životní
cestě, mnohdy nelehké, natočila dokumentární
film Olga Sommerová.
ČESKÉ ZNĚNÍ
102 min.
vstupné: 120 Kč

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
neděle 20. 10.
10:00
USA – Animovaný, dobrodružný – V pokračování
zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají
s velkými emocemi. A že to jsou často dramata!
DABING
86 min.
vstupné: 60 Kč

STEHLÍK
neděle 20. 10.
20:00
USA – Drama – Theodoru Deckerovi bylo 13 let,
když byla jeho matka zabita při bombovém útoku
v newyorském Metropolitním muzeu umění. Tato
tragédie změnila celý jeho život a vrhla jej na dlouhou a strhující odyseu provázenou nejen zármutkem a pocitem viny, proměnou a vykoupením, ale
i láskou, přátelstvím a světem zločinu.
TITULKY
149 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
čtvrtek 24. 10., pátek 25. 10.
20:00
USA – Akční, horor, komedie – Deset let poté, co
se Zombieland stal hitem a kultovní klasikou, se
hlavní protagonisté opět spojili s režisérem Rubenem Fleischerem (Venom) a původními autory
Rhettem Reesem a Paulem Wernickem (Deadpool)
ve filmu Zombieland 2.
TITULKY
97 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

SNĚŽNÝ KLUK
pátek 25. 10., sobota 26. 10., neděle 27. 10.
17:30
VB – Animovaný – Když jedna obyčejná holka najde
na střeše svého domu vystrašeného mladého Yettiho a rozhodne se, že mu pomůže najít cestu domů
do Himalájí, netuší, že ji čeká neuvěřitelná cesta
plná dobrodružství, kouzel a nezapomenutelných
zážitků.
DABING
97 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
sobota 26. 10., neděle 27. 10., čtvrtek 31. 10. 20:00
ČR, SR – Komedie – Komedie Jiřího Vejdělka. Čerství aristokraté jsou neznalí místních poměrů
a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast
a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění
příbuzných. Film vznikl podle stejnojmenné knihy
Evžena Bočka.
ČESKÉ ZNĚNÍ
110 min.
vstupné: 130 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + LVÍ KRÁL
středa 30. 10.
09:00
USA – Dobrodružný, animovaný – Přijďte strávit
příjemné prázdninové dopoledne s dílničkou a animákem o lvím králi.
DABING
118 min.
vstupné: 60 Kč

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

JÓGA – ZAHÁJENÍ KURZU
středa 2. 10.
17:30
Obsazeno, pouze pro předem přihlášené!
hudební sál

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ
čtvrtek 3. 10.
17:00-20:00
Pokračování oblíbeného semináře s Mgr. Janou
Maškovou.
výuková učebna
kurzovné: 450 Kč

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ – ZAHÁJENÍ KURZU
čtvrtek 3. 10.
19:00-21:30
Kurz obsahuje 8 lekcí, přihlášky se přijímají v kanceláři DK Milevsko.
velký sál
kurzovné: 1900 Kč/osobu

TANEČNÍ HODINY 2019
pátek 4. 10.
19:00-22:00
5. lekce. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné 30 Kč

PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 5. 10.
10:00-12:00
Podmínky
prodeje
naleznete
na
www.milevskem.cz. V rámci burzy budeme vybírat
hračky pro Darovnu Milevsko.
prostory DK
vstupné: zdarma
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JÓGA PRO DĚTI – ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 7. 10.
Určeno pro děti od 6 let.
hudební sál

16:00-16:45

ŽIVÉ MILEVSKO – MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
CHYTRÝCH MĚST A OBCÍ
středa 16. 10.
velký sál

09:00

OSLAVY 28. ŘÍJNA
pondělí 28. 10.
Milevské kino
vstupné: zdarma

18:00

ZPÍVÁME S HARMONIKOU A KYTAROU

PŘEDNÁŠKA – SENIOR BEZ NEHOD

TOULKY ZA POZNÁNÍM – SEVERNÍ KOREA

úterý 8. 10.
10:00-12:00
Pořádá Senior klub ZVVZ a SENSEN (senzační senioři), ve spolupráci s DK Milevsko.
Součástí těchto představení bude i hlasovací zařízení v publiku, díky kterému se senioři budou moci
interaktivně rozhodovat o vývoji děje, což přispěje
k lepšímu pochopení celé problematiky.
velký sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 50 Kč

středa 16. 10.
10:00 a 18:00
Přednášet bude Mgr. Ing. Milan Bureš. Přijďte si
poslechnout vyprávění o nestandardní a lehce rizikové problematice, které se věnují v celé České
republice pouze dva cestovatelé.
Dopoledne určeno pro školy, večer pro veřejnost.
Předprodej vstupenek na www.milevskem.cz nebo
v obvyklých předprodejních místech.
Milevské kino
vstupné: 100 Kč

úterý 29. 10.
18:00
Nenechte si ujít oblíbený hudební podvečer, který
pořádá Senior klub ZVVZ ve spolupráci s DK.
Restaurace V Klubu
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ zdarma

ŽIVÉ MILEVSKO – MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
CHYTRÝCH MĚST A OBCÍ

středa 30. 10.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 8. 10.
13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz
učebna 2

KČT – GUATEMALA, BELIZE, HONDURAS
úterý 8. 10.
Přednáší Mgr. Iva Nejedlá.
loutkový sál

18:00

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
– AKUPRESURA S INDEM DR. SANDHU
středa 9. 10.
18:00
Přes samotnou přednáškou je možné si domluvit
individuální konzultaci a akupresurní ošetření
v délce 20 minut za 350 Kč. Přihlášky na telefonu
383 809 200.
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

KURZ – HÁČKOVANÉ KOŠÍČKY
S PODZIMNÍ PŘÍZDOBOU
čtvrtek 10. 10.
17:30
Materiál v ceně kurzu, s sebou háček č. 6 nebo 7.
Lektorka Hana Rejpalová.
výuková učebna
vstupné: 250 Kč

TANEČNÍ HODINY 2019
pátek 11. 10.
19:00-22:00
6. lekce. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné 30 Kč

čtvrtek 17. 10.
velký sál

09:00

pátek 18. 10.
19:00
Hraje: 20:00-22:00 Kocour & Friends a 22:30-01:30
Fantom
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino.
prostory DK
vstupné: předprodej – jednodenní 60 Kč, dvoudenní
110 Kč, na místě – jednodenní 70 Kč, dvoudenní 120 Kč

11. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
sobota 19. 10.
19:00
Hraje: 20:00–21:30 Kroky Michala Davida
a 22:00–01:00 Elizabeth
prostory DK
vstupné: předprodej – jednodenní 60 Kč, dvoudenní
110 Kč, na místě – jednodenní 70 Kč, dvoudenní 120 Kč
17:30-19:30

09:00

úterý 22. 10.
Přednáší František Šesták.
loutkový sál

18:00

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 23. 10.
velký sál

JELEN TOUR 2019
sobota 9. 11.
velký sál
vstupné: 440 Kč

19:30

CAVEMAN
neděle 24. 11.
velký sál
vstupné: 390 Kč

19:00

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY – VÁNOČNÍ KONCERT
neděle 15. 12.
velký sál
vstupné: 450 Kč

19:00

GALERIE M
www.milevskem.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY – NOVÁ DIVOČINA

KČT – SICÍLIE A JIŽNÍ ITÁLIE

středa 2. 10.
17:00
Výstava libereckého fotografa MgA. Šimona Pikouse, www.pikous.com. Výstava potrvá do středy
30. října.

