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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MILEVSKA

se koná 

ve středu 14. října od 17 hodin 

ve velkém sále domu kultury.

Pamětní medaile města – výzva k předkládání návrhů
U příležitosti vzniku samostatného československého státu budou starostou

města uděleny pamětní medaile. Návrhy na udělení mohou občané podat
písemně prostřednictvím sekretariátu starosty města nebo elektronickou
poštou na e-mail sekret@milevsko-mesto.cz nejpozději do pátku 16. října

dle podmínek, které jsou k dispozici na webových stránkách města nebo
v sekretariátu starosty města. Informace o přijatých návrzích je neveřejná.

dovolte mi, abych začal krátkým ohlédnutím za letoš-
ním milevským posvícením v amfiteátru za domem
kultury. Většinou míváme štěstí na počasí, letos nám
ovšem příliš nepřálo. Nejhorší to bylo hned v pátek,
kdy se k dešti přidal i silný vítr. Déšť nás provázel
i sobotním a nedělním programem, přesto si několik
stovek diváků cestu na posvícení našlo. Pozitivní
zprávou, vzhledem k současné situaci, je fakt, jak lidé
zareagovali na přesun představení hudebního tělesa
Bolech z kláštera do sálu domu kultury. Bylo nabito,
všichni měli roušky, žádné protesty, i když bylo v sále
značné horko a dusno. Svědčí to nejen o zodpověd-
nosti a kultivovanosti publika, ale i o tom, že kdyby-
chom měli k dispozici vodítko, jak postupovat před
zářijovým nástupem covidu-19, mohli jsme být nená-
silně a postupně připraveni.
V průběhu měsíce září se ještě podařilo uskutečnit
několik vydařených akcí, o které bychom vzhledem
k omezení, která nastala a ještě přijdou, přišli. Jednou
z nich byla oslava 100 let od založení milevského fot-
balu. Akce se konala v sobotu 19. září a bylo se na co
dívat. Tým kolem prezidenta klubu Skalického odvedl
výbornou práci a odměnou mu byla spokojenost
všech, kteří přišli.  
Vynikající podívanou si užil zcela zaplněný sál domu
kultury i o den později – v neděli 20. září, kdy se před-
vedl taneční soubor EFK dance family s projektem
Vítej. Opakuji se, ale je pozoruhodné sledovat, kolik
talentovaných, zároveň však pracovitých mladých
lidí tu máme! 
Otázkou zůstává, co bude s naší kulturou a sportem
dál. Přiznejme, že vládní zmatky kolem omezení počtu
návštěvníků na těchto akcích berou pořadatelům chuť
do práce. Zvolili jsme jinou cestu než většina měst
a obcí, která už v květnu rezignovala na pořádání

společenských akcí a zrušila je až do konce roku. Sna-
žili jsme se občanům dopřát maxima zábavy, i když
to dalo, většinou zaměstnancům Domu kultury Milev-
sko, dost práce. Zatím jsme se dohodli, že letos vyne-
cháme ples města, nebude se konat ani slavnostní
večer k 28. říjnu. Tradiční předávání medailí města
bychom rádi zachovali, ale v jiném termínu a na jiném
místě.        
Během druhé poloviny října by měla začít dlouho při-
pravovaná rekonstrukce budovy milevského vlako-
vého nádraží. Rekonstrukci zajišťuje společnost Sprá-
va železnic, podle plánů by měla budova dostat novou
střechu, fasádu, měly by být provedeny i zásadní úpra-
vy vnitřních prostor budovy. Přístavek s toaletami
bude zbourán, protože ty budou přímo v budově nád-
raží. Vše by mělo stát kolem 9 miliónů korun a hotovo
by mělo být do konce května 2021. 
V průběhu léta a především na podzim nás každoročně
trápí nepříjemná dopravní omezení a uzavírky kolem
Milevska. Sotva skončila objížďka kvůli rekonstrukci
mostu u Srlína, čeká nás další lapálie – tentokrát plná
uzavírka silnice na Tábor v jednokilometrovém úseku
od benzínové pumpy Tomegas směrem na Sepekov.
Začne od října, trvat bude měsíc. Útěchou nám bude
kus kvalitní silnice.
Vážení čtenáři, začínáme tvořit rozpočet města na
příští rok. Nebude to jednoduché, když nevíme, kolik
dostaneme peněz, a naopak víme, co všechno by bylo
potřeba udělat. Věřím, že najdeme rozumnou cestu. 
Jednotlivé firmy nám postupně předávají výsledky
své práce – budova spořitelny má novou střechu, par-
koviště za křižovatkou do Komenského ulice je již
plně funkční (ani jsme nestačili přestřihnout pásku),
chodník v Sokolovské ulici je hotový. Těšíme se
i z drobných investic – např. nového osvětlení u pane-

láku v ulici B. Němcové, tzv. „uraňáku“. Konečně je
tak osvětlena cesta od základní školy až po Sažinovu
ulici. 
Přichází podzim. Přeji Vám všem, ať jej prožíváte ve
zdraví a dobré náladě.

Ing. Ivan Radosta  

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,

KALENDÁŘ MILEVSKO 2021

Nový městský nástěnný kalendář Milevsko 2021,
vytvořený z vybraných 12 fotek nedávno vydané knihy,
je v tiskárně. Část nákladu bude opět ke koupi v info-
centru, a to od října 2020. Na obsahové a grafické
přípravě kalendáře jsem spolupracoval s Martinem
Třeštíkem, realizaci v tiskárně zajišťuje Vít Kratochvíl.
Věříme, že se vám bude líbit a bude vás provázet příš-
tím rokem. Martin Kupec



První školní den šly děti na sídlišti do školy již po novém chodníku. V Komenského ulici
byla dokončena jeho rekonstrukce.

Bartolomějské posvícení bylo zahájeno ve čtvrtek 27. srpna koncertem Pocta baroku,
který se uskutečnil v klášterní bazilice.

JSDH a SDH Milevsko má nový dopravní automobil. Po neuvěřitelných 67 letech došlo
k tomu, že SDH má nové nepoděděné auto. Tak ať slouží! 
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 31. 8. 2020
• Souhlasila s předloženým návrhem zadávací dokumentace a vyhlásila výběrové

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění úvěru na pokrytí akce
„Rozšíření Domova pro seniory Milevsko“.

• Vzala na vědomí informace o projektu „Participativní rozpočet – SPOLU“ a roz-
hodla uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku a mon-
táž herních prvků v rámci modernizace dětského hřiště na Píseckém předměstí
s firmou Bonita Group Service s. r. o. za nabídkovou cenu 125 923,49 Kč vč.
DPH.

• Vzala na vědomí informace o projektu „Participativní rozpočet – SPOLU“ a roz-
hodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Nové překážky na milevském
skate parku“ s firmou Mystic Constructions spol. s r. o. za nabídkovou cenu 99
220 Kč vč. DPH.

• Schválila poskytnutí individuální dotace Farní charitě Milevsko ve výši 6 000 Kč
na projekt „Říjnový koncert k poctě Panny Marie“.

• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace a vyhlásila otevřené zadávací
řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Rozšíření Domova pro seniory Milev-
sko“.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Údržba střechy budovy čp. 1047,
Na Vinicích, Milevsko (správa hřbitova)“ a rozhodla uzavřít objednávku
s Malíři ML s. r. o. za cenu 96 800 Kč včetně DPH.

• Schválila návrh objednávky na opravu střechy hostince v místní části Velká
a rozhodla uzavřít objednávku s firmou Martin Tesař za nabídkovou cenu 195
753,8 Kč vč DPH.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 9. 9. 2020
• Schválilo podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní

práce pro rok 2021 ze státního rozpočtu České republiky na zabezpečení pra-
covního místa a činnosti terénního pracovníka v práci s romskou komunitou,
v souladu s podmínkami, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády
České republiky č. 13/2020 o poskytování neinvestičních dotací k financování
programů v oblasti lidských práv.

• Vzalo na vědomí žádost o prodeji části pozemkové parc. č. 327/5, v k. ú. Milevsko
a rozhodlo zveřejnit záměr prodat část pozemkové parcely č. 327/5 o výměře
150 m2 ve vlastnictví města Milevska, MgA. Denise Cirmaciové PhD za cenu dle
znaleckého posudku 251 Kč za 1 m2.

• Schválilo prodej nemovitosti čp. 206 na parc. č. st. 247/1, pozemkové parc.
č. 287/1 a čp. 417 na parc. č. st. 247/2 v ul. Sokolovská, k. ú. Milevsko panu
Janu Kocourkovi za kupní cenu 2 170 000 Kč.

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

Přijela pouť! Díky tomu, že posvícení letos nebylo v Bažantnici, přesunuly se lunaparky
do centra města. Po mnoha letech jste tak mohli navštívit pouťové atrakce přímo na
náměstí. 

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA



Školní rok začal. Všem žákům přejeme úspěšný návrat do školních lavic. Na milevských
základních školách nastoupilo celkem 975 žáků.

V lokalitě Na Vinicích přibyly nové lavičky.

