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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
jsem rád, že po mé stížnosti na nestálé počasí v minulém vydání se nad námi sluníčko v srpnu slitovalo
a věnovalo nám mnohdy až nadstandardní přízeň.
Snad ještě větší radost však mám z nečekané přízně
paní ministryně ﬁnancí, která našemu městu přinesla
přes 10 miliónů korun. Jednalo se o kompenzaci za
covid-19 ve výši 1250 korun na každého občana, peníze už máme na účtu a hned se nám lépe dýchá. Více
informací o ﬁnanční situaci města získáte v příspěvku
od vedoucí ﬁnančního odboru úřadu Ing. Jánové.
Musím Vám poděkovat za velikou trpělivost, se kterou
jste zvládli dopravní zatížení města v období prázdnin.
Na každoroční letní zvýšenou frekvenci aut jsme uvyklí, ovšem letos se k tomu přidala objížďka z Písku na
Tábor a osobních i nákladních vozů ještě přibylo.
Rekonstrukce mostu u Srlína by měla být hotova k 31.
srpnu, což by, spolu s odlivem turistů, mělo znamenat,
že se od září dopravní situace u nás výrazně zklidní.
Ovšem 1. září to ještě nebude, to totiž očekáváme
v Milevsku velké dopravní manévry – vždyť začíná
nový školní rok! Rád bych popřál všem žákům, studentům i učitelům, ať je jim umožněno jej prožít s klasickou docházkou, bez výrazného omezení výuky i se
snesitelnými opatřeními proti epidemii. A prvňáčkům
ve školkách i na školách popřejme hodně štěstí!
Většina z Vás si určitě všimla, že se konečně rozběhla
rekonstrukce levostranného chodníku v Sokolovské
ulici. Práci tam provádějí zaměstnanci Služeb Města
Milevska a věřím, že až bude vše hotové, nové a pěkné,
snadněji zapomeneme na to, jaké obtíže a časový
skluz jsme s touto zakázkou měli. Nový chodník máme

také v Komenského ulici před základní školou a ve
ﬁnále je rekonstrukce sportovní haly, v jejíchž útrobách se už od září začne trénovat.
Vážení čtenáři, řada z Vás se nás ptá, jak je možné,
že někteří občané mají adresu trvalého bydliště na
radnici (E. Beneše 420) a jestli platí např. za odpady
atd. Tak tedy – místem trvalého pobytu občana je
sídlo městského úřadu v případě, že byl údaj o jeho
místu trvalého pobytu úředně zrušen ve správním
řízení vedeném dle § 12 zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných čísel. K 30. červnu evidujeme k trvalému pobytu na městském úřadě 321
občanů, kteří by měli plnit všechny povinnosti, tzn.
i platit za svoz odpadu. V současné chvíli to však učinilo pouze 60 z nich.
Po více než dvou letech skončil soud s bývalým tajemníkem úřadu Ing. Trojákem, který město žaloval kvůli
údajně slíbené odměně ve výši 159 tisíc korun. Senát
Okresního soudu v Písku se mu však nepodařilo přechytračit a žaloba byla zamítnuta. Ke krajskému soudu
se Ing. Troják už neodvolával.
S prázdninami končí i nápor kulturních akcí v amﬁteátru. Tou poslední je tradiční milevské posvícení,
na které bych Vás rád pozval. Organizátoři připravili
program, jenž přiměřeně reaguje na naše kapacitní
i ﬁnanční možnosti. Nechci být špatným prorokem,
ale vzhledem k přísným opatřením, která nás od září
zase čekají, mám obavu, že to bude možná možná
poslední akce, na níž se uvidíme bez roušek. Tak přijďte!
Ing. Ivan Radosta
Přeji Vám hezký zbytek léta.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná
ve středu 9. září
od 17 hodin
ve velkém sále domu
kultury.

INFORMACE Z RADY MĚSTA MILEVSKA
RADA MĚSTA DNE 10. 8. 2020
• Vzala na vědomí výsledek vyhlášeného záměru na prodej vytěženého dřeva
lesů města Milevska, schválila návrh smlouvy a rozhodla uzavřít smlouvu na
prodej se společností ALCEDO MC s. r. o.
• Rozhodla vyhovět žádosti Polikliniky a vyhradit dvě parkovací místa pro sanitní
vozy v ul. Jeřábkova.
• Vzala na vědomí průběh a výsledek provedeného výběrového řízení na výměnu
aeračních elementů na ČOV a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi městem
Milevskem a ČEVAK a. s. za částku 970 290 Kč bez DPH.
• Nepřijala nabídku na bezúplatný převod automobilu Volkswagen Cady od
Sociálních služeb Města Milevska a souhlasila s jeho prodejem a zahrnutím
výnosu z prodeje do rozpočtu SSMM.
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Výměna povrchu chodníku a asfaltování přístupů k nemovitostem v ul. Sokolovská“ a rozhodla uzavřít smlouvu
o dílo s ﬁrmou Služby Města Milevska, spol. s r. o. za cenu 943 300 Kč bez DPH.
Michal Horek, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Na 2. ZŠ to o prázdninách vypadalo jako po výbuchu. Probíhala zde rekonstrukce podlahy
ve školní kuchyni a kompletní rekonstrukce sedmi odborných učeben. Žáci jistě uvítají
nové učebny chemie, jazyků, přírodopisu, informatiky a techniky.

O prázdninách byla dokončena rekonstrukce Literární kavárny a byl vybrán nájemce.
Brzy se tak můžeme těšit na její otevření.
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Milevská knihovna byla nominována za Jihočeský kraj do soutěže Městská knihovna
roku a postoupila do druhého kola. O nejlepší městské knihovně Česka se rozhodne se
v září.

Vítězem Participativního rozpočtu Spolu se stal projekt Písecké předměstí – modernizace
dětského hřiště (219 hlasů). Druhým postupujícím je Veřejné ohniště (172 hlasů) atřetím
postupujícím je Přístřešek pro volnočasové aktivity (167 hlasů). Na čtvrtém místě se
umístil projekt Nové překážky na milevském skate parku (146 hlasů) - dle pravidel bylo
s autorem dohodnuto snížení nákladů (méně překážek) a bude také realizován.
Celkové náklady na realizaci těchto projektů činí 550 000 Kč. Do hlasování se zapojilo
celkem 545 obyvatel. Děkujeme za Váš zájem o naše město.

V pondělí 3. srpna přišla budova milevské spořitelny nakrátko o svou nárožní věžičku.
V rámci opravy střechy byla celá věžička jeřábem snesena a pracovalo se na ní na zemi.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ DO SOUTĚŽE

Služby Města Milevska mají nové elektrovozítko, jehož nákup byl spoluﬁnancován Státním
fondem životního prostředí ČR. Vůz bude využíván při údržbě zeleně, svozu odpadkových
košů a při dalších činnostech.

Jihočeská hospodářská komora v Milevsku pod záštitou
starosty města Milevska
vyhlašuje soutěž ve dvou kategoriích:
Významná společnost roku - pro právnické osoby
Významný živnostník roku - pro fyzické osoby
Předmětem soutěže je získání titulu a právo užívat tento titul po dobu jednoho
roku od jeho udělení.
Významná společnost a významný živnostník roku
Soutěž se vypisuje pro podnikatelské subjekty bez omezení počtu zaměstnanců
či předmětu podnikání, se sídlem nebo provozovnou na území oblasti Milevska.
Z účasti v soutěži je vyloučena fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl
prohlášen konkurs nebo jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku
musí být ukončeno a subjekty s daňovými nedoplatky vůči územním ﬁnančním
orgánům státu.
Hodnocení navržených subjektů bude posuzováno dle následujících kritérií:
• přínos pro region
• kvalita výrobků a služeb
• dynamický rozvoj ﬁrmy
• ovlivnění životního prostředí
• etika podnikání - závazky vůči státu, věřitelům
Významná společnost roku (pro právnické osoby)

..........................................................
Významný živnostník roku (pro fyzické osoby)

..........................................................
Vyplněné hlasovací lístky můžete vložit do schránky u kanceláře ObHK Milevsko,
Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko nebo poslat elektronicky na e-mail: kuznikova@jhk.cz. Hlasování bude ukončeno 30. 11. 2020.

✂

NOVÁ KNIHA FOTOGRAFIÍ JE NA SVĚTĚ

Realizace parkoviště v ulici Kpt. Nálepky jde do ﬁnále. Otevřeno bude do poloviny září.

Kontrolní den na střeše budovy spořitelny nabídl nevšední pohledy na Milevsko.