DDM MILEVSKO
17:00

NA TRŽIŠTI 560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

TANEČNÍ HODINY 2019 - PRODLOUŽENÁ

sobota 12. 10.
20:00
Rockový nářez dvou populárních kapel.
velký sál
vstupné: v předprodeji 390 Kč, na místě 450 Kč

pátek 25. 10.
velký sál
vstupné: 120 a 100 Kč

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ

neděle 27. 10.
19:00
V hlavní roli charismatického Mistra zazáří jedna
z největších hvězd českého herectví Jiří Bartoška.
V dalších rolích hrají Zuzana Bydžovská, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Vlasta Peterková, Adéla
Koutná, Adéla Kačerová a Martin Kubačák. Předprodej na www.milevskem.cz nebo v obvyklých
předprodejních místech.
velký sál
vstupné: 490 Kč
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PRÁZDNINOVÁ DÍLNA
+ PROMÍTÁNÍ FILMU LVÍ KRÁL

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082

KURZ – RELAXAČNÍ MALBA PRO DOSPĚLÉ

WALDA GANG & ALKEHOL TOUR 2019

pondělí 14. 10.
19:00
Úspěšný český režisér a scénárista přiveze do
milevského domu kultury 2,5 hodiny zábavy, smíchu a zpěvu za doprovodu Simony Klímové. Na místě bude možnost nákupu knih a CD a také
autogramiáda.
velký sál
vstupné: 250 a 280 Kč

18:00-20:00

PŘIPRAVUJEME:

11. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI

pondělí 21. 10.
učebna 4

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 30. 10.
loutkový sál

19:00

MOJE HRA

PODZIMNÍ ATELIÉR
úterý 29. 10.
09:00-12:00
Navštivte nás v tvořivé dílně plné zábavy. Tvoříme
z papíru a přírodnin dekorace do bytu. Přezůvky,
svačinu a dobrou náladu s sebou.
Z důvodu omezené kapacity nutná rezervace na
www.ddmmilevsko.cz v sekci AKCE.
vstupné: 50 Kč

HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ
středa 30. 10.
09:00-12:00
Přezůvky, svačinu a dobrou náladu s sebou. Z důvodu omezené kapacity nutná rezervace na
www.ddmmilevsko.cz v sekci AKCE.
vstupné: 50 Kč

SPOS MILEVSKO
J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

ZIMNÍ STADION:
Dle rozpisu na webových stránkách.

LETNÍ STADION:
03. 10. 17:00
17:00
06. 10. 12:30
16:00
10. 10. 17:00
13. 10. 12:00
15:30
17. 10. 17:00
17:00
20. 10. 15:30
10:00
26. 10. 11:00
14:30

FC st. přípravka - TJ Hradiště
FC ml. přípravka - FC Písek B
FC žáci - Spartak Kaplice
FC muži A - FK Olešník
FC st. přípravka - FK Čížová
FC žáci - Roudné/T. Sviny
FC muži A - TJ Osek
FC st. přípravka - TJ Hradiště B
FC ml. přípravka - TJ Hradiště
FC muži B - Březnice
FC dorost - Hradistě/Písek B
FC žáci - Volyně/ Čkyně
FC muži A - Jiskra Třeboň

SPORTOVNÍ HALA:
01. 10. 08:00 Florbal - školní turnaj
05. 10. 08:00 Florbal elevové
06. 10. 08:00 Florbal st. žáci
16:00 Handball ml. + st. žákyně
12. 10. 08:00 Florbal muži B
19.-20. 10.
Handball turnaj ml. žaček
26. 10. 16:00 Florbal junior
27. 10. 13:00 Florbal junior

SAUNA:
středa: muži
čtvrtek: ženy
pátek: muži

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

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz

SPOLEČENSKÉ HRY
úterý 1. 10.
09:00
Máte chuť si zahrát nějaké oblíbené deskové hry
a nemáte s kým? Přijďte do klubovny, domluvíme
se na všem.

ZPÍVÁME S HARMONIKOU A KYTAROU
úterý 29. 10.
Restaurace V Klubu
Pro členy klubu vstup zdarma.

BESEDA - SYNDROM VYHOŘENÍ
18:00

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

úterý 15. 10.
09:00-15:00
Zajeté koleje, stereotypy a pocit kruhové situace
bez možnosti cesty ven – to jsou přirozené pocity
stavu, kterému říkáme vyhoření. Besedou vás provede Bc. Andrea Kadlecová.

WELLNESS VÍKEND S JÓGOU

www.kctmilevsko.cz

BOŽEJOVICE - MILEVSKO
středa 2. 10.
Pěší vycházka po trase Božejovice, Hodušín, rybník
Chobot, Sepekov, Milevsko. Délka trasy 15 km,
odjezd z nádraží ČD v 8:17 hodin.
vede: Ladislav Kos

QUATEMALA, BELIZE, HONDURAS
úterý 8. 10.
18:00
Turistická beseda - vypráví a promítá Mgr. Iva
Nejedlá.
DK – loutkový sál

SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELŮ KČT
JIŽNÍ ČECHY

pátek 18. až neděle 20. 10.
Příjem přihlášek a více informací na www.centrummilisek.cz.
cena: 3350 Kč

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 23. 10.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich, nutno objednat se předem.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 24. 10.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem.

WORKSHOP NA TÉMA ROZVODY

sobota 12. 10.
Pořádá oblastní výbor KČT a KČT Prachatice. Místo
konání: Prachatice, přihlášky na telefonu
737 233 123.

PODZIMNÍ ŠPEKÁČEK
středa 16. 10.
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte
s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny v 13
hodin.
vede: Jaroslav Mácha

SICILIE A JIŽNÍ ITÁLIE
úterý 22. 10.
18:00
Turistická beseda - vypráví a promítá František
Šesták.
DK – loutkový sál

úterý 29. 10.
09:00-11:00
Co vše rozvod obnáší a jak se na rozvod dívají jednotliví členové rodiny? Na tyto a mnohé další otázky týkající se rozvodové problematiky vám odpoví
Bc. Andrea Kadlecová.