Nový chodník dostala část ulice Sokolovská. Realizace se chopily Služby Města Milevska,
které tak pomohly dokončit protahující se realizaci pokládky elektrického vedení spo-
lečnosti E.ON.

Ledňáček říční byl nalezen kolem poledne ve čtvrtek 3. září úředníky OŽP MěÚ u hlavního
vchodu 2. ZŠ v Milevsku. Nejevil známky zranění, ale ani nereagoval na pohyby. Před-
pokládá se, že se přesouval na zimu do teplejších krajin a narazil do skla. Obvykle se
tento jedinec nachází a hnízdí u vody. Ledňáček byl převezen do záchranné stanice
Makov, kde mu byla poskytnuta potřebná péče.
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ZNÁTE HISTORII PRAPORU MĚSTA?
Autorem návrhu vlajky města Milevska byl výtvar-
ník Petr Kolář, který na počátku devadesátých let
pracoval v Milevském muzeu na civilní službě. Po
poradě s odborníky na heraldiku a vexilologii byly
nakonec zvoleny barvy, které jsou zachyceny na
městském znaku. Znak zachycuje v červeném štítu

poprsí vousatého muže s kloboukem na hlavě ve zlatočerveném plášti a s hnědým
kožešinovým límcem. Na prsou má muž na zlatém řetěze v modrém poli zlatého
kapra.
Původní vyobrazení tohoto starého městského znaku z přelomu 16. a 17. století
bylo však vždy jednobarevné. Teprve Vincenz Robert Widimsky ve své knize Städ-
tewappen des Oesterreichischen Kaiserstaates (Městské znaky rakouského císař-
ství), prvně vydané roku 1864, uvádí u hesla Mühlhausen (Milevsko) toto: 
„Teprve koncem 16. století bylo Milevsko díky přímluvě svého pána Bernarda
z Hodějova přijato za město císařem Maxmiliánem a obdařeno městským znakem
s poprsím císaře Maxmiliána ve slavnostním rouchu na červeném štítě, který na
zlatém řetěze nese přes ramena rodinný erb pánů z Hodějova – modrý štítek se
zlatou rybou s hlavou nahoru šikmo vlevo (orig. německý)“.
Text je doplněn obrázkem č.308, který zachycuje městský znak vuvedených barvách. 
Heraldikové jsou dnes zajedno, že barvy městské vlajky musí vycházet z barev
použitých na městském znaku, na vlajce však tento samotný znak nesmí být umís-
těn. Protože na barevném vyobrazení městského znaku ve Widimského knize pře-
vládá barva červená a zlatá (žlutá), vyšel Petr Kolář z těchto barev při tvorbě
návrhu městské vlajky. Ta má tedy pět podélných stejně širokých pruhů střídavě
červené a zlaté barvy, přičemž krajní pruhy jsou červené. Jedná se tedy o tři
červené pruhy a dva zlaté, poměr stran je 2:3. Prapor města Milevska byl schválen
heraldickou komisí Parlamentu ČR bez připomínek. Vlajka byla poprvé vyvěšena
na budově milevské radnice na státní svátek 28. října 1993.

Michal Horek, místostarosta

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KLÁŠTEŘE
V sobotu 19. září se konal
v milevském klášteře Den
otevřených dveří, který
byl pořádaný ve spolu-
práci s Ministerstvem pro
místní rozvoj. Klášter
nabídl hned čtyři pro-
hlídkové okruhy, mezi
nimi komentované pro-
hlídky varhan a prohlídky
zaměřené na spolupráci
rodičů s dětmi. Prohlídek
se zúčastnilo kolem 500

návštěvníků. Paralelně v Bažantnici probíhal bohatý kulturní program rozšířený
o tvůrčí aktivity např. z dílny galerie Sladovna. Pojízdná laboratoř AV ČR zas inter -
aktivní formou představila vědu a výzkum. O zábavu se postaral Kejklíř Slávek.
K poslechu zahrály kapely Fantom a Kampadem a srdce všech potěšil folklorní
soubor Kovářovan. Bc. Irena Velcová
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ROZHOVOR S PETROU BLÁHOVOU,
ŘEDITELKOU MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Nejenom o tom, jestli je čtení knih stále „in“, podle čeho se vybírají nové
knihy, jaké je poslání knihoven v současné době a co nového pro nás knihovnice
chystají si můžete přečíst v následujícím rozhovoru s Ing. Petrou Bláhovou,
ředitelkou Městské knihovny v Milevsku, kterou jsme požádali o rozhovor.

Je čtení knih stále oblíbenou činností, jak lidé tráví volný čas?
Ano. Čtení knih přežije techniku i rychlost doby. Lidé se totiž dělí do několika
skupin.
Ti první čtou, knihy si kupují nebo chodí do knihovny. U nás chodí do knihovny
21% milevšťáků. Mezi knihovníky je měřítkem úspěchu 20% populace města,
takže úspěch. Tito lidé si uvědomují, že své domácí knihovny nemají nafukovací,
celou výplatu za knihy utratit nemohou, a že denně v Česku vychází téměř 50 nových
knížek.
Další skupinou jsou lidé v produktivním věku, kteří v mládí četli, ale teď na to
nemají čas. I čtení je pouze otázkou priorit a tito lidé se ke čtení časem vrátí.
Poslední skupinou jsou ti, kteří hrdě hlásí, že prostě nečtou. Ti neví, že zatím jen
neobjevili tu „svou knihu“. Má ji každý. Je to ta, která způsobí, že propadnete

kouzlu čtení. Pochopíte, proč jsou lidé schop-
ni zapomenout na svět kolem sebe a ponořit
se do příběhu. Někteří šťastlivci ji objeví již
v dětství, jiní v dospělosti a někdo tak trvá
na tom, že nečte, že ji neobjeví nikdy a tato
kouzelná dimenze mu zůstane bohužel skryta
po celý život.
Myslíte si, že do budoucna vytlačí čtečky
knih ty v papírové podobě?
Nemyslím. Čtečky jsou jen další možností, jak
se dostat ke knihám. Pro knihovny nejsou
ohrožením, ale příjemným doplňkem, díky
kterému mají čtenáři ihned po ruce knižní
novinky a u sebe stále něco ke čtení pro nena-
dálé příležitosti. E-knihy pro čtečky navíc
knihovna nabízí svým čtenářům zdarma jako
jednu ze služeb.

Podle čeho vybíráte nové knížky do fondu knihovny a která kniha je tou nej-
půjčovanější? 
Knížky vybíráme dle recenzí knih a vkusu našeho a našich čtenářů. Na dospělé
oddělení ročně nakoupíme více jak 700 knih, na dětské oddělení a na pobočku
knihovny v Domě kultury kolem 400 knih. Je to ale jen zlomek toho, co nabízí
knižní trh. 
Nejpůjčovanější jsou u dospělých současní čeští spisovatelé Alena Mornštajnová,
Radka Třeštíková a Patrik Hartl. U dětí pak povinná četba.
Jaké je podle vás poslání knihovny v současné době? Zřejmě to již dávno není
jen půjčování knih…
Poslání knihovny je být obývákem města. Neutrálním místem bez požadavků na

Kolektiv milevské knihovny na exkurzi v té písecké.

Na chodbě knihovny můžete navštívit
charitativní antikvariát.

ANDĚLA MARŠÁLKOVÁ 
OBDRŽELA CENU BEDŘICHA SMETANY

Také v letošním roce Unie českých pěvec-
kých sborů zveřejnila výzvu k nominaci
na sborové a sbormistrovské výroční
ceny, na kterou jsme reagovali přihlá-
šením naší sbormistryně Anděly Mar-
šálkové. 
Z velkého počtu došlých nominací sbor-
mistrů z celé republiky je připraven užší
výběr, z nějž komise vybírá jednoho, pří-
padně dva držitele příslušné ceny. O jed-
notlivých kandidátech je vedena roz-
prava, poté jim porotci anonymně
přidělují body. Po sečtení bodů předloží
předseda Hudební komise návrh Hlav-
nímu výboru, který ho potvrdí a výsledky
oficiálně zveřejní. 
K naší veliké radosti nám Hlavní výbor
UČPS oznámil, že naší sbormistryni bylo
uděleno největší tuzemské ocenění -
Cena Bedřicha Smetany, která se udě-
luje za celoživotní zásluhy o rozvoj čes-
kého sborového zpěvu. Tímto tak ocenili
nejen její dosavadní působení i úspěchy
v celoživotní práci se sbory, ale i to, že
spoustu dětí přivedla k lásce k hudbě,
která jim zůstává většinou po celý zbytek
života. 
Chtěli bychom jí popřát, aby jí elán
a tvůrčí činnost neopouštěly ani v dal-
ších letech a těšíme se všichni ještě na
spoustu společně prožitých chvil.

Členové Milevského smíšeného sboru
Ukázka ze sborového časopisu CANTUS, kde
byli zveřejněni držitelé jednotlivých cen.