Ve středu 5. srpna proběhl v Literární kavárně knihovny křest nové knihy o Milevsku.
Kniha se těšila velkému zájmu kupujících. Její autoři Martin Kupec a Vladimír Šindelář ji nazvali Milevsko fotografované tehdy a teď.
„Vznikla nová, moc krásná kniha, kde jsou vedle sebe ložené fotograﬁe pořízené
dříve a srovnání, jak zachycené místo vypadá dnes,“ uvedl na křtu knihy o Milevsku
starosta města Ivan Radosta a dodal: „Musím ovšem jako starosta sebekriticky
říci, že jako město máme co vylepšovat. Také to nám některé fotograﬁe ukázaly".
Knihu spolu s autory Martinem Kupcem a Vladimírem Šindelářem a starostou Ivanem Radostou křtila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Dalšími hosty
křtu byli primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda, europoslankyně Radka Maxová
nebo náměstek hejtmanky Josef Knot. „V knize je poselství našim potomkům.
Staré řecké přísloví praví: Panta rhei: Vše je v pohybu," uvedl Vladimír Šindelář.
„Hledáme svoje kořeny," řekla hejtmanka Stráská, někdejší starostka Milevska,
ke knize. Na slavnosti zazněla keltská hudba v podání muzikantů z Písku, která
dokreslila celkovou příjemnou atmosféru akce.
Knihu je možno zakoupit v Infocentru, Milevském muzeu nebo v knihkupectví u
paní Bolkové.
Martin Kupec, Vladimír Šindelář
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA V 1. POLOLETÍ
Z počátku se tento rok nijak neodlišoval od těch předchozích. Letos se opět předpokládal růst daňových příjmů a rozpočet běžných výdajů odpovídal očekávaným
požadavkům. Kapitálové výdaje sice byly ve schváleném rozpočtu v nižším objemu,
ale plánovalo se zapojení další investice do rozpočtu až po získání prostředků
z úvěru.
Jarní měsíce však tyto předpoklady otočily „vzhůru nohama“. Z důvodu epidemiologické krize, která se projevila v celostátním hospodaření, bylo město nuceno
snížit očekávaný rozpočet daňových příjmů a také hledat úspory ve výdajích rozpočtu města. I přesto se zastupitelstvo města rozhodlo realizovat v letošním roce
prostřednictvím dotačních prostředků a úvěru ﬁnančně náročnou akci Snížení
energetické náročnosti Sportovní haly, vč. vzduchotechniky a přístavby nářaďovny.
Výsledný rozpočtovaný schodek k 30. červnu tedy činil skoro 37 mil. Kč. Skutečnost
je však zatím výrazně pozitivnější, a to vlivem zahájení realizací investic až od
letních měsíců. Z tohoto důvodu zatím hospodaření města v průběhu prvního
pololetí dosáhlo přebytku.
Město Milevsko k 30. červnu obdrželo příjmy v celkové hodnotě přesahující částku
108 mil. Kč, z toho daňové příjmy dosáhly hodnoty 66,5 mil. Kč. Tato částka je
tvořena především daňovým inkasem ve výši 57,8 mil. Kč, což je skoro o 10 mil.
Kč méně, než tomu bylo ve stejném období v minulém roce. Především v těchto
částkách se projevil propad celostátní ekonomiky a dalších protikrizových opatření.
Aby dopad do hospodaření obcí nebyl až tak bolestivý, zákonodárci schválili legislativní předpis o kompenzačním bonusu, v rámci, kterého náleží každé obci na
jednoho obyvatele 1250 Kč. Ve středu 12. srpna město Milevsko obdrželo částku
ve výši 10.350 tis. Kč. Tento bonus výrazně pozitivně ovlivní další hospodaření
letošní roku, i když vývoj příjmů ze sdílených daní je stále nejistý. Jen za měsíc
květen bylo inkaso nižší o 3,4 mil. Kč než v roce 2019 ve stejném období a za měsíc
červen dokonce o 4,1 mil. Kč horší.
Celkové příjmy upraveného rozpočtu pro letošní rok k datu 30. června jsou předpokládány o objemu 196 mil. Kč. V této částce však nejsou zahrnuty již schválené
dotace na investiční akce (sportovní hala 4,7 mil. Kč, parkoviště Kpt. Nálepky
cca 0,7 mil. Kč), s jejichž výdaji je již v rozpočtu počítáno. Dále je možné očekávat
příjem dotace na již realizovanou rekonstrukci komunikace v ulici Dukelská z loňského roku. V rozpočtovaných příjmech dále není zahrnuta výše uvedeného kompenzačního bonusu.
Běžné výdaje se v průběhu 1. pololetí vyčerpaly skoro na 44 % z upraveného rozpočtu stanoveného pro letošní rok. I do tohoto sektoru rozpočtu zasáhla krize,
kde se musely hledat úspory a přistoupit k odložení některých výdajů. Schválený
rozpočet kapitálových výdajů byl stanoven v porovnání s předchozími roky ve
skromnější podobě. Významné investiční akce se zahájily až na konci prvního
pololetí, takže jejich realizace se do ﬁnancí města odrazí až při celoročním vyhodnocení.
Rekapitulace schváleného rozpočtu
a rozpočtu po změnáchv tis. Kč
A.Hospodaření běžného roku
I.Příjmy (P)
tř.1 - Daňové příjmy
tř.2 - Nedaňové příjmy
tř.3 - Kapitálové příjmy
tř.4 - Přijaté transfery
II.Výdaje (V)
tř.5 - Běžné výdaje
tř.6 - Kapitálové výdaje
III.Saldo P a V
B.Financování
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Krátkodobé úvěry - kontokorent
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1. 1. 2020 - odhad/skutečnost
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu

Schválený
Upravený Skutečnost
rozpočet 2020 rozpočet k 30.06.2020 podíl v %
k 30. 6. 2020
199 638,40
148 271,00
18 990,59
500,00
31 876,81
204 325,08
187 684,08
16 641,00
-4 686,68

196 585,05 108 297,63
132 639,00 66 519,83
10 773,33
7 969,21
500,00
14,16
52 672,72 33 794,43
233 526,25 87 307,40
193 426,51 84 863,17
40 099,74
2 444,23
-36 941,20 +20 990,23

55,09%
50,15%
73,97%
2,83%
64,16%
37,39%
43,87%
6,10%

-4 686,68
+0,00
+0,00
-5 235,00
-9 921,68

-36 941,20 +20 990,23
+18 000,00
+36,90
0,21%
+0,00
+0,00
0,00%
-5 235,00
-2 872,19 54,87%
-24 176,20 +18 154,94

15 000,00
-9 921,68
5 078,32

38 521,47
-24 176,20
14 345,27

38 521,47
+18 154,94
56 676,41

Město v rámci své ekonomické činnosti v tomto období hospodařilo s kladným
výsledkem hospodaření přesahující částku 1,2 mil. Kč, i když pro tento rok se
vlivem vyšších nákladů předpokládá celková ztráta. Skutečné náklady zatím nedo-
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sáhly 50 %, naopak výnosy se dostaly mírně přes tuto hranici. Na počátku měsíce
července se realizovaly platby v návaznosti na prohraný soudní spor v oblasti
tepelného hospodářství, které se projeví do výsledku hospodaření až při závěrečném rozboru.
Teprve až v dalších měsících a letech se ukáže, jaký vliv současná hospodářská
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA v hospodářské činnosti za 1. pololetí 2020 v tis. Kč
Náklady/Výnosy
Finanční plán
SKUTEČNOST % plnění
k 30. 6. 2020
plánu
Náklady
30 444
13 128
43%
Výnosy
28 301
14 424
51%
Výsledek hospodaření HSČ (- ztráta/+ zisk)
-2 143
1 296
krize měla, má, a ještě bude mít na hospodaření města.
Ing. Hana Jánová, odbor ﬁnanční

ROZHOVOR S NOVÝM ŘEDITELEM ZUŠ
V čele Základní umělecké školy v Milevsku
stojí od 1. srpna nový ředitel. Na základě
výběrového řízení se jím stal Jan Gröger,
který na škole dosud působil jako zástupce
ředitele. Ve funkci nahradil Vladislava Horka, který na škole zůstává jako učitel
v hudebním oboru. Jana Grögera jsme požádali o rozhovor.
Můžete se na začátek představit našim čtenářům?
Pocházím ze Sepekova. Můj děda hrál na housle a od malička mě brával i s rodiči
na různá svá kapelová vystoupení. Od 6 let jsem navštěvoval ZUŠ Milevsko. Po
dvou letech na zobcovou ﬂétnu u p. uč. Víta Vanického a čtyřech letech na trubku
u p. uč. Jaromíra Kašpara, se ve mně probudily asi geny a odešel jsem na konzervatoř
do Plzně, kam jsem byl přijat ke hře na trombon (pozoun) k p. prof. Vlastimilu
Eichlerovi.
Největším koníčkem je mi členství v SDH Sepekov, což je někdy poměrně časově
náročné, a když už ta chvilka zbyde, rád si zahraji squash.
Kde všude jste doposud profesně působil?
Již ve 3. ročníku na konzervatoři jsem dostal nabídku hrát v Plzeňské ﬁlharmonii
a v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Splnil se mi tak dávný dětský sen. V divadle
jsem působil 15 let až do mého odchodu zpět do Milevska v roce 2016, ve ﬁlharmonii
jsem byl po celou dobu stálou výpomocí. V roce 2005 přišla také nabídka na pozici
učitele dechových nástrojů do jedné z plzeňských ZUŠ. Na tyto pozice se ve velkých
městech často nedostanete. Asi štěstí stálo tehdy na mojí straně. Byl jsem osloven
jednou z místních zábavových kapel, kde shodou okolností byl kapelníkem ředitel
jedné ZUŠ v Plzni, která hledala učitele na dechové nástroje. Nenechal jsem si
tuto příležitost utéci. Učení, divadlo, ﬁlharmonie a kapela… Směr, kterým jsem
se vydal, byl od té doby jasný.
Myslíte si, že je pro školu lepší, když v jejím čele usedne někdo, kdo ji zná,
než někdo zvenčí?
Nevím, jak správně odpovědět. Určitě je dobré pro školu, když se ve vedení školy
objeví někdo, kdo ji zná, kdo je obeznámen s tamějšími poměry, vztahy, politikou
školy atp. Je toho více. Na druhou stranu, ne nadarmo vzniklo přísloví: „Nové
koště dobře mete“.
Nevím, kam zapadám já. Ve školství již „nějaký pátek“ (asi 15 let) jsem, v ZUŠ
Milevsko působím teprve čtvrtým rokem. Nechám na každém ať posoudí, zda školu
znám či jsem zvenčí.
Jaké máte se školou plány? Chystáte nějaké novinky?
Tak na tohle je vždy těžké odpovědět. Pokud myslíte školu jako budovu, tak jsou
plány veliké. A hlavní slovo v tom bude mít zřizovatel.
Pokud máte na mysli školu jako instituci, tak je mým cílem větší návštěvnost
našich koncertů, větší spolupráce na akcích pořádaných městem Milevskem,
výměnné koncerty a spoustu dalšího. Ale to je zatím jen vize a samotná realizace
si vyžádá nějaký čas.
Co se novinek týče, nejde o nic převratného. Zavádím od tohoto školního roku
elektronickou žákovskou knížku pro všechny naše žáky. Na jiných školách je to
již běžná věc, tak si myslím, že by to nemusel být problém ani v ZUŠ Milevsko.