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

TEL.:

383 809 253

www.zus-milevsko.cz

KONCERT PRO SENIORY
středa 23. 10.
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

14:00

ŽÁKOVSKÝ KONCERT
čtvrtek 24. 10.
sál ZUŠ

MILEVSKÝ KLÁŠTER

MILEVSKÉ MUZEUM

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

KLÁŠTERNÍ 557 | TEL.: 382 521 093

17:00

www.muzeumvmilevsku.cz

BIO SENIOR - HODINÁŘŮV UČEŇ
čtvrtek 3. 10.
15:00
V hlavních rolích se představí Viktor Preiss, Jaroslav
Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková a Miroslav Krobot.
Milevské kino

EUROPA THERME BAD FÜSSING
úterý 15. 10.
odjezd v 06:30
Koupání v termálních lázních, vstupné cca 11 €
není v ceně.

BIO SENIOR - UZLY A POMERANČE
čtvrtek 17. 10.
15:00
Romantické drama vypráví o šrámech i pomerančové vůni na prahu dospělosti, o statečnosti, odpovědnosti, o první lásce, jedním slovem o dospívání.
Milevské kino

EUROPA THERME BAD FÜSSING
úterý 22. 10.
odjezd v 06:30
Koupání v termálních lázních, vstupné cca 11 €
není v ceně.

KONCERT TIŠNOVSKÉHO ORCHESTRU
A PĚVECKÉHO SBORU GAUDEAMUS
sobota 19. 10.
bazilika milevského kláštera
vstupné: dobrovolné

VÝSTAVA – 130 LET NA KŘÍDLECH SOKOLA
do neděle 17. 11.
18:00

VÝSTAVA TVARY A TVÁŘE
do čtvrtka 31. 10.
Otevřeno pátek až neděle od 9:30 do 17 hodin.

CENTRUM MILÍSEK
SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409

KONCERT
KE 100. VÝROČÍ DOKONČENÍ SYNAGOGY
sobota 12. 10.
synagoga – Sokolovská ulice
vstupné: dobrovolné

16:00

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

www.centrummilisek.cz

TÝDEN KNIHOVEN 2019
JÓGA S PAVLÍNOU KOCHOVOU
Každé úterý od 16:30 Gravidjóga, od 17:50 Hormonální jóga a od 19:00 Klasická jóga. Možno se
přihlašovat kdykoli během roku na telefonu
724 762 297 nebo e-mailu pavkoch@volny.cz.

pondělí 30. 9. až pátek 4. 10.
Oslava knihoven s Únikovkou, dobrodružstvím
a bez upomínek. Více informací na plakátech
a webu knihovny.
celá knihovna
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DOBRODRUŽNÝ GAMEBOOK PRO DĚTI
středa 2. 10.
18:00-20:00
Chodíš do 3. až 6. třídy? Prožij dobrodružství v nejstarší budově v Milevsku. Přihlášení předem na
dětském oddělení.
Bookroom
vstupné: zdarma

sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad
tím, v čem vaši rodiče museli každodenně žít a jak
moc se tehdejší svět lišil od dnešního. Účinkují
Pavel Oubram (alt. Jiří Ressler) a Věra Hollá. Předprodej vstupenek v knihovně.
Milevské kino
vstupné: 100 Kč

WORKSHOP - KOMIKS V KNIHOVNÁCH

ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 3. 10.
17:30-19:30
Relaxace, čas jen pro sebe, prostor bez nátlaku,
nalezení nových cest, rozvíjení fantazie. Více informací a přihlášení na mailu kozakova@knihmil.cz.
učebna

úterý 22. 10.
10:00-13:00
Ve spolupráci s nakladatelstvím Crew naučíme knihovníky a pedagogy, jak pracovat s komiksem. Přihlášení na mailu knihovna@knihmil.cz.

BRAIN&BREAKFAST

čtvrtek 31. 10.
15:00-18:00
Nutná rezervace předem na mailu kozakova@knihmil.cz.
učebna knihovny
vstupné: 50 Kč

čtvrtek 17. 10.
08:30-10:00
Brain&Breakfast jsou snídaně, které si daly za cíl
propojovat a inspirovat. Nově v knihovně. Tentokrát se bude promítat přednáška Michaely Stachové
s Taťánou G. Brzobohatou, které divákům představí, s jakými výzvami se bude muset potýkat stárnoucí populace na poli práce a jaké příležitosti
a výhody jí to přinese.
studovna
vstupné: zdarma

ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY OD 11 DO 15 LET

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
podzimní čtvrtky
15:30-17:00
Trénink paměti pro širokou veřejnost. Více informací a přihlášení na pobočce knihovny, tel.:
383 809 306.
učebna

LISTOVÁNÍ - MÉ DĚTSTVÍ V SOCIALISMU

KNIHOHRÁTKY S JÓGOU

pondělí 21. 10.
17:30
Patříte také mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a originální texty zaručeně
vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí
a zážitků z té doby. Nebo jste se narodili až po

každé úterý
16:00-17:00
Pro děti od 3 do 6 let. Vede Hanka Kozáková a začínáme 1. října. Přihlášení na mailu kozakova@knihmil.cz.
pobočka v DK

MŠ SLUNÍČKO
VYMALOVANÁ ŠKOLKA

ZÁZRAKY BRAZILSKÉ PŘÍRODY
- FOTOGRAFIE LUBOŠE MRÁZE
po celý říjen
Výstava se snaží přiblížit veřejnosti zajímavý kout
Brazílie – Pantanal.
vestibul knihovny

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
PEČEME PODZIMNÍ MUFFINY
úterý 1. 10.

PODZIMNÍ VYCHÁZKA
čtvrtek 3. 10.

DRAKIÁDA
úterý 8. 10.

PREVENTIVNÍ TÉMA - BEZPEČNOST ZA TMY
úterý 15. 10.

TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH
středa 23. 10.

FILMOVÉ ODPOLEDNE S POHOŠTĚNÍM
úterý 29. 10.

HALLOWEEN VERSUS DUŠIČKY
středa 30. 10.

EVVO byl i letos velmi pestrý, v nabídce byla např. exkurze do Záchranné stanice
živočichů v Makově, do kompostárny a sběrného dvora v Písku, velký zájem byl
také o dvoudenní zážitkový program v Jeseníkách. V úterý 10. a ve středu 11. září
zůstaly proto školní lavice milevského gymnázia prázdné a všichni žáci se vydali
na exkurze, které si z nabídky zvolili.
Mgr. Jana Plavcová

1. ZŠ MILEVSKO
BÁRA SULANOVÁ NA REPUBLIKOVÉM
FINÁLE OVOV 2019
Firma JUB a. s. vymalovala v rámci oslav 50 let výroby malířské barvy JUPOL
vybrané školy, školky a domovy dětí po celé České republice. V Milevsku byla
vybrána Mateřská škola Sluníčko v Jeřábkově ulici. Zde byly vymalovány šatny,
umývárny a společenské místnosti o výměře 580 metrů čtverečních. Dále Mateřská
škola Domov sváté Zdislavy v Předbořicích, kde byla vymalována kuchyň, umývárny
a společenské místnosti o výměře 294 metrů čtverečních.
V Milevsku se předání účastnil ředitel společnosti JUB a. s. Ing. Petr Hroch,
starosta města Milevska Ing. Ivan Radosta a ředitelka školky Bc. Marcela Fořtová.
Jan Pileček