TAK UŽ SE PARKUJE

Už jsem si to také vyzkoušel a jsem velmi rád, že se mi tento projekt nového par-
koviště na sídlišti v Komenského ulici podařilo v radě města a v zastupitelstvu
prosadit a navíc na něj získat v Praze ekologickou dotaci. Byla to na radnici moje
investiční priorita pro rok 2020. 
Výstavbou parkoviště pomáháme řešit nedostatek parkovacích míst vtéto lokalitě.
Zároveň si myslím, že se podařilo parkoviště rozumně zasadit do stávající zeleně
azachovat ive velké většině zde umístěné vzrostlé stromy. Děkuji městskému odboru
OISM za dobrou spolupráci na projektu a také všem těm zastupitelům, kteří tuto
akci svým hlasem podpořili!

JUDr. Martin Kupec, Ph.D., radní města pro investice



říjen 2020 | Milevský zpravodaj | 5

vás, poskytujícím bezpečí a nabízejícím knihy, kulturu
a vzdělání. Mělo by to být příjemné místo, kde můžete
zdarma strávit svůj čas. A ne nutně jen čtením. Děti
zde mohou psát úkoly a hrát deskovky, maminky
nakrmit a přebalit své děti. Dát si kávu, přečíst noviny.
Relaxovat u knížky. 
Dle Alberta Einsteina je umístění knihovny ta jediná
věc, kterou musíte znát. A my s ním souhlasíme. Ať
přijedete do jakéhokoliv města, místní knihovna by
vám měla poskytnout bezpečné zázemí a přísun infor-
mací. V tuto chvíli to zatím není všude běžné, ale je
to jen otázka pár let, než se knihovny stanou oprav-
dovými obýváky svých měst.

Knihovny v posledních letech realizují pro své návštěvníky řadu zajímavých
aktivit nad rámec půjčování knih. Podle čeho se rozhodují, jaké aktivity budou
veřejnosti nabízet?
Každá knihovna je veřejným místem. Její podobu určují nejen lidé uvnitř, ale
právě místní komunita. Podle toho, jak je silná, jakým směrem kráčí a jak moc je
aktivní, vypadají další aktivity knihovny. Proto má každá knihovna v republice
jinou měsíční programovou nabídku a každá z nich je správná.
Jaké akce, které pořádáte, nejvíce vybočují z hlavního knihovnického „prou-
du“?
Největším „úletem“ byla v době svého vzniku Úniková hra na půdě knihovny. Ta
vznikla před dvěma lety neplánově pro děti z našeho knihovnického tábora a stále
překvapuje nejen naše knihovnické návštěvy.
Moc rádi máme akce, které nazýváme „alternativní“. Vždy se jedná o příjemné
setkání a sdílení informací podobně naladěných lidí. Během roku tedy u nás
probíhá semínkovna, sazeničkovna, pečení chleba, výroba sirupů či kvašení zele-
niny.  
Z dětských akcí milujeme Čarodějnickou akademii, která má již mnohaletou tradici.
Celá knihovna se promění na čarodějnickou školu a vyřádí se nejen děti, ale také my.
Na jakou nejbližší akci knihovny byste naše čtenáře ráda pozvala?
Na říjen jsme naplánovali řadu zajímavých akcí, ale zda opravdu proběhnou, netu-
šíme. Situace se mění ze dne na den, my se jí přizpůsobujeme a o změnách v pro-
gramu návštěvníky ihned informujeme na našem webu www.knihmil.cz a na Face-
booku. Na 2. října byla přesunuta z dubna Noc s Andersenem pro děti. Naplánovaná
je beseda o mýtech Staré Prahy, Listování, tvoření pro děti, Virtuální univerzita
3. věku, setkání Spolku přátel krásné literatury a voňavé kávy či studentů trénování
paměti.
Řada akcí je pravidelných. V pondělí a v úterý odpoledne u nás probíhá anglické
čtení pro děti, v úterý se na pobočce knihovny cvičí jóga mezi knížkami a v pátek
v 10 hodin se u nás schází maminky s nejmenšími dětmi na Knihožroutech. Jednou
měsíčně můžete navštívit inspi-
rativní snídani na studovně
a neobvyklou aktivitou je třeba
Arteterapie, která probíhá jak
pro dospělé, tak pro slečny od
12 let.
Všechny tyto aktivity zvládáme
dělat jen díky skvělému týmu
nadšených kolegyň, které doko-
nale ovládají svou profesi a mají
chuť posunout knihovnu dalším
směrem!
Nabízíte sdílené učebny. Můžete nám říci, o co jde?
Naše prostory nabízíme veřejnosti k vypůjčení v časech, kdy nepůjčujeme či je
nevyužíváme pro své aktivity. 
Kreativní učebna v přízemí je určena pro 6 až 8 osob ideálně pro tvoření, setkávání
maminek s dětmi či pracovní schůzky. Bookroom neboli přednášková místnost je
vhodná k prezentacím a výuce pro 10 až 15 osob. A nakonec studovna. Jedinečný
prostor se stálou expozicí současných milevských autorů, vhodný pro besedy
a přednášky až pro 25 osob. Vždy se snažíme nalézt vhodný termín, pomoci s pří-
pravou, občerstvením či s propagací akce. 
Vaše knihovna zaznamenala velký úspěch, když postoupila do 2. kola soutěže
O nejlepší městskou knihovnu roku 2020. Kdy bude znám vítěz a jak tato
soutěž probíhá?

Naše knihovna byla do soutěže nominována jako jediná za Jižní Čechy. Tuto nomi-
naci jsme si zasloužili díky naší ucelené koncepci podpory čtenářství u dětí od
narození po dospělost, řadou zajímavých a neobvyklých akcí a samozřejmě dobrými
knihovnickými statistickými ukazateli - tzn. více jak 20% obyvatel Milevska si
u nás půjčuje knížky, máme bohatý a kvalitně udržovaný knižní fond, který se
dostatečně „točí“ mezi našimi čtenáři.
Do 2. kola postoupilo 8 knihoven z celé České republiky. Ty během tří srpnových
dnů navštívila hodnotitelská komise, jejímž předsedou byl generální ředitel Národní
knihovny Vít Richter. Soutěžili s námi např. Vsetín, Šumperk či Jičín. Každá knihovna
měla jednu hodinu na své představení a poté již komise přešla k bodování 37 kritérií.
Škála byla velice rozsáhlá - hodnotila se nejen kvalita služeb pro veřejnost, estetika
prostor, dostupnost knihovny či její webové stránky. Ale třeba také to, zda je
o knihovně zmínka v průvodcích pro turisty nebo na směrovkách ve městě.
Vítěz letošního ročníku bude slavnostně vyhlášen 7. října v Zrcadlové kapli Kle-
mentina. Děkujeme za rozhovor

Rozvoz knih v době korony.

V nedávné době vzniklo nové
logo knihovny.

ODCHYT A KASTRACE TOULAVÝCH KOČEK
Během letošního října bude opět proveden odchyt a následná kastrace toulavých
koček. Odchyt koček bude prováděn prostřednictvím městské policie v lokalitách
J. A. Komenského, B. Němcové, u veřejných záchodů na autobusovém nádraží
a na starém sídlišti. To jsou místa, ve kterých se toulavé kočky opakovaně vyskytují.
V této souvislosti apelujeme na občany, aby na odbor životního prostředí nahlásili
případné další lokality, kde toulavé kočky zaznamenali, aby mohl být odchyt pro-
veden i zde. Kastrace toulavých koček se provádí zejména proto, aby se zabránilo
nekontrolovanému množení koček a eliminovala se zdravotní rizika s ním spojená.
Kočky budou po provedené kastraci a ošetření veterinárním lékařem vráceny na
původní místa, kde byly odchyceny. 
V souvislosti s plánovaným odchytem toulavých koček vyzýváme majitele koček, aby
si během měsíce října své domácí kočky zajistili takovým způsobem, aby nedošlo
k náhodnému odchytu avykastrování jejich mazlíčka. Toto je možné provést například
označením kočky barevným obojkem.