A další novinkou, kterou již lidé využívají je elektronická přihláška ke studiu. Je
toho více, co mám v plánu, ale je potřeba to zavádět postupně.
V milevské ZUŠ se vyučují dva obory – hudební a výtvarný. Je nějaký trend
v zájmu o jednotlivé obory, např. o výuku jakých hudebních nástrojů je největší
zájem?
Je pravda, že jsou v milevské ZUŠ zatím dva obory. Mohlo by se to do budoucna
změnit. Oba dva obory jsou poměrně zaplněné. Zájem je veliký jak o výtvarný
obor, tak i o hudební. V současné době to vypadá, že je na pomyslném vrcholu
v hudebním oboru hra na kytaru, elektronické klávesy, bicí a klavír. Naopak kde
cítím úpadek, je v dechových žesťových nástrojích. Což mě osobně, jako absolventa
na trombon, drásá srdce.
A proto rádi přivítáme u zápisu do ZUŠ Milevsko další zájemce, kde si jistě vyberou
obor i nástroj, který jim i jejich blízkým bude dělat radost v srdci i na duši.
Děkujeme za rozhovor

DYNAMICKÁ JÓGA AŠTANGA VINJÁSA
Již několik let jsou v DK Milevsko beznadějně obsazeny kurzy
jógy pro ženy. Nyní máme pro všechny, na které se nedostalo,
dobrou zprávu. Od září se v DK otevře nový kurz Dynamické
jógy pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat. Tento kurz je určen
pro ženy i muže a povede ho zkušená lektorka Klára Synková.
Ta má více než 20leté taneční a jógové zkušenosti, absolvovala
mnoho workshopů a tréninkových kempů u nás i v zahraničí.
Lekce budou zaměřeny na styly Vinyasa (posilování a zpevnění
středu těla, odhodlanost a cílevědomost), Hatha (jemnější
styl), Jin (zaměřeno na fascie, hluboké protažení, uvolnění nervové soustavy,
uklidnění a odbourávání podvědomých bloků) a Kundalini jógu (práce s vnitřní
energií a emocemi), v plynulém „ﬂow“- provázání asán a jejich logické souslednosti
a vystupňované obtížnosti.
V případě zájmu bude možné vytvořit skupinku určité úrovně dle potřeby zájemců
(více „jin“, lekce zaměřené na určité partie těla, čakry, apod.).
Jóga lidi zkrášluje, zevnitř i zvenku. Kromě ﬂexibility těla i mysli prohlubuje
sebeuvědomění a jejím cílem je pomoci k seberealizaci každého z nás. Tím, že
posiluje vnitřní svaly aktivně i pasivně, vede k zdokonalení držení těla, detoxikuje,
a rozjasňuje pleť i pohled.
Zaujala vás naše nabídka? Rádi vás přivítáme na první ukázkové lekci zdarma,
která je naplánována na úterý 8. září od 17 hodin v hudebním sále DK. Cvičit se
pak bude každé úterý od 17 a od 18:45 hodin. Cena jedné lekce, která potrvá 90
minut, je 100 Kč. Přihlásit se můžete již nyní u lektorky na telefonu 725 554 496
nebo za e-mailu klarasynkova@gmail.com.
mk

PODZIMNÍ AKCE UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Spolek pro rozvoj kultury oznamuje, že i přes omezení, která kulturním akcím způsobila koronavirová
omezení v prvním pololetí letošního roku, budou v podzimních měsících akce Univerzity třetího věku
pokračovat. V září a říjnu se uskuteční poznávací exkurze, v listopadu a prosinci potom přednášky.
První exkurze se uskuteční již
9. září (malý autobus – 20 osob), a následně o týden později, tedy 16. září stejná
velkým autobusem (50 osob). Při těchto exkurzích navštívíme CHKO Křivoklátsko,
vypravíme se za skalními sochami výtvarníka V. Levého, navštívíme hrad Kokořín
a projdeme si část údolí Kokořínský důl.
Další exkurze (tentokrát na Pelhřimovsko) se uskuteční ve dnech 23. září (malý autobus) a 30. září (velký autobus). Podíváme se při ní do zrekonstruované synagogy
v Nové Cerekvi, navštívíme pelhřimovské Muzeum rekordů, prohlédneme si zámek
v Červené Řečici a navštívíme i klášter v Želivi. Poslední zastávka bude v Pacově, kde
si budeme moci prohlédnout zámek přestavěný do podoby kulturního centra amuzea.
V sobotu 3. října se uskuteční od začátku roku plánovaná mimořádná exkurze na
Novobystřicko a Slavonicko. Tentokrát jen malým autobusem a v tomto jediném
termínu.

Poslední letošní exkurze pak bude 7. října (malý autobus) a 14. října (velký autobus). Cílem našeho putování budou zajímavosti na Rokycansku. Navštívíme při
ní Rokycany (Muzeum na demarkační čáře), nedalekou rozhlednu Kotel, podíváme
se do vodního hamru v Dobřívi, v nedalekých Strašicích navštívíme Muzeum
dopravy (historické autobusy) a zastavíme se na zámku Zbiroh, kde A. Mucha
tvořil svou Slovanskou epopej.
V listopadu a prosinci potom proběhnou přednášky, které se budou věnovat
bližšímu přiblížení míst, která jsme navštívili při exkurzích. Přednášky se uskuteční
v termínech, které mají řádní posluchači k dispozici již od začátku roku.
Při exkurzích máme vždy v autobuse několik míst volných. Zveme proto i zájemce
z širší veřejnosti, kteří by se chtěli některé (některých) exkurzí zúčastnit, aby se
přihlásili na telefonu 777 647 117 u vedoucího lektora Univerzity třetího věku,
Mgr. J. Bílka. Zájemci z veřejnosti budou přijímáni do naplnění autobusů. Neváhejte
tedy a přihlaste se včas!
Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku J. Bílek,
fotograﬁe www.hradkokorin.eu

ZÁJEZD DO HUSTOPEČÍ

Dům kultury Milevsko pro velkou oblibu pořádá již třetí zájezd do partnerského
města Hustopeče, tentokrát od 19. do 20. září. Určitě se máte na co těšit, v tomto
období panuje na Moravě burčáková sezóna. Cena zájezdu je 2500 Kč na osobu a
k dispozici jsou poslední volná místa. Účastníci se opět podívají přímo do sklípku
Jožky Šmukaře, proběhne zde řízená degustace vín, večeře a k tomu všemu zahraje
cimbálovka se samotným Jožkou Šmukařem. Před akcí ve sklípku si účastníci
zájezdu prohlédnou město Hustopeče, kde budou i ubytovaní. Při zpáteční cestě
domů se zastaví v Mikulově, kde bude prostor k individuální prohlídce města,
možnost navštívit například zámek, Svatý kopeček a mnoho dalšího. V ceně zájezdu
je i ubytování se snídaní a doprava.
Přihlášky a informace o zájezdu získáte v Turistickém informačním centru, tel.:
383 809 101, 735 759 510, e-mail: infocentrum@milevskem.cz.
Lenka Košatková, DiS.

KURZ - DIVADLO V ANGLIČTINĚ
Chtěli byste zkusit zábavnou, inspirující a obohacující
formu seberozvoje a jazykových dovedností? Tento kurz
nabízí propojení komunikace v angličtině, četbu, sledování a rozbory vybraných děl (her či muzikálů), jejich
interpretaci a přizpůsobení úrovni skupiny, a následnému
nastudování. Jedná se o alternativní způsob, jak se
naučit angličtinu v prostředí přibližující se rodilému,
kdy věškeré aktivity a dílny budou vedeny v AJ. Záměrem
je propojit jazykové, výtvarné, taneční a jinak tvořivé aktivity, vlastní výrobu
masek, kostýmů, kulis, kromě práce s textem her a muzikálů, psychoanalýzy
hrdinů, atd. Nabízíme kurz pro děti od 11 do 15 let, pro studenty od 15 let a pro
dospělé.
Kurzy povede lektorka Klára Synková, která takto již nastudovala tři divadelní
hry, které byly uvedeny na pražských scénách. Divadelní techniky ve výuce jsou
jejím letitým předmětem profesionálního zájmu.
Pokud vás nabídka zaujala, rádi vás přivítáme na nezávazné informační schůzce
ve středu 9. září od 17 hodin ve výukové učebně v 1. patře DK. Více informací
naleznete na www.milevskem.cz.
mk
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STŘÍPKY Z MINULOSTI - Z HISTORIE 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY T. G. MASARYKA MILEVSKO