GYMNÁZIUM MILEVSKO
PROJEKTOVÉ DNY EVVO

Projektové dny EVVO, tedy dny zaměřené
na environmentální výchovu, vzdělávání
a osvětu, mají ve školním kalendáři milevského gymnázia pevné místo. Začátek každého školního roku je tak zpestřen zajímavými vzdělávacími, kulturními
a sportovními aktivitami. Program dnů
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Ve dnech 5. až 6. září proběhl v Brně jubilejní desátý ročník celorepublikového
ﬁnále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Závodu, který probíhal na
brněnském sportovním stadionu VUT, se zúčastnilo 616 dětí a 45 učitelů z celé
ČR. Naši školu reprezentovala v kategorii jednotlivců Bára Sulanová, žákyně 9. B,
která se do soutěže kvaliﬁkovala. Se svými soupeřkami se utkala v deseti disciplínách, které byly rozděleny do dvou dnů.
Akce začala středečním příjezdem, prezentací, technickou poradou a nácvikem
slavnostního zahájení.
Samotné soutěžení se naplno rozjelo ve čtvrtek ráno, kdy na Báru čekalo prvních
pět disciplín. A začala naprosto skvěle. Přemožitelku nenašla v dálce, když skočila
5,16 m, a v hodu medicinbalem, kde její nejdelší pokus měřil 15,90 m. Následovaly
shyby na šikmé lavici, z kterých měla asi největší obavy. V časovém limitu 2 minut

zvládla 51 shybů a ještě přidala 298 přeskoků přes švihadlo. První sportovní den
zakončila bronzovou příčkou v běhu na 60 m s časem 8,52 s.
V pátek byla nervozita znatelná. Trochu opadla výborným trojskokem v délce 8
m, který ji v této disciplíně vynesl na první místo. Ve skvělých výkonech pokračovala
dál. Všechny soupeřky za sebou zanechala, když během 2 minut zvládla neskutečných 148 kliků a po krátkém odpočinku ještě 104 sedů - lehů. Hod kriketovým
míčkem, který dolétl na hranici 52,5 m, ji přiblížil k příčce nejvyšší. Poslední
náročnou disciplínou byl běh na 1000 m, kdy doběhla v čase 3:37 min.
Po sečtení všech bodů se netrpělivě očekávalo vyhlášení vítězů. V tomto letošním
Republikovém ﬁnále se talentovaná Bára Sulanová stala vítězkou z 19 závodnic
ročníku narození 2004 s celkovým počtem 8 753 bodů.
Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
PaedDr. Martin Hrych

spolu s ostatními. Mufasův bratr Scar se nechce smířit s tím, že nebude dědicem
trůnu, a už přemýšlí, jak by se Simby zbavil. Poznali jste Lvího krále?
mk

SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ

2. ZŠ MILEVSKO
DEN S LESNÍKEM

V půlce září hostila milevská knihovna dvoudenní tradiční Setkání jihočeských
knihovníků. V rámci programu hosté absolvovali ukázkové lekce na podporu čtenářství pro školy, zahráli si Únikovku na půdě knihovny, povídat jim přišli spisovatelé Olga Černá a Vladimír Šindelář či psychoterapeutka Eva Hulešová. Navštívili
milevský klášter a Muzeum maškar. Zlatým hřebem celé akce bylo předání knihovnické ceny Librosaurus úžasné milevské metodičce paní Heleně Smrtové a věrnému příznivci a podporovateli milevské knihovny panu Janu Švejdovi.
Vaše milevská knihovna

Ve středu 11. září vyrazili žáci 2., 3. a 4. tříd do Enviromentálního centra Milevsko.
Pro děti byl připraven bohatý program - ukázka sokolníka, trubačů a mnoho
dalších aktivit zaměřených na myslivost, lesnictví a ekologii. Všichni účastníci
obdrželi odměnu a do širokého okolí se celé dopoledne linula vůně buřtíků, které
si mohl každý, kdo měl chuť, opéct. Děkujeme organizátorům za příjemně strávený
den.
Mgr. M. Kortanová a Mgr. J. Povolná

ŘÍJEN V KNIHOVNĚ
Po prázdninové pauze opět rozjíždíme své vzdělávací aktivity. Do školek přijdeme
s projektem Knihožrouti a učitelům nabízíme tématické lekce na podporu čtenářství,
preventivní programy a lekce na míru. Nabídka je k dispozici na stránkách knihovny
a je určena nejen milevským školám, ale rádi u nás přivítáme školky a školy z celého
regionu.
Od října opět začínají naše Knihohrátky s jógou pro děti od 3 do 6 let, Arteterapie
pro mladé slečny a Anglické čtení pro malé školáky. Rodiče nejmenších dětí zveme
na pravidelného Knižního prcka, který probíhá každý pátek od 10 hodin na dětském
oddělení.
Pro dospělé startuje Virtuální univerzita 3. věku, podzimní Trénování paměti,
nově Arteterapie a scházet se začne Spolek přátel krásné literatury a voňavé kávy.
Zaujali jsme vás? Přijďte do své knihovny... nejen pro knížku.
Vaše milevská knihovna

JÓGA PRO DĚTI
Dům kultury Milevsko nabízí od října kroužek dětské jógy. Jóga pro děti je jiná,
než jakou ji znají dospělí. Není při ní tolik důležitá výdrž v jednotlivých pozicích
jako pohyb samotný. Zatímco „dospělácká“ jóga probíhá v klidu a tichu, dětská
jóga bývá často provázena dětských smíchem, říkankami a písničkami. Dospělí
při józe pilují jednotlivé sestavy, malé děti mají raději různorodost. V domě kultury
proto napodobujeme různá zvířátka, vyprávíme u cvičení příběhy a pohádky.
Děláme dětem ze cvičení zábavu a legraci! Kroužek je určen pro děti od 6 let
a povede ho oblíbená lektorka Boženka Homolková. První schůzka se uskuteční
v pondělí 7. října od 16 hodin v hudebním sále DK. Nemusíte se dopředu přihlašovat,
stačí přijít a dětskou jógu si vyzkoušet.
mk

PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
Škola ještě ani pořádně nezačala a na děti už čekají první prázdniny. Dům kultury
pro ně jako vždy chystá tvořivou dílničku spojenou s promítáním ﬁlmu. Ta je naplánována na středu 30. října od 9 hodin v Milevském kině. Vstupné je 60 Kč. A na
jaký ﬁlm se můžete těšit? Každý den, co je svět světem, vychází nad africkou
savanou horké, žhavé slunce. Jednoho rána ozáří jeho první paprsky nevšední
podívanou: přes rozlehlé pláně Lvího království se táhne nekonečný průvod zvířat.
Sloni, antilopy, žirafy, zebry, gepardi i pštrosi, ti všichni přicházejí ke Lví skále,
aby oslavili narození Simby, syna krále Mufasy. Je tu však někdo, kdo se neraduje
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ROZHOVORY S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Ředitelům milevských základních škol jsme položili následujících sedm otázek
a přinášíme vám jejich odpovědi:
1. Nedávno skončené letní prázdniny jsou dobou, kdy se ve školách opravuje,
renovuje a vylepšuje. Co konkrétně je nového ve vaší škole?
2. Kolik dětí u vás nastoupilo do první třídy a kolik máte žáků celkem?
3. Nabízí vaše škola dětem i mimoškolní aktivity? Pokud ano, o které je největší
zájem?
4. Jaká je provozní doba družiny a do kolikáté třídy ji děti mohou navštěvovat?
5. Funguje u vás školní klub pro starší děti?
6. Můžete nám sdělit největší úspěchy vašich žáků v uplynulém školním roce?
7. Jaké má škola další plány, co byste chtěli ve vaší škole zlepšit?