Ing. Hana Hadrbolcová, odbor životního prostředí

V MĚSÍCI ČERVENCI 2020 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM

ZPRAVODAJI:

V MĚSÍCI SRPNU 2020 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM

ZPRAVODAJI:

80 let
Helena Dvořáková

Marie Máchová
Hana Říhová

85 let
Vlasta Šiková
Eva Skalická

Růžena Molová

90 let
Miloslav Coufal

Marie Drnková

91 let
Václav Procházka
Jindřich Hladík

92 let
Libuše Šifaldová

98 let
Vlasta Kopecká

103 let
Věra Schorníková

80 let
Ludmila Klímová
Marie Kukrálová
Marie Maňáková
Helena Čiháková
Marie Krygarová
Marie Benešová
Václav Matuška
Miloslav Smrt

85 let
Marie Pillerová
Marie Weberová

Zdeňka Čevelová
Ludmila Heroutová
František Humpál

90 let
Jiřina Slámová, Rukáveč

Marie Dušková

91 let
Marie Švárová

92 let
Jiřina Vodňanská

93 let
Anna Faladová
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Vznik dnešního fotbalu má kořeny v Anglii (z anglického football, foot – noha,
ball – míč) v 16. století, kde tamní soukromé školy nařizovaly povinné sportování
studentů, a právě fotbal se stal jedním z oblíbených sportů. Každá ze škol používala
vlastní pravidla (např. rozměry hřišť), postupně se vykrystalizovaly dvě hlavní
formy fotbalu. V jedné verzi pravidel se míč přenášel v rukou, ve druhé verzi, která
byla základem dnešního fotbalu, se používalo hlavně kopání do míče. Kopaná se
pak rozšířila po Evropě a dalších kontinentech. Jedná se bezesporu o nejpopu-
lárnější míčový sport na celém světě. Kopaná zakořenila také v Čechách a ani
Milevsko nebylo výjimkou. Sportovní klub Milevsko vstoupil v červenci roku 1921
do Jihočeské župy fotbalové, vzniklé dne 16. března 1919.
Je však velmi pravděpodobné, že neorganizovaně se zde kopaná hrála již před

I. světovou válkou. Sportovní klub v Milevsku vznikl v době poválečného nadšení
mladých přívrženců kopané, převážně studentů. Nadšenci, kteří se vrátili z války,
položili základ milevské kopané již na sklonku roku 1919. K založení sportovního
klubu došlo roku 1920, zakladateli byli Josef a Antonín Burešovi, Karel Vodňanský,
Jaroslav Bazika ml., Jan Koukl, Arnošt Reichner, Felix Kudláček, Jaroslav Turek,
Emil Kafka, Ivan Procházka, Karel Zelenka a řada dalších.
Se založením měli nadšenci řadu starostí. V první řadě nastaly problémy se zajiš-
těním potřebného vybavení od kopaček, přes dresy až po míče. Žádný z těchto
mladých hráčů nebyl po finanční stránce nikterak podporován, aby mohl hromadně
nakoupit. Na první fotbalisty pohlíželi milevští občané jako na „blázny“, kteří
nemají co na práci. Aby tato svízelná situace s obstaráváním rekvizit byla vyřešena,
rozhodli se hráči, že každý nějaké peníze ušetří a věnuje je na zakoupení fotbalových
rekvizit. Někteří koupili dresy, jiní kopačky, další míče. Celé mužstvo pak bylo
oblečeno do bílých košil s bílými límci, černou úzkou náprsenkou a černými man-
žetami na rukávech, měli bílé trenýrky a černé štulpny. To bylo první oblečení
milevských fotbalistů, a tím byla také přijata černobílá barva klubu. Pro první

příležitost bylo pořízeno několik párů kopaček, na všechny hráče se však nedostalo,
a tak někteří museli hrát ve svých botách. Největší starostí bylo obstarání pozemku,
kde by se dalo vybudovat hřiště. Brzy však byla tato záležitost, byť provizorně,
vyřešena. Tehdejší nájemce klášterního velkostatku dal svolení k tomu, že utkání
může být sehráno na louce u tzv. Panských stodol na severním okraji města, ovšem
až po skončení senoseče a následném odvezení sena. Jedná se o místo u křižovatky
silnic na Kovářov a Petrovice. Hned příští neděli byly ráno postaveny narychlo
brány, a to tak, že na každé straně byly zaraženy dva kůly, které nahoře spojoval
silný drát, nahrazující břevno. Tento drát prý dodal zdarma pan Bureš. 
V odpoledních hodinách se pak dostavil první soupeř, mužstvo Tábora, se kterým

byl zápas sjednán. Přišlo se podívat mnoho zdej-
ších občanů. „Jak to dopadlo? Jaké to bylo? Těž-
ko dnes již po čtyřiceti letech říci. Snad to
dopadlo dobře, snad se to i líbilo,“ řekl po letech
jeden z pamětníků, Antonín Břicháček. „Výsle-
dek o dalším osudu kopané v Milevsku vůbec
nerozhodoval. Důležité bylo, že příští neděli se
hrálo opět, a diváky nemrzelo ani to, že museli
dát poprvé do čepice nějaký ten příspěvek, který
se vybíral na úhradu režie“. 
První klubová místnost byla v hostinci „U Bílého
koníčka“ (stával na místě, kde byla později pos-
tavena budova Okresního národního výboru,
dnes Poliklinika). Nájemcem tehdy byl Jaroslav
Bazika ml., první předseda klubu a zároveň
mecenáš milevské kopané, jedna z těch postav,
jež byly ve vývoji kopané typické v každém jiho-

českém sportovním oddílu a bez nichž si celý vývoj nelze představit. 
První přátelské zápasy se vyjednávaly převážně s Táborem a Pískem. SK Milevsko
nastupoval k těmto zápasům v sestavě: brankář – Kresl, obrana – Jaroslav Turek
„Kaliba“ a Ivan Procházka, záloha – Karel Vodňanský, Arnošt Reichner a Felix
Kudláček, útok Karel Charvát, Jan Koukl, Jaroslav Bazika ml., Antonín Bureš,
Josef Masopust, Josef Bureš, Richard Habart, Karel Burda a další.
Sportovní klub jako organizovaný klub Jihočeské fotbalové župy vstoupil v činnost
(ustanovil se) 13. července 1921, poté, co došlo 23. února 1921 ke schválení klu-
bových stanov Okresním úřadem v Milevsku (strojopisné stanovy klubu ze 14. 2.
1921 nebo slovní popis sportovních dresů z 20. 7. 1921 jsou uloženy v Národním
archivu Praha). Klub měl 31 členů činných, 92 členů přispívajících a 5 členů zaklá-
dajících. Členové pocházeli většinou z řad mládeže živnostenské a částečně i ze

studenstva. Členský příspěvek za člena činil 20,- K za rok. V tomto údobí nebyl
fotbal ještě tak rozšířen, a proto v menších městech ani mužstva nebyla. Sportovní
klub Milevsko byl zařazen do tehdejší II. třídy Jihočeské fotbalové župy, mezi
týmy Tábora, Písku, Blatné, Strakonic a dalších. Ve dvacátých letech SK Milevsko
moc utkání nenahrál, poněvadž měl několikrát pozastavenou činnost nebo jej
také vyškrtli ze seznamu župy (např. pro nezaplacení daně nebo nedoložení
hráčské legitimace). Lukáš Panec, Milevské muzeum

STŘÍPKY Z MINULOSTI – 100 LET FOTBALU V MILEVSKU – 1. ČÁST

Legitimace člena SK Milevsko Ervína Hofmana ml., 1921. (Mgr. Vlasta Machartová)

SK Milevsko v roce 1926. (FC ZVVZ Milevsko)

SK Milevsko po vítězství v turnaji o Pohár předsedy klubu MVDr. Emanuela Pešiny při
Sportovním dnu, 1929. (FC ZVVZ Milevsko)
Stojící zleva: Ervín Hofman (bílé kalhoty), František Míka, Václav Kálal, František Pejša,
Josef Šmerák, Karel Zelenka, František Kokrment, Gustav Vodňanský, Karel Zdeněk
Sedící zleva: Josef Hadáček, Stanislav Uher, Antonín Břicháček

Hostinský Jaroslav Bazika ml.,
první předseda Sportovního klubu
Milevsko, z tabla milevských
ochotníků. (Milevské muzeum)
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KULTURA A SPORT – ŘÍJEN 2020

RYTMUS: TEMPOS
čtvrtek 1. 10. 20:00
SR – Dokument, hudební – Dokument přináší výji-
mečný pohled na celou Rytmusovu kariéru od úpl-
ných počátků až po dnešní pozici uznávané
a obdivované hvězdy a celebrity.
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

PINOCCHIO
pátek 2. 10., sobota 3. 10. 20:00
neděle 4. 10. 17:30
Itálie, VB, Francie – Dobrodružný, rodinný – Řezbář
Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako
vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nejvzor-
nější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky
nimž prožívá nespočet napínavých dobrodružství.
DABING 125 min.
vstupné: 120 Kč 

SVĚT PODLE MUCHY
neděle 4. 10. 20:00
ČR – Dokument – Syn Alfonse Muchy, Jiří, hledá ve
vzpomínkách, korespondenci a pamětech osudy
svého otce, geniálního kreslíře a selfmademana,
jehož sláva se zrodila takřka přes noc díky spolupráci
s hereckou hvězdou tehdejší Paříže Sarah Bernhardt.
ČESKÉ ZNĚNÍ 100 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč 

AFTER: PŘIZNÁNÍ
čtvrtek 8. 10. 20:00
USA – Romantický – Láska Tessy a Hardina je osudová
a jeden bez druhého nemůže být, ale nespálila
se Tessa už příliš?
TITULKY 105 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

LÉTO PATŘÍ REBELŮM
pátek 9. 10., sobota 10. 10., neděle 11. 10.