Pohlednice školy
První písemné záznamy o naší škole pocházejí z roku 1879, kdy se škola přestěhovala
do nové budovy č. 183 – dnešní budova gymnázia. V roce 1888 bylo provedeno
rozdělení školy na chlapeckou a dívčí.
Krátce po světové krizi ve 30. letech 20. století se podařilo prosadit výstavbu
nové 24 třídní školy v dnešní Jeřábkově ulici.
Dne 19. prosince 1931 schválil zemský úřad městu půjčku 2 miliony Kč a současně
schválil i zahájení stavby. Pozemek na školy byl koupen od pana Josefa Prince za
3000 Kč. Byla zadána soutěž na projekt budovy školy, která ponese název „Masarykovy školy“. Vítězem soutěže se stala ﬁrma Ing. Jana Zadražila. Rozpočet stavby
činil dle tohoto plánu 2 546 000 Kč. Práce zednické, železobetonářské a dodávka
železa byly zadány ﬁrmám Paukner-Roubík-Stupka, práce kamenické panu Zítkovi,
tesařské panu Kadlecovi ze Sepekova, klempířské panu Urbanovi, pokrývačské
panu Svatkovi, truhlářské panu Duškovi, zámečnické panu Poplšteinovi, natěračské
panu Krajícovi a Bubeníčkovi, kamnářské panu Fialovi a dalším. Se stavbou nové
budovy školy bylo započato 1. července 1934. Školní rok 1935/36 začal již v nové
budově, a to v neděli 1. září 1935. Starosta města Karel Mach přednesl slavnostní
projev. Po něm promluvil okresní školní inspektor Václav Levý. Ředitelem školy
se stal Karel Dolista.
Válečné roky znamenaly pro školu velké komplikace. 21. května 1938 prožívala
škola vzrušení způsobené obrannými opatřeními k zadržení hrozícího vpádu
německé armády do naší vlasti. Z členů učitelského sboru byl povolán k okamžitému
nastoupení do zbraně Josef Bodlák. 23. května 1938 při mobilizaci dále odcházejí
Josef Suk, Jaroslav Blecha, Jaroslav Jarolímek a Kostečka.
15. března 1939 obsadilo říšskoněmecké vojsko Čechy a Moravu a zabavilo veškerý
vojenský materiál. V Milevsku bylo německé vojsko ubytováno v našich školách,
byla zabrána budova chlapecké školy, a tak se vyučovalo na škole dívčí s tím, že
se střídali chlapci a dívky po dnech. Za války se mezi dětmi rozšířila obrna, kvůli
níž byla škola na nějakou dobu uzavřena. Škola byla střídavě obsazována Němci,
byl zde také umístěn Kinderlager pro dívky.
Po Karlu Dolistovi, který 1. července 1939 odchází na trvalý odpočinek, je nově
jmenován ředitelem školy František Mlada (spolupracoval na Ottově naučném
slovníku). Ten ale 9. října 1939 náhle umírá. Na jeho místo nastoupil Václav Grill
a po něm v roce 1940 Bedřich Zítek. 17. září 1941 navštívil školu ministr školství
Jan Kapras. V březnu 1943 všichni učitelé museli vykonat písemnou zkoušku
z němčiny, později pak ústní zkoušku před německou zkušební komisí. 31. října
1944 opustil školu z důvodu totálního nasazení učitel Josef Lejčar a nastoupil na
místo dělníka v Německém Brodě. Dne 22. dubna 1945 opustil školu Kinderlager,
ale škola byla obsazena uprchlíky a kvůli častým náletům bylo opět rušeno vyučování. Dne 11. května 1945 v 9 hodin vjelo do Milevska ruské vojsko a došlo k zabrání
školní budovy vojáky.
Po válce byla pětistupňová známkovací stupnice a docházka do školy byla až do
patnácti let. Jako nepovinné předměty jsou ve škole zavedeny těsnopis a psaní
na stroji. Škola se také zapojila do testů z matematiky, které zorganizoval Výzkumný
ústav pedagogický v Praze. Jako povinný vyučovací předmět byla zavedena ruština.
Stravování žáků bylo vyřešeno výstavbou školní jídelny v ulici Růženy Svobodové,
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která se pro žáky otevřela v roce 1956. Jídelna fungovala až do roku 1985, kdy
její funkci převzala nově vystavená školní jídelna v ulici Za Krejcárkem. Mezi
školou, novou jídelnou, družinou a polytechnickým pavilonem byly vystaveny
spojovací chodby. Prostor bývalé staré jídelny je dnes využíván jako gymnastický
sál pro výuku tělesné výchovy.
V roce 1979 byla stará budova dílen v akci Z přebudována na nový polytechnický
pavilon, v kterém jsou dnes umístěna oddělení školní družiny, počítačová učebna
a učebna dílen. Na zdech se dochoval reliéf a malby, které se žáky vytvořil akademický malíř Karel Stehlík. Vývoj se nesmí zastavit, a tak i dnes probíhá neustálá
modernizace školy – vybavují se odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu,
cvičná kuchyňka, počítačová učebna.
Poslední velkou akcí, kterou jsme realizovali společně v roce 2019 se zřizovatelem
městem Milevskem, byla obnova sportovního areálu školy.
A tak i po 85 letech můžeme říci, že budova školy byla postavena velmi kvalitně
a nadčasově.
Ale škola, to není jenom budova, ale to jsou především lidé, kteří v ní pracují
a starají se o to, aby předali to nejlepší svým žákům. Snad se nám to daří…
No, a co se v naší škole změnilo? To můžete zjistit při své prohlídce. Jste srdečně
zváni 1. září 2020.
Přehled ředitelů:
1935-1939
1939
1939-1940
1940-1942
1943-1945
1945-1950
1951-1953
1954-1956
1956-1962
1962-1968
1968-1970
1970-1977
1977-1991
1991-1998
1998-

Karel Dolista
František Mlada
Václav Grill
Bedřich Zítek
Václav Grill
Bedřich Zítek
František Zeman
Josef Zima
František Zeman
Rudolf Pravda
Josef Nesporý
František Zeman
Jiří Ira
Marie Kovářová
Martin Hrych

Foto ze slavnostního otevření
Současnost:
Školní rok 2020/2021
Počet žáků:
570 žáků
Počet tříd:
26 tříd
Počet zaměstnanců: 37 učitelů, 9 asistentek pedagoga, 4 vychovatelky ŠD, 9 správních pracovníků, 8 zaměstnanců ve školní jídelně.
PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

KULTURA A SPORT – ZÁŘÍ 2020
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

NOVÍ MUTANTI
čtvrtek 3. 9., pátek 4. 9.
20:00
USA – Fantasy, akční, thriller – Pět mladých lidí se
speciálními schopnostmi je drženo proti své vůli
v tajném zařízení. Bojují nejen se svými hříchy
z minulosti, ale hlavně se záchranou sama sebe.
DABING
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

MULAN
pátek 4. 9., sobota 5. 9., neděle 6. 9.
17:30
USA – Rodinný, dobrodružný – Když císař Číny vydá
nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze
severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce.
DABING, 3D
106 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

AFTER: PŘIZNÁNÍ
sobota 5. 9., neděle 6. 9.
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: 130 Kč

ŽENSKÁ POMSTA
čtvrtek 10. 9., pátek 11. 9.
20:00
ČR – Komedie – Na skupinové psychoterapii se
u doktora Wágnera setkají tři ženy zralého věku.
Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný
problém. Jejich deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele: nevěru manželů, kterým
obětovaly desítky let společného života.
ČESKÉ ZNĚNÍ
88 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
pátek 11. 9., sobota 12. 9., neděle 13. 9. 17:30
ČR – Animovaný – Jeden je velký a druhý mrňousek.
Oba jsou medvědi a oba mají pořád hlad. Ale nejen
láska kdobrému jídlu znich dělá nejlepší kamarády.
ČESKÉ ZNĚNÍ
45 min.
vstupné: 80 Kč

KRAJINA VE STÍNU
sobota 12. 9., neděle 13. 9.
20:00
ČR – Drama, historický – Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené
dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let
minulého století.
ČESKÉ ZNĚNÍ
135 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

KINGSMAN: PRVNÍ MISE
čtvrtek 17. 9., pátek 18. 9.
20:00
USA, VB – Akční, dobrodružný, komedie – Zatímco
se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit
miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem
a zastavit je.
TITULKY
140 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY
pátek 18. 9., sobota 19. 9., neděle 20. 9. 17:30
Rusko – Animovaný, rodinný – Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, která si získala
srdce dětí i dospělých na celém světě. A tentokrát
s pořádnou porcí písniček!
DABING
78 min.
vstupné: 120 Kč

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
sobota 19. 9., neděle 20. 9.
20:00
ČR – Dobrodružný, rodinný, pohádka – Mladá
a rozmazlená princezna Ellena musí v jednom opakujícím se dni zabránit zakletí celého království
a nalézt své čisté srdce, aby tak přemohla Černou
bouři seslanou zlou sudičkou.
ČESKÉ ZNĚNÍ
112 min.
vstupné: 130 Kč

BÁBOVKY
čtvrtek 24. 9., pátek 25. 9., sobota 26. 9., neděle
27. 9.
20:00
ČR – Komedie, drama – Film Bábovky natočený
podle knižního bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové vypráví otom, že všichni jsme propojení adíky
tomu i malé věci dokážou někdy otřást světem.
ČESKÉ ZNĚNÍ
97 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

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

NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK DANCE
FAMILY
úterý 1. až pátek 4. 9.
15:00-16:00
Nábor nových tanečníků, více na www.efkdancefamily.cz.
taneční sál

FITNESS HODINY – ZAHÁJENÍ KURZU
středa 2. 9.
20:00
Kardio fitness cvičení v tanečním rytmu pod vedením Jany Miklavčičové. Lekce jsou přístupné
bez předchozí registrace, pokud si chcete cvičení
vyzkoušet, stačí přijít.
taneční sál

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA
– INFORMAČNÍ SCHŮZKA
čtvrtek 3. 9.
17:00
Pro nové zájemce, začátečníky, mírně pokročilé
i pokročilé.
učebna 1

TANEČNÍ HODINY 2020
– ZAHÁJENÍ VÝUKY
pátek 4. 9.
19:00-22:00
První lekce pod vedením tanečních mistrů Aleny
a Jaroslava Bolkových.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup s platnou vstupenkou, ostatní 30 Kč