PaedDr. Martin Hrych
– ředitel 1. ZŠ T. G. Masaryka
1. Vzhledem k navýšení počtu tříd bylo nutné přebudovat společenskou místnost
na novou učebnu, další menší učebna opět vznikla v prostorách, které byly léta
využívány jako sklad učebnic. S tím byl spojen nákup nových školních lavic,
židlí, skříněk, tabulí, v jedné učebně byla provedena renovace parketové
podlahy. Inovovala se výpočetní technika ve třídách, montovala se projekční
technika (od letošního školního roku máme všechny třídy vybaveny počítačem
s projektorem). Několik tříd je nově vymalováno.
Poslední třída školní družiny dostala nový image – nové barvy, nový nábytek
vhodný pro volnočasové aktivity. Zajímavým prvkem ve třídě je odpočinkové
zvýšené patro. Kolemjdoucí kolem školního hřiště si mohl všimnout, že byly
zahájeny práce na jeho rekonstrukci. Samozřejmostí jsou běžné údržbářské
práce, které provádí pan školník a údržbář.
V srpnu začala rekonstrukce školního hřiště, jehož výsledkem bude umělý
povrch na běžecké dráze, skoku dalekém, dvě hřiště na kolektivní sporty a rekultivace travnatého povrchu na fotbalové hřišti.
2. Do 1. tříd nastoupilo 69 žáků, škola má celkem 549 žáků, z toho 4 žáci studují
v zahraničí.
3. Ano, nabízíme řádu zájmových kroužků, je o ně mezi žáky poměrně velký zájem.
To jsme rádi, ale již se dostáváme do problému časového a prostorového rozvržení
kroužků. Největší zájem je o pohybové hry a ﬂorbal, ve školní družině o počítače,
ruční práce a anglický jazyk. Někteří žáci navštěvují dramatický kroužek a kroužek
výuky hry na zobcovou ﬂétnu.
4. Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 16:30 hodin a navštěvují ji žáci
1. stupně.
5. Vzhledem k naplněné kapacitě školní družiny (165 žáků) jsou do školního klubu
zařazeni žáci 4. a 5. ročníku. Žáci 2. stupně mohou polední přestávky trávit ve
sběrné třídě.
6. Největší úspěchy by se daly rozdělit na úspěchy v didaktických a sportovních
soutěžích. V didaktických soutěžích naši žáci již tradičně byli nejúspěšnější
v matematických soutěžích a fyzikální olympiádě. V okresním kole matematické
olympiády se umístil Filip Dvořák z 5. ročníku na 2. místě, Matěj Vaniš z 8. ročníku
na 1. místě, Pythagoriádu v kategorii pro 5. ročník vyhrála Nikola Blažková
(žákyně 4. ročníku), Kristýna Masopustová ze 7. ročníku obsadila 2. místo
a Matěj Vaniš z 8. ročníku 2. až 3. místo. V okresním kole fyzikální olympiády
zvítězil Matěj Vaniš a na 2. místě se umístil Vít Šobek.
Pravidelně se naši žáci v hojném počtu účastní soutěže Mladý záchranář (žáci
1. stupně obsadili 2. místo) a Mladý zdravotník. Soutěž žáků 5. ročníku Myslivost
jako ochrana přírody vyhrálo družstvo z naší školy ve složení Matyáš Hrych,
Adam Beran a Martin Pich.
Ve sportovních soutěžích největších úspěchů dosahujeme ve ﬂorbalu, kde jsme
ve všech kategoriích postoupili do krajských kol, dokonce v kategorii žáků
6.–7. tříd jsme obsadili 2. místo v kvaliﬁkaci na republikové ﬁnále. Úspěchy
získáváme i ve sportovní gymnastice a atletických soutěžích. Všichni žáci školy
se účastní projektu Olympijský víceboj, kde plní sportovní disciplíny. Součástí
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tohoto projektu je účast nejlepších sportovců v soutěži OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Největšího úspěchu v této soutěži dosáhla
letos žákyně 9. ročníku Bára Sulanová, která zvítězila v republikovém ﬁnále
konaném od 4. do 6. září v Brně ve své kategorii.
7. Další plány bych rozdělil do dvou kategorií:
a) Plány materiálního zabezpečení výuky - tzn. provozních podmínek pro bezproblémový běh školy. Zde vidím asi tři nejdůležitější věci, které se budou
muset řešit. V první řadě je to modernizace topné soustavy s regulací, současné plynové kotle i regulace již neodpovídají současným podmínkám
a normám. Další otázkou je řešení výměny oken, popřípadě zateplení fasády.
V neposlední řadě by bylo potřeba zmodernizovat školní jídelnu, která je
v provozu od roku 1985. V současné době jsou prováděny studie na možné
úpravy školní jídelny, projekt na rekonstrukci topné soustavy a předpokládám, že si necháme udělat i studii na revitalizaci školní budovy (výměnu
oken, zateplení fasády). Tyto přípravy děláme z důvodu, abychom byli připraveni, pokud by se objevil nějaký vhodný dotační titul.
b) Plány na rozvoj v oblasti výchovně vzdělávacího procesu – dnešní doba je
velmi dynamická, kdy znalosti v oblasti ICT, mobilní techniky, robotiky se
rychle mění, vznikají úplně nové obory a povolání, která před několika lety
neexistovala. Takže vlastně ani my nemůžeme vědět, co bude za devět let,
kdy naši nynější prvňáci opustí školu. Proto se jeví jako důležité naučit žáky
především přemýšlet o problémech a hledat jejich možná řešení. Ale myslím
si, že stále platí, že základní škola, jak je již v jejím názvu uvedeno, by měla
žákům dát základní znalosti, které, pokud by nepokračovali na středním
školství, by jim měly stačit v běžném životě. Samozřejmě jde o to, jakým
způsobem je můžeme předávat. Domnívám se, že stále zde má místo tradiční
pojetí výuky, které se snažíme doplňovat moderními technologiemi. Vždy
říkám, že školu tvoří rodiče – žáci – učitelé a toto spojení bude fungovat,
pokud bude dobrá komunikace mezi jednotlivými prvky. A to je další náš
cíl, neustále zlepšování možných forem komunikace.
Na závěr bych chtěl říci, že kromě toho, že se snažíme co nejlépe plnit hlavní úkol
základní školy, což je vzdělávací a výchovná práce, je naší snahou, aby se žáci
i všichni zaměstnanci v naší škole dobře cítili, což je dle mě základ úspěchu.
Děkujeme za rozhovor