17:30
SR, Německo – Léto je konečně tady! Jonáš se jako
každý rok těší na svého dědu Bernarda, se kterým
vždycky prožil ty nejlepší prázdniny. Letos je to ale
jiné…
DABING 90 min.
vstupné: 120 Kč 

TENET
pátek 9. 10. 20:00
USA – Akční, drama, sci-fi – Hlavní zbraní hrdiny akč-
ního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christop-
hera Nolana je jediné slovo – Tenet.
TITULKY 150 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

SMEČKA
sobota 10. 10., neděle 11. 10. 20:00
ČR – Drama, sportovní – Holky, právo silnějšího
a hokej. V partě dnešních teenagerů se žije podle zá-
konů vlčí smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam
přichází nováček David.
ČESKÉ ZNĚNÍ 94 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

SLUŽEBNÍCI
čtvrtek 15. 10. 20:00
SR, ČR – Drama – Příběh dvou studentů bohoslovecké
fakulty, kteří vstupují na začátku osmdesátých let
v Bratislavě do kněžského semináře a setkávají se
zde s neutěšenými poměry v tehdejší kolaborující
katolické církvi.
TITULKY 88 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč 

ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
pátek 16. 10., sobota 17. 10., neděle 18. 10.

17:30
Korea – Animovaný – Baculka Sněhurka najde pár
kouzelných červených střevíčků, které ji promění
na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden
háček!
DABING 83 min.
vstupné: 120 Kč 

KAREL
pátek 16. 10., sobota 17. 10., neděle 18. 10.

20:00
ČR – Dokument, životopisný – Celovečerní dokumen-
tární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí
a do duše Karla Gotta.
ČESKÉ ZNĚNÍ 127 min.
vstupné: 130 Kč 

NIGHTLIFE: NA TAHU
čtvrtek 22. 10., pátek 23. 10. 20:00
Německo – Komedie – Co všechno se může stát
během jedné noci a jednoho rande, které tak roman-
ticky a nadějně začalo? Skoro všechno.
DABING 111 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč  

SMRT NA NILU
sobota 24. 10., neděle 25. 10. 20:00
USA – Drama, krimi, mysteriózní - „Smrt na Nilu“ je
dílem hvězdného filmového týmu, jenž stojí za zro-
dem celosvětového hitu „Vražda v Orient Expressu“
z roku 2017.
TITULKY
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ
TURNÉ
čtvrtek 29. 10. 09:00
USA – Animovaný – Přijďte strávit příjemné prázd-
ninové dopoledne s dílničkou a pohádkou Trollové,
která nás zavede na jejich turné.
DABING 91 min.
vstupné: 60 Kč 

GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
čtvrtek 29. 10., pátek 30. 10. 20:00
USA, VB – Akční, thriller – John Garrity (Gerard But-
ler) s manželkou Allison (Morena Baccarin) a malým
synem Nathanem se vydávají na nebezpečnou cestu,
aby našli útočiště, před obrovskou kometou rychle
se blížící k Zemi.
TITULKY 119 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

100% VLK
pátek 30. 10., sobota 31. 10., neděle 1. 11.

17:30
Austrálie – Animovaný, dobrodružný – Letošní Hal-
loween bude stoprocentně zábavný a chlupatý.

Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale
není obyčejný a není ani úplně člověk.
DABING 96 min.
vstupné: 120 Kč 

ŽÁBY BEZ JAZYKA
sobota 31. 10., neděle 1. 11. 20:00
ČR – Drama – Film režisérky Miry Fornay rozehrává
nebezpečné vztahové hry, které probíhají v jedné ro-
dině, v průběhu jednoho dne.
ČESKÉ ZNĚNÍ 116 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

V souvislosti s Covid-19 sledujte podmínky konání
akcí na www.milevskem.cz nebo na Facebooku DK.
Případně pište na info@milevskem.cz či volejte
383 809 200.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
JIHOČESKÉHO KRAJE
pátek 2. 10. 14:00-22:00
Volební okrsek.
loutkový sál

TANEČNÍ HODINY 2020 – 5. LEKCE
pátek 2. 10. 19:00-22:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné 30 Kč

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
JIHOČESKÉHO KRAJE
sobota 3. 10. 08:00-14:00
Volební okrsek.
loutkový sál

PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 3. 10. 10:00-12:00
V rámci burzy budeme vybírat hračky pro Darovnu
Milevsko a vy tak můžete přispět na dobrou věc. 
prostory DK
vstupné: zdarma

JÓGA PRO DĚTI – ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 5. 10. 16:00-16:45
Určeno pro děti od 5 let.
hudební sál
cena: 20 Kč/lekci

JÓGA – ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 5. 10. 17:00
hudební sál
Obsazeno, pouze pro předem přihlášené!

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – BESEDA ZÁPADNÍ
POBŘEŽÍ USA A KANADY
pondělí 5. 10. 18:00
loutkový sál

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA – PŘÍPRAVA
K MATURITĚ
pondělí 5. 10. 19:00-19:50
Určeno pro studenty 4. ročníků středních škol. 
učebna 2

MILEVSKÉ KINO

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

DŮM KULTURY

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



8 | Milevský zpravodaj | říjen 2020

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ – SENIOR
KLUB ZVVZ 
úterý 6. 10. 15:00
Setkání se členy, kteří letos oslaví 70, 75, 80, 85
a 90 let. Jen pro pozvané.
malý sál 

NÁHRADNÍ TERMÍN – MIROSLAV DONUTIL
„NA KUS ŘEČI“
čtvrtek 8. 10. 19:00
Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil
navštíví Milevsko se svojí one man show. Skvělé his-
torky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co
vše se může přihodit na cestách. 
velký sál + balkon
vstupné: 390 a 420 Kč

TANEČNÍ HODINY 2020 – 6. LEKCE
pátek 9. 10. 19:00-22:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné 30 Kč

POHÁDKA – PRALESNÍ POHÁDKY
neděle 11. 10. 15:00
Už jste někdy pozorovali zvířátka? Ano, musíme být
potichu a hodně, hodně trpěliví! A čekat, jestli se
nějaké zvířátko objeví. Loutková pohádka plná zví-
řátek je určena dětem od 3 let. 
velký sál
vstupné: 70 Kč

JIŘÍ KOLBABA – PIRÁTI Z KARIBIKU – 
SEVERNÍ ANTILY I. ČÁST
pondělí 12. 10. 18:00
Oblíbení cestovatel a fotograf opět v Milevsku.
Milevské kino
vstupné: 250 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 13. 10. 13:00-16:00
učebna 2

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
středa 14. 10. 17:00
velký sál

KURZ – VÝROBA PAPÍROVÉ KRAJKY
středa 14. 10. 17:30
Kurz je vhodný i pro děti od cca 10 let a je nutno se
na něj přihlásit do 8. října na telefonu 383 809 200
nebo na e-mailu kurzy@milevskem.cz. S sebou si
přineste měkkou podložku (např. pod myš), háčky
na háčkování příze (různé velikosti), jehlu a versa-
tilku nebo korkový špunt. 
výuková učebna
vstupné: 100 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – O ENERGIÍCH
A REIKI
čtvrtek 15. 10. 18:00
Přednáší Tomáš Brož, který pohovoří nejenom
o energiích a reiki, ale i spoustě souvisejících věcech. 
výuková učebna 
vstupné: 30 Kč

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – BESEDA NEUVĚŘI-
TELNÁ INDIE
úterý 20. 10. 18:00
loutkový sál

NÁHRADNÍ TERMÍN – KŠANDA 
středa 21. 10. 19:00
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují
společný život, ale ještě předtím se snaží získat hodně
peněz a přitom zůstat čistí. Vymyslí ďábelský plán.
K jeho realizaci zneužijí manžela Olezlé – Huberta
Kšandu. Pomůžou mu postupně vystoupat až na samý
vrchol kariéry, pak ale jimi nastražená past sklapne.
velký sál
vstupné: 290 Kč

TANEČNÍ HODINY 2020 - PRODLOUŽENÁ
pátek 23. 10. 19:00
velký sál
vstupné: 110 a 100 Kč

NÁHRADNÍ TERMÍN – MAJDA ZE ŠKOLKY
neděle 25. 10. 14:00
Majdu zná každý, kdo se někdy díval na televizi
a chtěl se pobavit nebo poučit. Těšit se můžete na
písničky, zábavné hry a soutěže. 
velký sál
vstupné: 220 a 250 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ FILMU
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
čtvrtek 29. 10. 09:00
Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci a pak se podívat
na film o stoprocentně pozitivní trollí holce Poppy,
která byla v úspěšném prvním díle pouhou prince-
znou, ale nyní povýšila na královnu.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč

TANEČNÍ HODINY 2020 – 7. LEKCE
pátek 30. 10. 19:00-22:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné 30 Kč

WALDA GANG & ALKEHOL TOUR 2020
sobota 31. 10. 20:00
Rockový nářez dvou populárních kapel. Vstup do sálu
od 19:30 hodin.
velký sál
vstupné: v předprodeji 400 Kč, na místě 450 Kč

PŘIPRAVUJEME:

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
neděle 1. 11. 19:00
Fraška s množstvím komediálních situací a překva-
pivým koncem. 
velký sál + balkon
vstupné: 400 a 450 Kč

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
JIHOČESKÉHO KRAJE
pátek 2. a sobota 3. 10.
Volební okrsek. V pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu
od 8 do 14 hodin.

VERNISÁŽ – VÝSTAVA TROJÍ POHLED NA
KRÁSU 
úterý 6. 10. 17:00
Slavnostní zahájení výstavy fotografií Vendy Štof-
flové, Jiřího Hájka a Marka Levého.