11. POHÁDKOVÝ LES
sobota 5. 9.
13:00-16:00
Zaplacením vstupného získáte soutěžní kartičku,
která umožní získávání odměn, nesoutěžní dopro-

vod má vstup zdarma. Zakoupením vstupenky
v předprodeji si zajistíte rychlejší odbavení
u vstupu do pohádkového lesa.
start od areálu koupaliště
vstupné: 100 Kč

MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
– ZAHÁJENÍ ZKOUŠEK
pondělí 7. 9.
loutkový sál

15:30

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 8. 9.
učebna 2

13:00-16:00

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA – INFORMAČNÍ
SCHŮZKA PRO NOVÉ ZÁJEMCE
úterý 8. 9.
16:00
Nabízíme výuku angličtiny pro začátečníky, mírně
pokročilé i pokročilé a kurz pro studenty 4. ročníků
středních škol – příprava k maturitní zkoušce. Informační schůzka je určena pouze pro nové zájemce, stávající žáky prosíme o potvrzení
pokračování v kurzu na e-mailu kurzy@milevskem.cz do pondělí 7. září.
učebna 2

DYNAMICKÁ JÓGA AŠTANGA VINJÁSA
– UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA
úterý 8. 9.
17:00
Jógy pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat. Přihlásit
se můžete již nyní na telefonu 725 554 496 nebo
na e-mailu klarasynkova@gmail.com.
hudební sál

SPOLEČENSKÉ A COUNTRY TANCE
– ZAHÁJENÍ KURZU
úterý 8. 9.
Rádi přivítáme nové zájemce.
taneční sál

17:00

TANEČNÍ MEDITACE PRO ŽENY
– UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA
úterý 8. 9.
19:00
Taneční meditace Mohendžodáro je unikátní projekt meditačních technik a terapií pro osobní
transformaci ženy. Všechny meditace jsou jedinečné, laskavé, přístupné a otevřené začátečníkům i pokročilým. Více informací na
www.srdcezivota.eu.
taneční sál

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 9. 9.
velký sál

17:00

DIVADLO V ANGLIČTINĚ
– INFORMAČNÍ SCHŮZKA
středa 9. 9.
17:00
Jedná se o zábavný a alternativní způsob, jak se
naučit angličtinu. Záměrem je propojit jazykové,
výtvarné, taneční a jinak tvořivé aktivity ke zdokonalení jazyka. Nabízíme 3 kurzy: pro děti
11–15 let (muzikál The Lion King), pro studenty
od 15 let (muzikál The Phantom of the Opera nebo
My Fair Lady) a pro dospělé (muzikály stejné jako
pro studenty). Více informací na www.milevskem.cz.
výuková učebna
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ANGLICKÝ JAZYK – KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM – INFORMAČNÍ SCHŮZKA
středa 9. 9.
18:30
Kurz je vhodný pro dospělé a studenty. Na informační schůzce proběhne rozdělení do skupin
a stanoví se dny a časy výuky.
učebna 3

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
– O NEJHEZČÍ BALKON ČI ZAHRADU
do čtvrtka 10. 9.
Snímky rozkvetlého balkonu, zahrady, skalky, terasy, pergoly apod. zasílejte na e-mail
soutez@milevskem.cz. Každý soutěžící může zaslat 2 fotografie. Uvádějte vždy své jméno, příjmení, stručný název zaslaného snímku
a prohlášení, že jste jeho autorem.

TANEČNÍ HODINY 2020 – DRUHÁ LEKCE
pátek 11. 9.
19:00-22:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

RALLY LEGEND
sobota 12. 9.
11:00-12:30
Na milevském náměstí se ukáže téměř šedesát závodních a historických automobilů.
náměstí E. Beneše

BŘIŠNÍ TANCE PRO VŠECHNY GENERACE
– ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 14. 9.
19:00
Přivítáme zájemce o orientální tanec, začínající,
pokročilé, ale i maminky s dětmi.
hudební sál

VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
– ZAHÁJENÍ
úterý 15. 9.
16:30-18:30
Přihlásit se můžete na telefonu 737 474 340 nebo
emailu provazkova.renata@seznam.cz.
výuková učebna

NA MOTORCE PŘES KAVKAZ
středa 16. 9.
18:00
Cestovatelská přednáška o cestě na motorce z Milevska ke Kaspickému moři. Promítá a vypráví
Milan Novák, který během cesty, která trvala
24 dní a bylo při ní najeto 12 000 km, navštívil
Černé moře, památníky z bitvy u Zborova, Sokolova a Charkova, Volgograd či Elbrusu.
loutkový sál
vstupné: zdarma

TANEČNÍ HODINY 2020 – TŘETÍ LEKCE
pátek 18. 9.
19:00-22:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

VÍTEJ – PROJEKT TANEČNÍ SKUPINY EFK
neděle 20. 9.
15:00
Divadelně taneční představení, které je inspirováno českou a slovenskou kulturou, tradicemi,
tancem a hudbou. K vidění budou nejrůznější
druhy tance od hip hopu, přes současný výrazový
tanec až po folklor. Cílem představení je dokázat,
že pro kvalitní taneční a divadelní inspiraci není
nutno sahat daleko za hranice. Celé představení
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je v podání tanečníků dětské věkové kategorie,
juniorů a dospělých z taneční skupiny EFK.
velký sál
vstupné: v předprodeji 90 Kč, na místě 110 Kč

svět 2020 s lidskoprávní a ekologickou tématikou.

PŘEDŠKOLÁČEK ANEB HRAJEME SI NA
ŠKOLU

čtvrtek 3. až sobota 26. 9.
Výstava nabídne filmové plakáty a plakáty s lidskoprávní a ekologickou tématikou.
vstupné: 10 Kč

pondělí 21. 9.
16:00-18:00
Zahájení kurzu pro předem přihlášené děti.
učebna 4
kurzovné: 500 Kč/pololetí

TANEČNÍ LEKCE PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 24. 9.
19:00-21:30
Zahájení kurzu pod vedením tanečních mistrů Jaroslava a Aleny Bolkových. Celkem v osmi tanečních lekcích se naučíte vše potřebné. Přihlášky
v kanceláři DK.
velký sál
kurzovné: 1500 Kč/osobu

TANEČNÍ HODINY 2020 – ČTVRTÁ LEKCE
pátek 25. 9.
19:00-22:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, ostatní
vstupné: 30 Kč

PŘIPRAVUJEME
PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 3. 10.
prostory DK
vstupné: zdarma

10:00-12:00

JÓGA PRO DĚTI
pondělí 5. 10.
prostory DK
vstupné: 20 Kč/lekci

16:00-16:45

NOVÝ TERMÍN – MIROSLAV DONUTIL „NA
KUS ŘEČI“
čtvrtek 8. 10.
velký sál + balkon
vstupné: 390 a 420 Kč

19:00

pondělí 12. 10.
18:00
Oblíbený cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba opět
v Milevsku.
Milevské kino
vstupné: 220 Kč

NOVÝ TERMÍN – KŠANDA
19:00

NOVÝ TERMÍN – MAJDA ZE ŠKOLKY
neděle 25. 10.
velký sál
vstupné: 220 a 250 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY – LUBOŠ POSPÍŠIL
„70“ + PÁJA TÁBOŘÍKOVÁ
pátek 11. 9.
19:30
Luboš Pospíšil oslaví 6. září sedmdesátiny, na klávesy a perkuse ho doprovodí bubenice Pája z domovské kapely 5P. Rezervace a prodej vstupenek
v Galerii M.
vstupné: 200 a 250 Kč

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

VÝSTAVA OBRÁZKŮ Z KNÍŽKY „KRÁTKÉ
POHÁDKY OD DĚTÍ PRO DĚTI“
celé září
08:00-17:00
Knížku vydává MAS Střední Povltaví ve spolupráci
se školkami a školami celého milevského regionu.
Výstava je otevřena každý všední den kromě úterý.
vestibul knihovny

ARTE TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 3. 9.
17:30-19:30
Relaxace propojená s kreativitou a sdílením. Více
informací
a
přihlášení
na
e-mailu
kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna
vstupné: 100 Kč

SWAP – VÝMĚNA OBLEČENÍ

JIŘÍ KOLBABA – PIRÁTI Z KARIBIKU
– SEVERNÍ ANTILY I. ČÁST

středa 21. 10.
velký sál
vstupné: 290 Kč

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ OBORU GRAFICKÝ
DESIGN SUPŠ BECHYNĚ

14:00

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

VERNISÁŽ – VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ
OBORU GRAFICKÝ DESIGN SUPŠ BECHYNĚ
středa 2. 9.
17:00
Slavnostní zahájení výstavy, která probíhá
v rámci Festivalu dokumentárních filmů Jeden

pondělí 7. až pátek 11. 9. (kromě úterý)
08:00-17:00
Přineste podzimní oblečení, které již nenosíte
a odneste si nové. Pravidlo je jediné: Nabízejte
k výměně věci, které byste sami chtěli dostat, a ve
stavu, v jakém byste je chtěli dostat.
knihovna

KNIHOHRÁTKY S JÓGOU
úterý 8. 9.
14:30 a 16:00
Protažení, zklidnění arelaxace. Otevření nekonečné
dětské fantazie díky knížkám, příběhům, józe a relaxaci. Přihlášení na e-mailu kozakova@knihmil.cz.
pobočka knihovny v DK
vstupné: 30 Kč

BRAIN&BREAKFAST: PETR HORA
- PRECIZNÍ MEDICÍNA
čtvrtek 17. 9.
08:30
Inspirativní snídaně je po prázdninách zpátky.
Jejím smyslem je nabídnout posluchačům nové
obzory. Dává nahlédnout do oborů, se kterými se
často nesetkáváme. Propojuje lidi, z nichž každý
přichází odjinud, ale nad zajímavým tématem najdou společnou řeč.
studovna

KNIŽNÍ PRCEK
pátek 18. 9.
10:00-11:00
Setkávání pro rodiče a děti od narození do 4 let.