Mgr. Michal Divíšek
– ředitel 2. ZŠ J. A. Komenského
1. Ihned po odchodu všech žáků na prázdniny započaly ve škole plánované rekonstrukce, údržba a běžné opravářské práce. Pracovníci údržby se snaží žákům
i ostatním zaměstnancům školy co nejvíce zlepšit prostředí ve škole. Problémem
jsou dvouměsíční prázdniny. V tomto období se musí vše stihnout.
První na řadu přišla příprava haly šaten žáků I. stupně. Byly instalovány šatní
skříňky od ﬁrmy SANTAL za 611 tis. Kč. Demontáž starých šaten, opravy podlahy
a nátěrů v hale nebyly zcela jednoduchou záležitostí, ale výsledek je opravdu
perfektní.
Následovala rekonstrukce vodoinstalace, osazení nových umyvadel, vodovodních baterií a nahrazení starých obkladů novými v učebnách I. stupně a v umývárně před jídelnou. Současně proběhly práce na nových nátěrech radiátorů
v obou pavilonech nejmladších žáků.
Pracovníci údržby dále dokončili nátěry radiátorů ve školních družinách, a tím
dokončili kompletní rekonstrukci těchto prostor, která probíhala již před prázdninami (nové osvětlení, nábytek).
Natěračské práce pokračovaly i v tělocvičnách školy, kde byla provedena nejprve
demontáž a poté oprava ochranných roštů topných těles.
Většinu uvedených prací provedli přímo provozní zaměstnanci školy, a tak
vznikly velké ﬁnanční úspory. Za jejich výborně odvedenou práci velice děkujeme.
Při přípravě na nový školní rok se myslelo i na to hlavní, tj. vzdělávání žáků.
Pro samotnou výuku bylo zakoupeno 20 notebooků za 250 tis. Kč, které jsou
hrazeny z nové výzvy EU, do níž škola vstoupila.

V rámci zlepšení bezpečnosti žáků byl těsně před zahájením školního roku rozšířen kamerový systém školy.
2. Již 20 let otevíráme dvě první třídy. Letos máme 40 nejmenších žáčků a škola
má celkem 389 žáků.
3. Mimo běžný lyžařský kurz v 7. ročníku jsme v loňském roce nově nabídli zimní
pobyt rodičům žáků 5. ročníků. Odezva byla nad naše očekávání a z tohoto
důvodu letos akci ještě rozšiřujeme.
Daří se získávat ﬁnanční prostředky z dotačních programů krajského úřadu,
a tak mohou žáci každoročně vyjet na pobyty zaměřené na poznávání přírody
Třeboňska nebo Vyšebrodska. Na letošní pobyt vyjeli žáci hned v druhém týdnu
nového školního roku.
Škola zřizuje velké množství zájmových kroužků: pěvecký sbor, dramatický
kroužek, tři kroužky míčových her, vaření a anglického jazyka. V družinách
pracují další kroužky např. jóga, praktická dívka, sportovní hry a malý čtenář.
Stejně jako v minulém školním roce jsme zřídili v rámci projektu EU velký počet
kroužků zaměřených především na hlavní předměty výuky. Jedná se o přibližně
15 kroužků českého jazyka, matematiky ale i robotiky a deskových her na posílení
logického myšlení u žáků. Finance z těchto projektů se snažíme směrovat právě
na přímou práci s dětmi. Za vedení kroužků děkuji celému pedagogickému
sboru, který nad rámec svých povinností provádí tuto velice potřebnou činnost.
Množstvím nabízené zájmové činnosti a počtem zapojených žáků značně převyšujeme ostatní školy v regionu.
4. V minulém školním roce byla provozní doba prodloužena. Nyní družinu mohou
žáci navštěvovat již od 6:15 do 16:30 hodin. Máme 4 oddělení po 30 žácích.
Největší část tvoří žáci 1. až 3.tříd. V letošním roce dokončíme nový chodník
a přístup do dětského hřiště, které bezprostředně sousedí se školním areálem,
a to umožní další rozšíření činnosti školní družiny.
5. V současné době školní klub pro starší děti na naší škole není, je nahrazen
značným množstvím zájmových kroužků.
6. Nejvíce nás potěšil velice pěkný výsledek našich žáků u přijímacích zkoušek.
Podle výsledku CERMAT jsme vysoce nadprůměrní. Byli jsme úspěšní také v indi-

viduálních didaktických soutěžích. Do krajského kola postoupilo 7 žáků (český
jazyk, matematika, zeměpis, chemie, fyzika a biologie).
7. Pracujeme na větší otevřenosti školy vůči veřejnosti. Není to jen pronájem tělocvičen nebo možnost stravování pro občany v naší školní kuchyni, ale jsou to
i různé akce, kterými žáci prezentují svou práci na veřejnosti. Škola by měla
stát v popředí veškerého dění v dané spádové lokalitě. Pořádáme četné kulturní
akce - vystoupení dramatického kroužku, pěveckého sboru, výstavy výtvarných
prací. Zde vidíme ještě určité rezervy jako je častější vystoupení pro seniory
nebo pro děti z mateřských škol.
Snažíme se prohloubit spolupráci s okolními školskými i neškolskými institucemi.
Sousedství Základní umělecké školy, SOU a sportovního areálu SPOS je stále
velkou výzvou a je co zlepšovat. Málokterá základní škola může nabídnout
žákům tak velké spektrum činností školních i mimoškolních. Výuku bruslení
v rámci tělesné výchovy, rozvoj technických dovedností v dílnách SOU nebo
výtvarných a hudebních dovedností v ZUŠ přímo v areálu školy.
Pro rozvoj současných vyučovacích metod je nutné moderní zázemí s vybavenými
speciálními a odbornými učebnami. V rámci dotačních programů má škola zažádáno o zcela novou učebnu chemie, modernizaci učeben fyziky, přírodopisu,
informatiky a polytechniky. Pevně věříme, že již v příštím školním roce bude
vše schváleno a přistoupí se k samotné realizaci akce za 5,8 mil. Kč. Další
dotační program zahrnuje ještě další učebny přibližně za 2 mil. Kč.
Po čtyřicetileté činnosti prochází obnovou i zázemí školy. O letošních prázdninách měla být dokončena rekonstrukce školní kuchyně za 2 mil. Kč. Firma
vybraná pro realizaci stavby těsně před zahájením prací odstoupila. Akce se
bude provádět následující prázdniny.
Součástí obnovy školní budovy je i dokončení kompletního zateplení chodeb,
skleněného průčelí hlavní budovy a tělocvičen. O letošních prázdninách byl
již dokončen projekt na zateplení chodeb.
Děkujeme za rozhovor
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TJ SOKOL MILEVSKO
ROZVRH CVIČENÍ 2019/2020
PO 13:30–16:00 moderní gymnastika (přípravka)
14:30–16:30
16:30–17:30
17:00–18:30
17:30–19:00
17:30– 8:30
18:30–20:00
19:00–20:00
20:00–22:00

příprava na soutěže – mladší žactvo II.
rodiče a děti (děti od 3 let, i rodiče hradí příspěvky)
atletika
muži – jóga
ženy – zdravotní tělocvik
ženy aerobik
pilates
volejbal – muži a ženy