VÝSTAVA TROJÍ POHLED NA KRÁSU 
středa 7. až pátek 30. 10.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY – KATKA SVOBODOVÁ 
& TAJEMOJE
pátek 16. 10. 19:30
Nové tváře a potomci Ivana Hlase poprvé ve „skle-
pech“. Účinkují: Kateřina Svobodová, Ondřej Hlas,
Matyáš Paur, Václav Sloup a Zbyšek Kordač. 
vstupné: 200 a 250 Kč

VÝSTAVA OBRÁZKŮ „MÁME RÁDI SVĚT“
celý říjen 08:00-17:00
Výtvarné práce žáků Základní školy při Dětské psy-
chiatrické nemocnici v Opařanech. Výstava je ote-
vřena každý den kromě úterý. 
vestibul knihovny

ARTE TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 1. 10. 17:30-19:30
Přijďte tvořit a relaxovat s lektorkou arteterapie
Hankou. Více informací a přihlášení na e-mailu 
kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna
vstupné: 100 Kč

NOC S ANDERSENEM
pátek 2. 10. 18:00
Přespávačka v knihovně pro děti od 1. do 4. třídy.
Nutná rezervace předem na telefonu 383 809 401.
dětské oddělení

TÝDEN KNIHOVEN 2020
pondělí 5. až neděle 11. 10.
Po celý týden nevybíráme upomínky a v pátek regi-
strujeme nové čtenáře na rok zdarma.
celá knihovna

BRAIN&BREAKFAST
čtvrtek 15. 10. 08:30
Inspirativní snídaně v knihovně = online vysílání na-
táčené v pražském Impact Hubu. Dává nahlédnout
do oborů, se kterými se často nesetkáváme. Propo-
juje lidi, z nichž každý přichází odjinud, ale nad za-
jímavým tématem najdou společnou řeč.
studovna

PŘEDNÁŠKA: ŠÁRKA LEDINSKÁ 
– ZA TAJEMSTVÍM STARÉ PRAHY
sobota 17. 10. 17:00
Vyprávění spojené s fotografiemi vás zavede do ulic
Staré Prahy, budeme hledat bájnou cestu mudrců
a příběh, který vyprávějí domovní znamení, symboly,
sochy a obrazy. 
studovna
vstupné: zdarma

LISTOVÁNÍ: 
ZUZANA DOSTÁLOVÁ – SOBĚSTAČNÝ
úterý 20. 10. 17:00
Scénické čtení neboli divadlo dvou herců představí
knížku o jedenáctiletém Štěpánovi, který řeší roz-
vod rodičů a přeje si jedinou věc, co nejrychleji vy-
růst a stát se soběstačným. Hrají Markéta Lánská
a Jiří Ressler a autorka knížky Zuzana Dostálová.

GALERIE M

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz
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Na místě prodej knihy za 299 Kč. Předprodej
v knihovně.
literární kavárna
vstupné: předprodej 90 Kč, na místě 100 Kč

ARTETVOŘENÍ PRO HOLKY
čtvrtek 29. 10. 16:00-18:00
Malování, povídání, relaxace a sdílení pro holky od
12 let. Více informací na e-mailu kozakova@knih-
mil.cz.
kreativní učebna
vstupné: 80 Kč

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY 
A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 29. 10. 17:00
Pravidelné setkávání milovníků knížek a kultury.
studovna

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ: 

KNIHOHRÁTKY S JÓGOU
čtvrtek 29. 10. 09:00
– cvičení s Hankou pro malé jogínky

MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY
čtvrtek 29. 10. 14:00
– tvoříme nejen putovní kamínky

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
pátek 30. 10. 14:00
– tvoření se Zdeňkou pro radost
vstupné: všechny akce zdarma

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
každé úterý 10:00
Více informací na studovně knihovny.
studovna

KNIŽNÍ PRCEK
každý pátek 10:00-11:00
Setkávání pro rodiče a děti od narození do 4 let.
Čtení, povídání, hry, scénické divadlo. Více informací
v knihovně.
dětské oddělení
vstupné: zdarma

JEDENÁCTKA Z TRŽIŠTĚ
po celý říjen
Výstava ke 100. výročí vzniku kopané v Milevsku. Mu-
zeum je otevřeno denně kromě pondělí, vždy od 9 do
12 hodin a od 13 do 17 hodin. 

KONCERT SOUBORU CHAIRÉ
úterý 6. 10. 18:30
Koncert se koná u příležitosti 350. výročí úmrtí uči-
tele národů Jana Amose Komenského.
Latinská škola

ZIMNÍ STADION:
Hokejové utkání a veřejné bruslení dle rozpisu na
www.spos-milevsko.cz.

LETNÍ STADION:
03. 10. FC žáci – TJ Hradiště 12:30
03. 10. FC muži A – FK Protivín 16:00
04. 10. FC přípravky – FC Písek 09:00
08. 10. FC st. přípr. – Sokol Bernartice 17:00
11. 10. FC muži B – FC Chyšky 15:30
15. 10. FC ml. př. – TJ Hradiště B 17:00
15. 10. FC přípravky – JFA Č. Budějovice 09:00
15. 10. FC žáci – Spartak Kaplice 12:00
15. 10. FC muži A – FK Olešník 15:30
22. 10. FC st. př. - FK Mirovice 17:00
25. 10. FC žáci – Malše Roudné 11:00
25. 10. FC muži A – TJ Osek 14:30
28. 10. FC muži A – Sokol S. Ústí 14:00
31. 10. FC dorost – FK J. Hradec 10:00
31. 10. FC muži B – 1. FC Jistebnice 14:00

SPORTOVNÍ HALA:
03. 10. Došwich muži B 08:00
04. 10. Došwich ml. žáci 08:00
04. 10. Házená st. žákyně, ženy 15:00
10. 10. Házená mini, ml. žákyně, ženy 08:30
10. 10. Došwich muži A 17:00
17.-18. Turnaj házené ml. žákyně 10:00 
24. 10. Došwich junior A 13:00
24. 10. Došwich muži A 17:00
25. 10. Došwich junior A 13:00
31. 10. Proactive – Oblastní přebor Jih. kr. 09:00
31. 10. Došwich junior A 17:00

SAUNA:
středa: muži 16:00-21:00
čtvrtek: ženy 15:00-21:00
pátek: muži   15:00-21:00

ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ USA A KANADY
pondělí 5. 10. 18:00
Turistická beseda, vypráví a promítá Matěj Patera.
DK – loutkový sál

PODZIMNÍ ŠPEKÁČEK
středa 7. 10.
Na krátkou vycházku do okolí Milevska si vezměte
s sebou chutný špekáček. Sraz u sokolovny je
v 13 hodin.
vede: Jindřich Janouch

SEMINÁŘ VEDOUCÍCH A CVIČITELŮ KČT JIŽNÍ
ČECHY
sobota 10. až neděle 11. 10.
Pořádá oblastní výbor KČT, místo konání bude upřes-
něno dodatečně. Přihlášky na telefonu 737 232 897.

NEUVĚŘITELNÁ INDIE – POVÍDÁNÍ 
O MĚSÍČNÍM PUTOVÁNÍ PO INDII 
úterý 20. 10. 18:00
Turistická beseda, vypráví a promítá Ing. Petr Beneš.
DK – loutkový sál

VELKOBOR
sobota 3. 10. 16:00
Pěvecký a chrámový sbor. Koncert je podpořen do-
tací na kulturu města Milevska.
Klášterní bazilika
doporučené vstupné: 100 Kč

KVÍZY A HÁDANKY
pátek 2. 10. 

PREVENTIVNÍ TÉMA – HODNOTY V ŽIVOTĚ
úterý 6. 10. 

PEČEME PERNÍK
úterý 13. 10. 

POBYT VENKU
úterý 20. 10. 

MÄKKELÄ (FIN)/HONZA VÁŇA
pátek 2. 10. 20:00 

RAP VE ŠROTU
pátek 16. 10. 20:00

PROMÍTÁNÍ FILMU – ZEMŘÍT PRO DESIGN
neděle 18. 10. 14:00

PODZIMNÍ DEKORACE Z PŘÍRODNIN
čtvrtek 29. 10. 09:00-12:00
Přijďte si kreativně hrát. Budeme tvořit z přírodních
materiálů dekorace do bytu i na zahradu. Každý si
domů odnese vlastnoručně vyrobený dárek. S sebou
svačinu, pití, přezůvky a dobrou náladu. 

PODZIMNÍ SILÁK
čtvrtek 29. 10. 09:00-12:00
Podzimní prázdniny plné sportu. Což takhle si trochu
zaposilovat a udržet se ve formě, než ta škola zase
začne. Budeme hrát míčové hry a stolní tenis, bu-
deme posilovat, soutěžit a měřit svoje síly. S sebou
sportovní oblečení a obuv, svačinu, pití, a hlavně
dobrou náladu. 

MALOVÁNÍ NA VODNÍ HLADINĚ
pátek 30. 10.  09:00-12:00
Pojďte se ponořit do kouzelného světa „EBRU“, neboli
mramorování. Je to tradiční výtvarná technika, která
vznikla na začátku 13. století vTurecku apozději se roz-
šířila po celé Asii. Jedná se o fascinující způsob malby,
které se často říká „barvy plující na hladině vody“. 