Čtení, povídání, hry, scénické divadlo... Každý pátek
od 10 hodin. Na první setkání zvou Blanka a Zoe.
dětské oddělení
vstupné: zdarma

KONCERT KLASICKÉ HUDBY
- VIKTOR JECH (KYTARA)
středa 23. 9.
17:00
Student Františka Lukáše na konzervatoři v Českých Budějovicích.
knihovna
vstupné: dobrovolné

ARTETVOŘENÍ PRO HOLKY
čtvrtek 24. 9.
16:00-18:00
Malování, povídání, relaxace a sdílení pro holky
od 12 let. Více informací na e-mailu
kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna
vstupné: 80 Kč

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY
A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 24. 9.
17:00
Pravidelné setkávání milovníků knížek a kultury.
studovna

EVA HULEŠOVÁ – JAK PŘEKONAT STUD
NEBO-LI MILUJME NAŠE CHYBY
pátek 25. 9.
17:30
Přednáška oblíbené psychoterapeutky a psychosomatičky.
studovna
vstupné: 100 Kč

ZAHÁJENÍ PODZIMNÍHO SEMESTRU
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 3. VĚKU
úterý 29. 9.
Více informací na studovně knihovny.
studovna

10:00

ŽIVOTNÍ MAPY

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
září
Pokračování kurzu pro začátečníky. Více informací
v knihovně v domě kultury.
pobočka v DK

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz

LIBEREC - VÝLET Č. 11
úterý 8. 9.
Prohlídka města a místní dominanty – Ještědu.
Jako obvykle je zajištěn teplý oběd. Odjezd
v 6 hodin od sokolovny, zastávka u paneláku.

HRADEC KRÁLOVÉ - VÝLET Č. 13
úterý 22. 9.
Prohlídka města a zámku Hrádek u Nechanic. Je
zajištěn teplý oběd. Odjezd v 6 hodin od sokolovny, zastávka u paneláku.

HRADEC KRÁLOVÉ – VÝLET Č. 18

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.cz

PROHLÍDKA BENEŠOVA S VÝKLADEM
středa 2. 9.
Pěší vycházka na Konopiště, délka trasy 10 km.
Odjezd z AN v 6:17 hodin.
vede: Miroslav Mácha

TÁBORSKO
středa 9. 9.
Pěší vycházka po trase Tábor, Suchomelův Mlýn,
Riviera, Větrovy, Hýlačka, Koldovka, ZOO, Sezimovo Ústí, Tábor. Délka trasy 12 km, odjezd z nádraží ČD v 8:17 hodin.
vede: Miroslav Bártík

KRAJEM KAMENŮ
sobota 12. 9.
start od 07:00 do 10:30 od ZŠ Petrovice
Tradiční turistický pochod. Délka a vedení tras pěších a cyklo bude stanovena v propozicích. Pořádá
KČT Petrovice, který zajišťuje i dopravu z Milevska
a zpět. Skupinový odjezd cyklistů z Milevska v 8
hodin, vede Ladislav Macháček. Informace na telefonu 737 232 897.
vede: Ladislav Kos

TAJNÝ VÝLET

středa 30. 9.
18:00
Přednáška s besedou s autory unikátní české diagnostické a terapeutické metody pro děti i dospělé Kamilou a Petrem Kopsovými.
studovna

úterý 29. 9.

Prohlídka města a zámku Hrádek u Nechanic. Je
zajištěn teplý oběd. Odjezd v 6 hodin od sokolovny, zastávka u paneláku. V tomto termínu jsou
ještě volná místa.

sobota 19. 9.
Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší vycházkou. Přihlášky v infocentru, tel. 383 809 101.
Odjezd v 7 hodin od sokolovny.
vede: Jindřich Janouch, Ladislav Kos

KULTOVNÍ HORA, KAMENNÝ KRUH
středa 30. 9.
Pěší vycházka po trase Slabčice, Písecká Smoleč,
Hradiště, kamenný kruh, Hora Tábor (Burkovák),
Dražické Březí, Vranov, Dražíč. Délka trasy 8,5 km,
odjezd z AN v 6:40 hodin.
vede: Ladislav Kos

MILEVSKÝ KLÁŠTER
U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
sobota 19. 9.
10:00-17:00
Den otevřených dveří v milevském klášteře je pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Celý den bude provázet program v Bažantici.
V rámci doprovodného programu můžete navštívit
jedinečnou mobilní laboratoř, tvořivou dílnu galerie
Sladovna, seznámit se s činností hiporehabilitačního centra aj. Těšit se také můžete na kejklířské
a folklórní vystoupení, k poslechu zahrají kapely
Kampadem a Fantom. Po celý den budou probíhat
bezplatné komentované prohlídky kláštera pro dospělé i děti. Účast je zdarma, stačí se pouze zaregistrovat na stránce www.dotaceeu.cz - kalendář akcí.
park Bažantnice + areál kláštera

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

ROZVODOVÁ PORADNA
úterý a čtvrtek
08:00-16:00
Odborný konzultant rozvodové poradny Bc. Lada
Šetinová vám poskytne pomoc při řešení obtížných situací spojených s rozvodem manželství či
rozchodem partnerů/rodičů. Nutno objednat se
předem.

MEDIAČNÍ SLUŽBA
každé úterý
08:00-16:00
Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvisejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu
zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?
Využijte bezplatnou pomoc mediátora PhDr. Jaromíra Matouška. Nutno objednat se předem.

JESLIČKY, MIKROJESLE A JESLIČKY
PŘEŠTĚNICE
úterý 1. 9.
Zahájení školního roku 2020/2021. Příjem přihlášek stále otevřen do naplnění kapacity.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 2. 9.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan Röhrich. Nutno objednat se předem.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtky 3. a 10. 9.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem.

MANAŽERSKÝ KURZ PRO ŽENY
úterý 8. až pátek 25. 9.
Bezplatný vzdělávací program pro ženy, které
směřují do vyšších pracovních pozic. Celkem proběhne 7 celodenních setkání s PhDr. Jitkou Šebovou Šafaříkovou PhD. V případě zájmu volejte
723 449 409.

KULATÝ STŮL – JAK NA KLIDNÝ ROZVOD
BEZ NEGATIVNÍHO DOPADU NA DĚTI
čtvrtek 17. 9.
10:00
Jak probíhají jednotlivé kroky rozvodu? Jak ovlivnit jeho průběh a snížit negativní dopad na
všechny členy rodiny? Diskusní setkání se sociální
pracovnicí Bc. Ladou Šetinovou.

#POKEC_A(R)T
středa 23. 9.
16:00-18:00
Každou čtvrtou středu v měsíci. Nudíš se? Hledáš
nové kamarády, nebo místo kde trávit čas? Nově
otevřený bezpečný prostor pro děti ve věku od 8
do 12 let.

KAMENÁČ music art pub
www.kamenac.net

KLAARA
pátek 11. 9.
20:30
Talentovaná písničkářka a muzikantka žijící napůl
v Čechách a napůl v Anglii. Tentokrát s basistou
Jiřím Výborným.
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DOMEČEK ŠROT
TEL.:

732 542 476

MEZI STROMY 2020
pátek 4. a sobota 5. 9.
Festival plný hudby, tance, workshopů a divadel.
Vytvořme společně krásný, tvůrčí a mírumilovný
svět... svět Mezi Stromy. Už po dvacáté. Můžete
zde vystavit, předvést, ukázat svá díla, umění,
sochy, tance, dovednosti... cokoliv vás napadne.
Tak neváhejte a přivezte svá díla s sebou. Je to
jednoduché, stačí jen přijít a svépomocí svá díla
vystavit v libovolném zákoutí parku. Během výstavy bude probíhat bohatý program.
park Bažantnice

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

ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách
www.spos-milevsko.cz.
19. 9. 10:00
12:00
17:00
20. 9. 17:00
26. 9. 10:00
12:00
27. 9. 17:00

HC ml. žáci - Veselí n/L.
HC st. žáci - Veselí n/L.
HC A-tým - Č. Krumlov
TJ Božetice - Vajgar J. Hradec
HC ml. žáci - Klatovy
HC st. žáci - Klatovy
TJ Božetice - Soběslav

LETNÍ STADION:
03. 9. 17:00 FC st. přípravka - TJ Hradišťan A
05. 9. 13:30 FC žáci - Lokomotiva Č. B.
17:00 FC muži A - Junior Strakonice
10. 9. 17:00 FC st. přípravka - TJ Božetice
17:00 FC ml. přípravka - FK Protivín
13. 9. 10:00 FC dorost - Slavoj Č. Krumlov
14:00 FC přípravky - Meteor Tábor
17:00 FC muži B - SK Větrovy
19. 9. 16:30 FC muži A - SK Jankov
20. 9. 13:00 FC žáci - Sj. Č. Krumlov
24. 9. 17:00 FC st. přípravka - FC Písek C
27. 9. 10:00 FC dorost - FK Protivín
16:30 FC muži B - Sokol Planá n/L.
28. 9. 17:00 FC st. přípravka - Protivín/Štěkeň

SPORTOVNÍ HALA:
5.-6. 9.
12. 9. 08:00
13. 9. 10:00
19. 9. 17:00
20. 9. 12:00
26. 9. 08:00
27. 9. 08:00

Došwich DRAGON CUP
Proactive – Milevský pohár
Došwich junior A
Došwich muži A
Došwich junior A
Došwich st. žáci
Došwich junior B

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

VERNISÁŽ VÝSTAVY
- JEDENÁCTKA Z TRŽIŠTĚ
sobota 19. 9.
11:00
Milevské muzeum ve spolupráci s FC ZVVZ Milevsko
připravilo novou výstavu, kterou můžete navštívit
až do 15. listopadu. Muzeum je otevřeno denně
kromě pondělí vždy od 9 do 12 hodin a od 13 do
17 hodin.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
TĚŠÍME SE DO ŠKOLY
úterý 1. 9.