15:00-17:30 malý sál
14:30-15:00 malý sál

atletický stadion
malý sál

malý sál

ÚT 14:00–16:00 příprava na soutěže – mladší žactvo I.
16:00–17:00 příprava na soutěže – nejmladší žactvo (r.2014)

ST

17:00–18:30
17:00–18:00
17:15–18:30
18:00–19:30
18:30–20:30
20:00–22:00

atletika (od ročníku 2014)
mladší žákyně (2. až 5. třída)
Tai-či (relaxace, regenerace-ženy, muži)
mladší žáci (2. až 5. třída)
volejbal – muži a ženy
muži – stolní tenis

10:00–11:00
14:00–16:00
15:00–17:00
15:30–18:00
18:00–20:00
18:00–21:30
20:00–21:00
20:00–22:00

rodiče a děti (děti 2-3 roky, i rodiče hradí příspěvky)
příprava na soutěže – mladší žactvo II.
moderní gymnastika
sportovní gymnastika žákyně
příprava na soutěže – starší žactvo a dorost
pilates (jednotlivá cvičení:18-19,19:15-20:15)
volejbal – začátečníci (od 15 let)
muži a ženy – badminton

říjen-duben II.ZŠ 16:3018:30

malý sál
II. ZŠ

Sport. hala
15:30-16:00 malý sál

malý sál
ZŠ Bernartice

ČT 09:00–10:00 ženy – zdravotní cvičení

malý sál

10:00–11:00 ženy – zdravotní cvičení

malý sál

14:00–15:00 příprava na soutěže – nejmladší žactvo (r. 2014)
15:00–17:00
17:00–18:30
17:00–18:30
17:00–18:00
18:00–19:30
19:30–20:30
19:30–20:30
20:30–22:00

příprava na soutěže – mladší žactvo I.
atletika (od ročníku 2014)
ženy a muži – jogová cvičení
nejmladší žactvo (od roku nar. 2014 a 1. třída)
starší žáctvo a dorost
ženy aerobik
pilates na míčích
volejbal smíšený – muži a ženy

PÁ 13:30–16:00 moderní gymnastika
15:00–17:00
17:00–18:00
17:00–19:00
19:00–20:30
20:30–22:00

příprava na soutěže – starší žactvo a dorost
pilates (začátečníci, začíná se 14. 10. 2019)
sportovní gymnastika žákyně
muži – stolní tenis
dorostenci a muži – rekreační sporty

atletický stadion
malý sál

malý sál
15:30-16:00 malý sál
15:00-15:30 malý sál

malý sál
16:30-17:00 malý sál

SO 10:00–12:00 sportovní gymnastika žákyně
14:00–17:00 dle dohody – zápasy stolní tenis
18:00–20:00 volejbal smíšený – rekreační

NE 10:00–12:00 dle dohody – zápasy stolní tenis
10:45–12:45
13:00–15:00
15:00–17:00
17:00–20:00
17:00–19:00

základy akrobacie (od 10 let, placené mimo TJ Sokol)
příprava na soutěže – mladší žactvo II.
listopad - duben
příprava na soutěže – starší žactvo a dorost
atletika (září – říjen využívá moderní gymnastika)
listopad - duben
příprava na soutěže – mladší žactvo II.
září, říjen, květen, červen

ANDĚLSKÁ KOMEDIE O ŽIVOTĚ
Divadelní představení s názvem Moje hra vypráví o slavném spisovateli, který opustil tento svět nečekaně
a s poměrně starosvětským přáním. Chtěl po své partnerce, aby uspořádala soukromou smuteční slavnost na
jeho počest. V obývacím pokoji se proto u vystaveného Mistra schází šest žen různého věku, postavení i světonázoru, z nichž každá sehrála v životě vyhlášeného bonvivána osudovou roli. V této komedii o životě, který
hlavnímu hrdinovi právě protekl mezi prsty, se nám v hlavní roli představí jedna z největších hvězd českého
herectví Jiří Bartoška.
V dalších rolích hrají Zuzana Bydžovská, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Vlasta Peterková, Adéla Koutná,
Adéla Kačerová a Martin Kubačák. Představení se odehraje ve velkém sále DK Milevsko v neděli 27. října od
19 hodin. Vstupenky, které stojí 490 Kč můžete zakoupit v předprodeji na www.milevskem.cz nebo v obvyklých
předprodejních místech – DK Milevsko, infocentrum a kino.
mk
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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
čtvrtka 10. října na telefonní
číslo 775 733 552 nebo na
e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají volnou vstupenku na koncert Walda
Gang & Alkehol Tour 2019,
který se uskuteční v sobotu 12. října od 20 hodin v DK Milevsko. K odpovědi nezapomeňte připojit svoje celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: věžička klášterní baziliky
Výherci: Milena Pejšová, Jaroslav Veselý a Jana Veverková, všichni z Milevska

Celotáborové téma není však jedinou náplní dnů strávených na táboře. Nechyběla
práce na zvelebování tábořiště, mírné úpravy základny, ježdění si pro vodu a mnoho
dalšího. V programu byly také naplánovány řady her, workshopů a oddílových
programů, při kterých děti zažívaly program podobný tomu, jaký mají během
školního roku. V průběhu tábora se také uskutečnilo několik výletů. Cílem jednoho
z nich byla velbloudí farma nedaleko Chýnova, kde se děti mohly projet na velbloudech, zkusily si je nakrmit a odnesly si tak mnoho nových dojmů. Vrcholem
tábora byl slibový oheň, na jehož přípravě se podíleli všichni společně a pro
slibující skauty a skautky to byl jistě nazapomenutelný zážitek. Na poslední večer
na tábor zavítali rodiče dětí. Mohli tak vidět běžný chod tábora a nasáknout trochu
z táborové atmosféry.
Všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu tábora nebo nám jakkoliv jinak
pomohli, tímto velice děkujeme, vážíme si toho.
Jitka Máchalová, Sedmička Milevsko

DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER
PŘEHLED AKCÍ
k oslavě 130 let T. J. Sokol Milevsko a Památnému dni sokolstva (8. října)

22. 9. až 17. 11. - Výstava k 130. výročí založení sokola
v Milevsku - Milevské muzeum
5. a 6. 10. - Komentovaná prohlídka výstavy
8. 10. - Vstup pro členy sokola zdarma (Památný den sokolstva)
***
8. 10. - Dobrý život sokola Bendy - Milevské kino od 18 hodin,
po promítání ﬁlmu společenský večer, drobné pohoštění, volná diskuse
SLEDUJTE PLAKÁTY A POZVÁNKY NA JEDNOTLIVÉ AKCE!!!