MILEVSKÉ MUZEUM

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

SPOS MILEVSKO

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

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

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

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

DOMEČEK ŠROT

 TEL.: 732 542 476

DDM MILEVSKO

NA TRŽIŠTI  560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko
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ROZVODOVÁ PORADNA
úterý a čtvrtek 08:00-16:00
Odborný konzultant rozvodové poradny Bc. Lada Še-
tinová vám poskytne pomoc při řešení obtížných si-
tuací spojených s rozvodem manželství či rozchodem
partnerů/rodičů. Nutno objednat se předem na te-
lefonu 723 407 029.

MEDIAČNÍ SLUŽBA
každé úterý 08:00-16:00 
Chcete se dohodnout na sporných otázkách sou-
visejících s rozvodem manželství? Využijte bez-
platnou pomoc mediátora PhDr. Jaromíra
Matouška. Nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 7. a 21. 10. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan Rö-

hrich, nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 8., 15. a 29. 10. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta Ho-
řánková, nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

KULATÝ STŮL – MEDIAČNÍ SLUŽBA – PROČ JE
V ČR STÁLE TABU?
úterý 13. 10. 10:00 
Diskusní setkání s psychologem a mediátorem
PhDr. Jaromírem Matouškem.

#POKEC_A(R)T
středa 21. 10. 16:00-18:00
Nudíš se? Hledáš nové kamarády, nebo místo kde trá-
vit čas? Nově otevřený bezpečný prostor pro děti ve
věku od 8 do 12 let.

KULATÝ STŮL – JAK BÝT ÚSPĚŠNOU ŽENOU
čtvrtek 22. 10. 10:00
Pojďte společně s námi diskutovat o tom, jak se stát
sebevědomou a úspěšnou ženou.

KONCERT PRO SENIORY SE SOUBOREM LEGO
středa 21. 10. 14:00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

ŽÁKOVSKÝ KONCERT SE SOUBOREM LEGO 
čtvrtek 22. 10. 17:00
sál ZUŠ

TRADIČNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ 
úterý 6. 10. 15:00
Setkání se členy, kteří letos oslaví 70, 75, 80, 85 a 90
let. Jen pro pozvané.
DK – malý sál 

ZUŠ MILEVSKO

LIBUŠINA  1217 | TEL.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

CENTRUM MILÍSEK

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

Na slavnostním zahájení výstavy, které se konalo v Galerii M ve středu 2. září, pedagog
dějin výtvarné kultury, kreslení a modelování na SUPŠ Bechyně PaedDr. Jiří Novotný (na
snímku vlevo) přibližuje specifické pojetí tradiční výstavy, která se v letošním roce usku-
tečnila již po jedenácté. Ke zhlédnutí výstava nabídla filmové plakáty a plakáty s lid-
skoprávní a ekologickou tématikou v rámci Festivalu dokumentárních filmů „Jeden svět
2020“. 

Tradiční a u studentů oblíbený kurz, který milevské gymnázium pravidelně pořádá
pro nové studenty, je tzv. adaptační kurz. Probíhá jako kurz vícedenní mimo školní pro-
středí a jeho cílem je stmelit třídní kolektiv. Ten letošní probíhal v areálu Monínec ve
dnech 3. a 4. září. Příjemné slunečné počasí přálo zajímavým aktivitám, tou hlavní
bylo letos slaňování. Studentům se po oba dny věnovali ředitel školy Mgr. Petr Barda
a třídní učitelka Mgr. Jana Slámová. Kurz vyvrcholil „pádem důvěry“, který všichni
úspěšně absolvovali.

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do středy 14. října na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na představení pro
děti Majda ze školky, které je naplánováno v DK Milevsko na neděli 25. října.
K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: občerstvení v areálu koupaliště
Výherci: Květoslava Marvanová z Milevska, Ladislav Topič z Petrovic a Libuše Dvo-
řáková z Hrazánek 
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FOTOOHLÉDNUTÍ ZA POSVÍCENÍM FOTOOHLÉDNUTÍ ZA POHÁDKOVÝM LESEM

Foto: Šárka Kašparová Foto: Martin Himl



2. místo – Rozkvetlá zahrádka – Anna Koutníková z Něžovic

3. místo – Zahrada s jezírkem – Mirek Marchel

Od června až do 10. září probíhal šestý ročník fotografické soutěže O nejhezčí
balkon či zahradu. Sešlo se celkem 29 fotografií, z nichž porota vybrala jako vítě-
znou fotografii Aleny Beranové z Milevska s názvem Kvetoucí ostrůvek. První
místo bylo odměněno poukázkou v hodnotě 500 Kč od sponzora soutěže – Kvě-
tinářství Romantik Dagmar Kolingrové. Na druhém místě se umístil snímek Roz-
kvetlá zahrádka Anny Koutníkové z Něžovic, za který získala poukázku v hodnotě
300 Kč a z poukázky v hodnotě 200 Kč, kterou bylo odměněno třetí místo, se
radoval Mirek Marchel. Všichni ostatní soutěžící obdrží za účast v soutěži volnou
vstupenku na promítání filmu v Milevském kině dle vlastního výběru. Všechny
fotografie jsou pro veřejnost vystaveny ve vestibulu DK. mk1. místo – Kvetoucí ostrůvek – Alena Beranová z Milevska
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 17. září proběhlo vítání nových občánků města Milevska, které v Galerii
M přivítala Mgr. Marie Jarošová. Jsou to zleva Jan Kolář, Mia Havranová, David
Procházka, Kristýna Koutníková, Taťána Procházková, Marie Hadáčková, František
Jindrák, Amélie Kandrová, Erik Vlk, Ema Suchanová, Eliška Marie Fráňová, František
Herout, Natálie Vávrovská, Teodor Hrych, Luboš Patek, Anna Lendl a Jan Kaštánek.
Úvodní báseň recitovaly děti z mateřské školy Sluníčko. 



PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DAR

Sociální služby Města Milevska s velkou radostí děkují všem muzikantům ze skupiny
Fantom, ženskému sboru Mil – Roses a Nele Duchačové za darování výtěžku z vánoč-
ních koncertů ve výši 15 000 Kč. Je velmi milé, že úžasný kulturní zážitek z Vánočních
koncertů má přesah do podpory sociální služby. Děkujeme. Finanční příspěvek
bude využit na nákup elektricky polohovatelného lůžka. Všem dárcům přejeme
hodně dalších úspěšných koncertů a spokojených diváků.

Mgr. Marie Jarošová

PROJEKT PŘEDŠKOLÁČEK VE FANOUŠI

V našem projektu Předškoláček se věnujeme především dětem ve věku od 5 do
7 let. Zaměřujeme se na rozvoj hrubé i jemné motoriky, na rozvíjení slovní
zásoby, grafomotorických dovedností a předmatematických představ. Díky indi-
viduálnímu přístupu, pestrému programu a rituálům pomáháme dětem lépe
zvládnout vstup do 1.třídy. A co vlastně děláme? Zpíváme si, učíme se básničky,
vytleskáváme, cvičíme, učíme se rytmus, kreslíme, vystřihujeme, modelujeme,
lepíme, povídáme si, tvoříme společně i individuálně, čteme pohádky a pozo-
rujeme svět okolo nás. Pokud máte dítě v uvedeném věku a myslíte, že by mu
mohl náš projekt pomoci k lepšímu začlenění a zvládnutí následného vstupu
do školy, neváhejte nás kontaktovat, nejlépe osobně v ulici Hůrecká cesta 227,
Milevsko nebo na telefonu 734 435 162, případně mailem: reditel@milevsko.cha-
rita.cz. Projekt Předškoláček je financován z Nadačního fondu Albert.