MÁM ZÁJEM O KROUŽKY
úterý 8. 9.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

FARNÍ CHARITA MILEVSKO

úterý 15. 9.

U BAŽANTNICE 561 | TEL.: 734 435 162

úterý 22. 9.

VYRÁBÍME Z PROUTÍ

www.fchm.cz

BONI PUERI
neděle 13. 9.
16:00
Koncert chlapeckého sboru z Hradce Králové.
klášterní bazilika

Uzávěrka říjnového čísla Milevského
zpravodaje bude ve čtvrtek 17. září ve
12 hodin. Své příspěvky můžete zasílat na
e-mail: zpravodaj@milevskem.cz.

ROZHOVORY S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
U příležitosti začátku nového školního roku jsme ředitelům milevských základních škol položili 3 otázky a přinášíme vám jejich odpovědi.
1) Letní prázdniny jsou ve školách dobou, kdy se opravuje, renovuje a vylepšuje.
Co konkrétně je nového ve vaší škole?
2) Kolik dětí u vás nastoupilo do první třídy, kolik celkem je tříd na celé škole
a kolik žáků vaši školu navštěvuje?
3) Jsou nějaká mimořádná opatření, které jste museli se začátkem nového
školního roku zavést ohledně situace s koronavirem?
PaedDr. Martin Hrych, ředitel 1. ZŠ T. G. Masaryka
1) V rámci projektu iROP byly nakoupeny učební
pomůcky pro přírodovědné a technické předměty.
Součástí tohoto projektu bylo vybudování nového
bezbariérového WC a zakoupení schodolezu.
Dále vzniklo nové oddělení školní družiny propojením
dvou menších místností, které byly dříve využívány jako
kabinety. Jedno oddělení školní družiny bylo vybaveno
novým nábytkem. V rámci bezpečnosti vzniknou nové
vstupní dveře do školní družiny. Přebudováním odborné třídy vznikla další potřebná
učebna. Ve školní jídelně jsme začali s modernizací zastaralého vybavení, klasické
varné kotle nahradila multifunkční pánev. Také jsme začali s renovací oken s ohledem
na zachování historického vzhledu budovy. Samozřejmostí je během letních prázdnin
malování, natírání, pastování, provádění dezinfekčních a úklidových prací. Pro
žáky máme připraveno na 1. září překvapení, o kterém se nechci nyní zmiňovat.
2) Ve školním roce 2020/2021 nastoupí 68 žáků do první třídy, celkem máme
26 tříd, do kterých nastoupí 570 žáků.
3) Škola byla v souvislosti s koronavirem připravena na chod školního provozu
již v květnu při otevření školy. Tedy nepředpokládáme nějaká zvláštní mimořádná
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opatření. Budeme postupovat podle manuálu a doporučení ministerstva školství,
který byl na školy odeslán 18. srpna. Rodiče budou informováni o potřebných
krocích na stránkách školy.
Děkujeme za rozhovor
Mgr. Michal Divíšek, ředitel 2. ZŠ J. A. Komenského
1) Druhé základní škole J. A. Komenského někteří
obyvatelé Milevska říkají „nová škola“. Toto označení
je po více jak 40 letech od založení, a hlavně s některými částmi v původním stavu, značně zavádějící.
O letošních prázdninách jsme však tento neformální
název zcela jistě osvěžili.
Po odchodu posledního žáka s vysvědčením, začala
ihned druhá etapa rekonstrukce školní kuchyně. Nová
podlaha, rozvody vody, elektřiny, odpady, dveře a úprava sklepních prostor byly
opravdu potřebné. Pro strávníky vše málo viditelné, ale pro provoz velice podstatné.
Celá rekonstrukce byla hlavně časově velice náročná a pevně doufáme, že 1. září
žákům uvaříme v novém. Celou částku 2,5 mil. Kč hradí zřizovatel školy město
Milevsko, stavbu provádí ﬁrma Kočí s. r. o.

Další velkou akcí, kterou se naše škola stane opět tou „novou“, je rekonstrukce
odborných učeben za částku 9 mil. Kč z dotačních programů MAS a IROP. Stavební
práce prováděné ﬁrmou Kočí s. r. o. by měly být hotovy do zahájení školního roku
a následovat bude postupné vybavování učeben novým nábytkem a moderními
pomůckami.
Původní vybavení učebny chemie a kabinetu bude nahrazeno zcela novou moderní
učebnou, místo kabinetu bude laboratoř. Nová bude také jazyková učebna, učebna
přírodopisu, kovodílna a polytechnická
učebna pro mladší žáky. Opravy a rekonstrukce se týkají i učeben informatiky a fyziky.
Do konce prázdnin bylo naším cílem dokončit stavební práce – výměny podlah, nové
stupínky, rozvody vody, elektřiny a osvětlení. V listopadu plánujeme dokončit kompletaci nového vybavení učeben.
K těmto velkým akcím musím doplnit práce,
které provozní zaměstnanci provedli během
prázdnin. Jde o nové nátěry dřevěných částí
schodišť, nátěry dřevěných spojovacích dveří, výmalby některých učeben I. stupně
a informatiky v 2. podlaží. Pokračovala
rekonstrukce vodovodů a obkladů ve tříRekonstrukce jedné z učeben.
dách, jsou dokončeny nátěry radiátorů
v tělocvičně a u šaten I. stupně. Je instalováno a natřeno nové zábradlí nad běžeckou dráhou. Ve třídách byly provedeny opravy nábytku a další drobné opravy
(žaluzie, tabule, podlahy).
2) Počet žáků školy je prakticky stabilní. Do školy dochází 400 dětí v 19 třídách.
V tomto školním roce máme opět dvě první třídy, kde bude 41 žáků.
3) V pondělí 17. srpna všechny školy obdržely pokyn k hygienickým opatřením
ohledně epidemie koronaviru.
Naše škola je připravena již z minulého školního roku velice nadstandardně.
V dodržování hygienických nařízení a pokynů nám nahrává především dostatek
vnitřního prostoru (chodby, haly, dvě jídelny, odborné učebny) a velmi rozsáhlý
venkovní areál, čímž se může pochlubit málokterá škola. Výhodou je i velice
rozumný počet žáků v jednotlivých třídách.
Škola je vybavena dávkovači s dezinfekcí na chodbách, na všech sociálních zařízeních jsou dávkovače s antibakteriálním mýdlem. Samozřejmostí je umístění
jednorázových ručníků. Přes prázdniny jsme pokračovali rekonstrukcí tříd – téměř
všude jsou nové obklady, umyvadla, pákové
vodovodní baterie, a to i v odborných učebnách, kabinetech a družinách. O letošních
prázdninách byla rekonstruována umývárna
u školních dílen, umývárnu před školní jídelnou jsme rekonstruovali již na jaře.
Současnou situaci nelze řešit nějakou ustrašeností, ale především odpovědným přístupem každého z nás. Naše škola se s velkou
podporou zřizovatele města Milevska snaží Nová umývárna u školních dílen.
zajistit co nejlepší podmínky pro nastávající
pravidelnou a ničím nerušenou výuku v novém školním roce, na což se těšíme
zcela jistě úplně všichni.
Velké poděkování za přípravu školy patří všem správním zaměstnancům a pracovnicím školní kuchyně, kteří odvedli opravdu skvělou práci.
Všem žákům přeji hodně úspěchů při získávání nových vědomostí a ničím nerušený
nadcházející školní rok.
Děkujeme za rozhovor

SKAUTSKÝ TÁBOR SE POVEDL
Jako již tradičně patřily první dva týdny v červenci skautskému táboru milevských
skautů. Tentokrát se jejich dočasným domovem stalo tábořiště Lišky u Bechyně.
I přes veškerá koronavirová opatření probíhalo vše hladce a skauti si tak mohli
naplno užívat zážitků, které jim každoročně přináší letní tábor, a bez kterého by
se snad prázdniny nemohly nazývat prázdninami. Součástí tábora je i společná
práce na tábořišti, přípravy večerních ohňů a zajišťování běžného chodu tábora.

Celý tábor děti putovaly spolu s mořeplavci Karibikem, objevovaly nové ostrovy,
bojovaly proti nebezpečným pirátům a se získanými surovinami pak mohly dále
obchodovat a rozhodovat tak o jejich dalším osudu v putování příběhem. Těsně
před koncem tábora se dětem podařilo vyfouknout poklad pirátům přímo před
nosem a mohly se tak těšit ze zasloužené odměny. Vrcholem tábora je slibový
oheň, jenž je připravován společnými silami celý den a při němž děti slibují na
světlušky, vlčata, skautky či skauty. Ještě nyní si uchováváme v živé paměti vzpomínky na proběhlý tábor a už se netrpělivě těšíme na další.
Za milevské skauty Jitka Máchalová