OHLÉDNUTÍ ZA SKAUTSKÝM TÁBOREM 2019

TIC Milevsko se
poprvé zapojí ke
„Dni turistických
informačních
center“, který je
pořádaný v rámci
Světového dne
pro rozvoj informací. Den turistických informačních center se
bude konat ve
čtvrtek 24. října.
Dovolujeme si
vás pozvat na
návštěvu našeho
infocentra na
náměstí E. Beneše. Těšit se můžete na kávu, něco
dobrého k ní,
balonek a drobný
dáreček. Otevírací doba bude od
8:30 do 12:00
a od 13:00 do
17:00 hodin. Při této příležitosti můžete navštívit i naše unikátní Muzeum maškar,
které sídlí ve stejné budově jako infocentrum. Těšíme se na Vás!
Milevský kraj o. p. s.

POZVÁNKA NA KONCERT
Milevské muzeum a Milevský smíšený pěvecký sbor vás srdečně zvou na koncert
ke 100. výročí dokončení synagogy v Milevsku. Koncert se bude konat v sobotu
12. října v 16 hodin v budově synagogy v Sokolovské ulici. Kromě Milevského smíšeného sboru vystoupí také Pěvecký sbor Nokturno ze Sezimova Ústí. Účast přislíbila i doc. Ivana Ebelová (Univerzita Karlova), která pohovoří o historii stavby
milevské synagogy. Vstupné je dobrovolné.
Vladimír Šindelář
První dva týdny v červenci byly věnovány, jako již tradičně, skautským zážitkům
na letním táboře, který se konal v lesích u řeky Lužnice nedaleko obce Bečice.
Tématem tábora pro mladší členy střediska Sedmičky Milevsko byla Cesta kolem
světa za 80 dní podle knihy Julia Verna, kde děti cestovaly s Willy Fogem, jeho
sluhou Barnabášem a indickou princeznou Romy a zažívaly s nimi mnohá dobrodružství. Pro starší členy střediska byl připraven program s tématikou českých
a skautských dějin, počínaje založením skautingu v roce 1907, přes založení republiky, druhou světovou válku, komunismus a konče prvními svobodnými volbami.

zavádí službu

barevné kopírování a tisk A3 / A4
více na tel.: 382 521 314, kompas@milevsko.cz

laná ho rozhýbat. Dnes pravidelně docházíme do centra Arpida na fyzioterapie, kde Štěpánek cvičí podle Vojtovy metody a věnuje se ergoterapii. Díky
tomu už umí držet hlavičku a sedět s oporou. Mentálně je ale ve třech letech
na úrovni půlročního dítěte. Lékaři nám nyní doporučili intenzivní cvičení
na Neurorehabilitační klinice AXON, které by našeho Štěpánka mohlo motoricky posunout o krůček vpřed. Rehabilitace by mu pomohla k lepšímu držení
hlavičky a posílení svalů trupu. Věříme, že do budoucna by se dokonce mohl
postavit na vlastní nohy. Aby k tomu ale došlo, musí pravidelně absolvovat
tyto speciální rehabilitace, které jsou však nesmírně nákladné. Bohužel,
pojišťovny nám v této věci nepomohou. Podle jejich měřítek se jedná o nadstandard, který si musíme zaplatit. Protože se ale jedná o částku dosahující
téměř 80 000 korun, rozhodli jsme se požádat o pomoc s financováním rehabilitací vás. Sami takovou částku nejsme schopni uhradit.
Pomoci můžete přímo na transparentní účet Nadace Život Dětem, stačí uvést
Štěpánkův variabilní symbol 5555. Sbírka pro Štěpánka je prováděna pod
záštitou o. p. s. Život dětem, sbírkové povolení: č.j. s-MHMP/988162/2014
Č. účtu: 1117771700/5500, variabilní symbol: 5555
Organizační Tým Happy Cup

11. MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
18. a 19. října Dům kultury
Pátek: 20:00 Kocour & Friends, 22:30 Fantom
Sobota: 20:00 Kroky Michala Davida, 22:00 Elizabeth
vstupenky již v prodeji
více na www.milevskem.cz

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
rozhodli jsme se uspořádat benefiční exhibiční hokejové utkání pro dobrou
věc. Jedná se o hokejové utkání mezi týmy Milevska a Prahy, kde nám přislíbili
účast bývalí hokejisté extraligy a také NHL. Jsou to například Martin Růžička,
bratří Ťoupalové, Josef Dvořák, Martin Kodada, Jiří Vltavský, Martin Maškarinec, Josef Vlasák a mnoho dalších. Do trenérských řad se postaví
legenda Jan Gusta Havel a také jako mentální coach Marián Jelínek. Akce
se koná také ve znamení 85. výročí milevského hokeje a je naplánována na
sobotu 5. října od 14 hodin. Cílem akce je vybrat peníze na podporu konkrétní
rodiny z Milevska. Dále se peníze budou vybírat díky živému online stream
videu z celé akce. Benefici se rozhodla svým jménem a pomocí s transparentním účtem zaštítit NADACE ŽIVOT DĚTEM, kde můžete přispět i vy.
Vybírat se bude na malého Štěpánka. Přinášíme vám vyprávění jeho maminky,
která popisuje jejich situaci:
Tříletý Štěpánek byl první půlrok svého života spokojeným a zdravým klukem,
který nám hezky rostl. Pak ale onemocněl těžkou herpetickou encefalitidou,
která patří mezi nejzávažnější onemocnění mozku. Vyvolávají ji stejné viry,
které stojí za vznikem oparů. Onemocnění začíná horečkou, bolestmi hlavy
a nevolností. Postupně se přidávají psychické potíže, mohou následovat
i poruchy vědomí a křeče. Úmrtnost lidí, které tato nemoc postihla, je obrovská. My jsme měli veliké štěstí, že lékaři nemoc odhalili včas. Přesto s ní
Štěpánek v nemocnici bojoval dlouhé dva měsíce. Nejprve to vypadalo, že
ji zcela porazil, časem se ale ukázalo, že škody, které nemoc napáchala, jsou
obrovské. Ze zdravého chlapečka se stal uzlíček s těžkým motorickým a mentálním postižením. Po ukončení léčby nám zůstal ležet, pravou část těla měl
téměř ochrnutou. Nedokázal polykat, takže jsme ho krmili sondou rovnou
do bříška. Dnes už je to sice lepší, částečně ho sondou ale stále krmíme.
Hned jsme se s ním také vrhli na pravidelné rehabilitování. Byla jsem odhod-

12.10.2019
DK MILEVSKO

vstup od 19:30, zaࣂátek: 20:00
vstupenky: www.milevskem.cz
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