Ing. Lenka Hladká

říjen 2020 | Milevský zpravodaj | 13

DRUHÉ SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE
V loňském roce jsme uspořádali
pro naše klienty a pro jejich blízké
setkání v prostorách zahrady
Domu s pečovatelskou službou
v ul. 5. května 1510. I letos jsme
chtěli lidem umožnit setkat se,
pobavit se a zavzpomínat. Jedná
se o největší akci domova
v posledních letech, proto jsou
zapotřebí i větší přípravy. Přes
obavy posledních dnů jsme se
rozhodli za dodržení preventiv-
ních opatření setkání ve venkov-
ních prostorách zahrady Domů
s pečovatelskou službou uskuteč-
nit. Počasí nám letos přálo. Mezi
účinkujícími byl stejně jako v loň-
ském roce pan starosta Ing. Ivan
Radosta s dcerami Ninou a Táňou. Pan Ing. Ladislav Kotalík, vedoucí sociálního
odboru, přivezl s sebou 10 poštovních holubů. Jejich vypuštění bylo velkým zážit-
kem pro všechny přítomné. Přes prvotní ostych nakonec vzlétli všichni holubi
najednou. Taneční um nám ukázali i členové taneční skupiny EFK Milevsko. Živá
hudba a tanec v zahradě má své osobité kouzlo a už nyní se těšíme na další vystou-
pení. Posledním milým hostem byla kapela Andělé, která nám zahrála až do konce
našeho setkání. Hráli songy známé od country až po dechovku. Jedlo se, pilo,
smálo, povídalo i tančilo. Velké poděkování patří všem účinkujícím, ale i všem
přítomným, i těm, kteří přinesli malé pohoštění. Dovolte nám poděkovat i těm,
kteří se zasloužili o uspořádání celé akce, všem zaměstnancům, bez kterých by
nemohla podobná akce proběhnout. Paní ředitelka se ujala úvodního slova, děko-
vala, představila naší organizaci, popřála všem pevné zdraví a sílu do dalších dnů.
Poděkovaní tedy patří na oplátku i paní ředitelce, Mgr. Marii Jarošové. Velké díky
si zaslouží děvčata z kuchyně, děvčata z administrativy, která se v tento den
změnila v usměvavé servírky, pánům domovníkům za veškeré přípravy, stěhování,
dovážku občerstvení, děvčatům z provozu a v neposlední řadě zaměstnancům
z přímé péče za pomoc. Všichni jsme přidali kus práce a volného času, aby se
setkání podařilo a všem líbilo. Děkujeme za finanční podporu od Asociace posky-
tovatelů sociálních služeb České republiky. Děkujeme za zapůjčení a sestavení
party stanů, které nám vytvořily stinné zázemí. A přejeme Vám všem spoustu
usměvavých dnů a pevné zdraví, ať se můžeme i v této náročnější době společně
setkávat. Bc. Martina Holá

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Farní charita Milevsko oznamuje, že uskuteční humanitární sbírku
pro Diakonii Broumov, sociální družstvo. Přinést můžete šatstvo,
i obuv v párech svázaných gumičkou, přikrývky, lůžkoviny, ručníky,
utěrky, záclony, polštáře, deky, spací pytle, hračky i domácí potře-
by – nádobí, skleničky (nepoškozené, hlavně dobře zabezpečené
proti rozbití), hygienické potřeby – vše čisté a zabalené do pevných

pytlů a nádobí do krabic. Nelze vzít ledničky, televize, počítače, matrace, koberce,
nábytek ani znečištěný nebo vlhký textil.
Sběr proběhne: 
Ve čtvrtek 8. října od 15 do 17 hodin 
V úterý 13. října od 15 do 17 hodin
Ve čtvrtek 15. října od 15 do 17 hodin
Humanitární sběr bude uskutečněn opět ve spolupráci s Českým svazem chovatelů
Milevsko. Sběrné místo najdete v jejich objektu – ve výstavní hale v Týnické ulici
(u bývalé Madety). 
Svým darem pomůžete zajistit práci klientům azylových domů (třídírna), nositelné
oděvy a další věci se dostanou zdarma k potřebným a nevyhovující materiál se
předá k průmyslovému zpracování. Vy si doma uvolníte místo, ušetříte životní
prostředí a pomůžete sociálně slabším spoluobčanům. Je na vašem zvážení, kam
své nepotřebné oděvy odložíte a komu pomůžete. Na místě je také možné přispět
jakoukoliv částkou na manipulaci se sbírkou. Děkujeme.

Alena Růžičková
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ŽIVOT V NÍZKOPRAHU FANOUŠ

Děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi si na konci
prázdnin užily několik akcí. Například ve spolupráci s panem Habichem si děti
mohly vyzkoušet pouťové atrakce zdarma. Líbil se jim zvláště autodrom. Na zahrád-
ce v našem zařízení si upekly buřty, jiný den si vyzkoušely upéct pouťové koláče,
které se povedly a chutnaly všem. 
Od září už máme opět normální režim, kdy je klub otevřen od pondělí do čtvrtka
od 12 do 18 hodin, v pátek od 12 do 16 hodin. Pracovnice pro děti připravují různá
zajímavá témata, výtvarné či sportovní aktivity a samozřejmostí je i pomoc a pří-
prava do školy. Přijít mezi nás může každý, cílová skupina je od 6 do 26 let. Máme
dobře vybavenou hudebnu, spoustu knížek a deskových her, PC i fotbálek.

Olga Koudelková, vedoucí NZDM při Farní charitě Milevsko

GYMNASTKÁM SE DAŘILO
V sobotu 12. září se usku-
tečnil závod v moderní
gymnastice s názvem
Milevský pohár. Účastnila
se jej děvčata z téměř
30 oddílů z celé České
republiky a k vidění bylo
více jak 260 sestav. Milev-
ské dívky se neztratily
a pro svůj klub vybojovaly
celkem 6 cenných kovů.
Velké poděkování patří
předsedkyni klubu Haně
Kutišové a všem obětavým
rodičům, díky kterým pro-
běhl závod hladce a bez
komplikací. Děkujeme
také Květinářství Srdíčko
za nádhernou výzdobu,
firmě Extrudo Bečice za

ceny pro všechny závodnice, Restauraci Sport hotel za občerstvení pro rozhodčí
a také městu Milevsku za jejich finanční podporu. Hana Kutišová

PROACTIVE MILEVSKO NABÍZÍ
MODERNÍ GYMNASTIKA

3–7 let přípravná skupina – každé pondělí 16-17 hodin
6 a více let volný čas a zábava – každou středu 16:30-18 hodin

Sportovní hala v Milevsku, J. A. Komenského 1034

AEROBIC
6 a více let – každou středu 16-17 hodin

Fitness sál sportovní haly v Milevsku, J. A. Komenského 1034

KONDIČNÍ A SILOVÉ CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
každé pondělí a středu 18:15-19:15 hodin

Fitness sál sportovní haly v Milevsku, J. A. Komenského 1034

Hana Kutišová (728 614 989)
www.proactivemilevsko.wbs.cz
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Připíjím na úspěch kandidátky ANO 2011
v krajských volbách.

JUDr. Martin Kupec, Ph.D., radní města Milevska

www.milevsko.anobudelip.cz

PASTELKA MALOVALA PRO KONTO BARIÉRY
Začátkem školního roku udělala všem v MŠ Pastelka radost milá zpráva, že malí
Pasteláčci – výtvarníci byli úspěšní v 30. ročníku celostátní výtvarné soutěže „Děti
malují pro konto Bariéry“. V soutěžním zadání „Ze života hmyzu“ získal kolektiv
dětí Ema Váchová, Isabella Bardová, Ema Hrubantová, Amanda Kadlecová, Justýna
Koukalová a Anna Barešová pěkné Čestné uznání. V soutěžním zadání „Práce
všeho druhu“ obsadily krásné 1. místo děti Magdaléna Jordanová, Šárka Kosíková,
Justýna Koukalová a Aram Bakar. Druhé místo pak opět patřilo Pastelce, a to
dětem Kryštofu Kučerovi, Emě Váchové a Amandě Kadlecové. Všem soutěžícím
dětem moc děkujeme a doufáme, že i v příštím roce se opět soutěže rády zúčast-
ní. Kolektiv MŠ Pastelka Milevsko

BONI PUERI V MILEVSKU

Farní charita Milevsko uspořádala opět po čtyřech letech výjimečný koncert.
Vystoupení tohoto světoznámého sboru bylo pro Milevsko velká čest, v prosinci
se sbor vrátil z měsíčního profesionálního turné po Japonsku, kde byl již podesáté.
Nejmladší chlapci před pár dny absolvovali koncertní zájezd na Slovensko a do
Maďarska. Boni Pueri mají nabitý program, který výrazně neohrozila ani světová
pandemie. V příštím roce je čeká koncertní turné po Belgii, Ománu, Jižní Koreji
a Rakousku. Takže jejich „odskočení do Milevska“ bylo opravdovou událostí. 
Chlapci v první části bravurně zvládli skladby např. od A. Dvořáka, Smetany,
Händla, následovala směs filmových melodií s choreografií. Poté jsme se zapos-
louchali do lidových písniček a na závěr jsme cestovali po celém světě (Spojené
státy, Afrika, Brazílie…). Na úplný závěr jsme si společně zazpívali naši hymnu.
Potlesk nebral konce, poděkování patřilo i dirigentovi Markovi Štilcovi, klavíristovi
Robertu Fuchsovi a v neposlední řadě uměleckému řediteli dr. Pavlu Horákovi.
Všichni účastníci s povděkem kvitovali bohaté občerstvení, které připravila děvčata
z FCHM, Lída Dvořáková a koláče nám darovalo Pekařství Chyšky.
Koncert byl směřován k oslavě Dne charity, který připadl na 27. září. Prodalo se
113 vstupenek, takže jsme vybrali 22 600 Kč. Koncert byl podpořen dotací na
kulturu města Milevska a finanční záštitou hejtmanky Ivany Stráské. Náklady na
koncert ještě nemáme vyčíslené, protože zatím nepřišla faktura. Děkujeme i za
podporu milevským premonstrátům za zapůjčení překrásných prostor klášterní
baziliky. Alena Růžičková, ředitelka FCH Milevsko

Pěvecký a chrámový sbor

VELKOBOR
Klášterní bazilika Milevsko
sobota 3. října v 16 hodin

Koncert je podpořen dotací na kulturu města Milevska.
Doporučené vstupné: 100 Kč
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