85. VÝROČÍ 1. ZŠ T. G. MASARYKA MILEVSKO –
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1. ZÁŘÍ
V úterý 1. září se uskuteční na 1. základní
škole T. G. Masaryka Milevsko Den otevřených dveří u příležitosti 85. výročí otevření
školy. Srdečně zveme všechny zájemce
z řad veřejnosti k prohlídce školy.
• Program začne besedou se zástupci
Občanského spolku Lidice v 10 hodin
v učebně 9. B v přízemí školy. Besedu připravujeme za podpory MAP ORP Milevsko
II z implementace v rámci podaktivity
„Poznávání regionu a rozvoj kulturního podvědomí“ pro žáky naší školy, ale je
zvána i veřejnost.
• V 11 hodin proběhne slavnostní zahájení před budovou školy, při kterém bude
odhalena plaketa T. G. Masaryka.
• V letošním roce jsme si připomněli 75. výročí ukončení 2. světové války, k této
události se váže i tragický osud Lidic. Naši školu navštíví pan Antonín Nešpor
a přiveze darem od Občanského spolku Lidice Lidickou hrušeň, kterou společně
zasadíme před školou.
• Následovat bude prohlídka školy, k nahlédnutí budou kroniky školy od roku
1879 až do současnosti.
• Škola bude veřejnosti otevřena do 17 hodin.
Těším se na setkání s Vámi.
PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ DO ZUŠ
Vážení rodiče, milé děti,
stále pokračuje přijímací řízení a zápis žáků do hudebního a výtvarného oboru
ZUŠ Milevsko pro školní rok 2020/2021. Do hudebního oboru je možné se přihlásit
od dovršení alespoň 5 let věku, do výtvarného oboru s nástupem do 1. třídy ZŠ.
V případě zájmu vyplňte, prosím, online přihlášku na našich webových stránkách
nebo nás kontaktujte na telefonu 602 408 367 (ředitel školy Jan Gröger, dipl.
um.). Informace k jednoduché talentové zkoušce obdržíte po vyplnění přihlášky.
Děkujeme za Váš zájem.
Ředitelství ZUŠ Milevsko
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TJ SOKOL MILEVSKO
ROZVRH CVIČENÍ 2020/2021

HUDEBNÍ SKLEPY
MILEVSKO GALERIE M
PROGRAM PODZIM 2020

Cvičí se od pondělí 14. září v sokolovně a uvedených místech

PO 13:30-16:00 moderní gymnastika
16:00-17:30
14:30-16:30
16:30-17:30
17:00-18:30
17:30-19:00
17:30-18:30
18:30-20:00
19:00-20:00
20:00-22:00

moderní gymnastika (přípravka)
příprava na soutěže - mladší žactvo II.
rodiče a děti (děti od 3 let)
atletika
muži - jóga
ženy - zdravotní tělocvik
ženy aerobik
pilates
volejbal - muži a ženy

15:00-17:30 malý sál

malý sál
14:30-15:00 malý sál

atletický stadion
malý sál

malý sál

ST

příprava na soutěže - nejmladší žactvo (r. 2014)
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
rodiče a děti (děti 2-3 roky)
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

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

PÁ

10:00-11:00
14:00-15:00
15:00-17:00
15:00-17:00
17:00-18:30
17:00-18:30
17:00-18:00
18:00-19:30
19:30-20:30
19:30-20:30
20:30-22:00
13:30-16:00
15:00-17:00
17:00-18:00
17:00-19:00
19:00-20:30
20:30-22:00

ženy - zdravotní cvičení
příprava na soutěže - nejmladší žactvo (r. 2014)
příprava na soutěže - mladší žactvo I.
moderní gymnastika
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
moderní gymnastika
příprava na soutěže - starší žactvo a dorost
pilates (začátečníci, začíná se 14. října)
sportovní gymnastika žákyně
muži - stolní tenis
dorostenci a muži - rekreační sporty

říjen-duben II.ZŠ 16:30-18:30

II. ZŠ

sportovní hala
15:30-16:00 malý sál

(Změna programu vyhrazena)

MEZI STROMY 2020
pátek 4. a sobota 5. 9.
park Bažantnice

malý sál
atletický stadion
malý sál

Festival plný hudby, tance, workshopů
a divadel. Vytvořme společně krásný, tvůrčí
a mírumilovný svět... svět Mezi Stromy. Už po
dvacáté. Můžete zde vystavit, předvést, ukázat
svá díla, umění, sochy, tance, dovednosti...
cokoliv vás napadne. Tak neváhejte a přivezte
svá díla s sebou. Je to jednoduché, stačí jen
přijít a svépomocí svá díla vystavit v libovolném
zákoutí parku. Během výstavy bude probíhat
bohatý program.

malý sál

GALERIE M A SUPŠ BECHYNĚ

malý sál
ZŠ Bernartice
malý sál
malý sál

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

malý sál
16:30-17:00 malý sál

volejbal smíšený - rekreační

NE 10:00-12:00 dle dohody - sportovní gymnastika žákyně, zápasy stolní tenis
12:00-13:00
13:00-15:00
15:00-17:00
17:00-20:00
17:00-19:00

čtvrtek 19. listopadu
Prokop – Hrubý - Andršt Unplugged

malý sál

SO 10:00-17:00 dle dohody zápasy stol. tenis
18:00-20:00

pátek 16. října
Katka Svobodová & Tajemoje

pátek 11. prosince
Norbi Kovács & Pavel Fischer & Olin Nejezchleba

ÚT 14:00-16:00 příprava na soutěže - mladší žactvo I.
16:00-17:00
17:00-18:30
17:00-18:00
17:15-18:30
18:00-19:30
18:30-20:00
20:00-22:00
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

pátek 11. září
Luboš Pospíšil „70“ + Pája Táboříková

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

zvou na výstavu studentů

PLAKÁTY S LIDSKOPRÁVNÍ
A EKOLOLICKOU
TÉMATIKOU, FILMOVÉ
PLAKÁTY
Vernisáž: 2. září od 17 hodin v Galerii M
Výstava otevřena: do 26. září
Vstupné: 10 Kč

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT SAMI!
Farní charita připravuje na září výjimečný koncert. Milevsko navštíví po čtyřech
letech světoznámý Český chlapecký sbor Boni pueri (v překladu Dobří chlapci) se
sídlem v Hradci Králové. Názvem se hlásí ke sboru, který působil od 12. do 15. století
při chrámu sv. Víta v Praze. V roce 2006 vzniká stejnojmenná unikátní umělecká
škola zaměřená na chlapecký zpěv, první svého druhu v České republice. Český
chlapecký sbor Boni Pueri byl založen v roce 1982. Dvěstěčlenný sbor, kde zpívají
chlapci od 4 do 19 let, dosud absolvoval více než 4000 samostatných koncertů
po Japonsku, Kanadě, USA, Jižní Koreji, Hong Kongu, Číně a celé Evropě. Uměleckým šéfem sboru je již celých 25 let dr. Pavel Horák. Vystoupení tohoto svě-
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toznámého sboru bude pro Milevsko velká čest, v prosinci se sbor vrátil z měsíčního
profesionálního turné po Japonsku (Tokio, Ósaka, Myiazaki, Hyogo), kam se vrátil
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“ bude opravdovou
událostí. Přijďte se přesvědčit sami v neděli 13. září od 16 hodin do klášterní
baziliky.
Alena Růžičková, ředitelka Farní charity Milevsko

CHARITA SE RADUJE Z NOVÉHO AUTA

Grantový program „Mobilita“ vypsala akciová společnost Škoda Auto, se sídlem
v Mladé Boleslavi, za účelem podpory aktivit zaměřených na poskytování sociálních
služeb pro seniory, zdravotně postižené a další ohrožené skupiny obyvatel. V rámci
tohoto grantového programu jsme byli úspěšní a darem jsme obdrželi pro terénní
pečovatelskou službu nové auto Škoda Octavia Combi. Máme z daru obrovskou
radost. Předání auta proběhlo v Českých Budějovicích v Auto Ševčík v úterý 28. července. V těchto dnech už nová červená Octávie slouží. Děkujeme!
Alena Růžičková, ředitelka Farní charity Milevsko

První srpnový týden strávily členky oddílu moderní gymnastiky milevského Sokola na
letním soustředění v Křemži. Tradičně je doplnili členové a členky oddílu sportovní všestrannosti. Pravidelně má soustředění téma - letos děti sportovaly v duchu indiánského
léta. Dvoufázovými tréninky zahájili mladí sportovci přípravu na podzimní sezonu, čas
zbyl i na soutěže, hry a celodenní výlet.

NADACE OLGY HAVLOVÉ POMÁHÁ
Farní charita Milevsko byla podpořena Nadací Výbor dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové poskytnutím příspěvku z Fondu podpory seniorů, a to částkou 20 000
Kč. Peníze byly použity na nákup termo nerez jídlonosičů, dále jsme pořídili další
dva manipulační vozíky, které usnadní pečovatelkám manipulaci s termonádobami
a jídlonosiči. Za zbytek peněz jsme ještě pořídili hygienické potřeby, desinfekční
potřeby, jednorázové rukavice a 2500 korun ještě zbylo na pohonné hmoty do
služebních aut pečovatelek. Klientů terénní pečovatelské služby přibývá, což je
pro nás náročnější, přesto máme radost, že můžeme více seniorům pomoci zůstat
s naší pomocí ve svém domácím prostředí.
Alena Růžičková, ředitelka Farní charity Milevsko

V neděli 16. srpna se v amﬁteátru domu kultury za krásného počasí konal koncert kapely
Slza. Koncert si nenechalo ujít téměř 350 návštěvníků.

FOTOOBJEKTIVEM

I v srpnu měly děti možnost navštívit oblíbenou tvořivou dílničku v Milevském kině. Byla
spojena s promítáním animovaného ﬁlmu Ledová sezóna: Ztracený poklad. Další dílnu
pro vás připravujeme na podzimní prázdniny.

Snímkem se vracíme do Galerie M na počátek měsíce srpna, kdy byla slavnostně zahájena
výstava s názvem Pod jižním sluncem. Z cest po milované Francii své pastely, akvarely
a perokresby představila jihočeská malířka Petra Dvořáková Haisová z Římova. V září
v galerii můžete navštívit výstavu studentů oboru Graﬁcký design SUPŠ Bechyně.

Dobrodružný příměstský tábor s názvem Tajuplný ostrov pro všechny prázdninové trosečníky
uspořádala v srpnu SOŠ a SOU Milevsko.

Pevnost Boyard. To bylo téma, které letos provázelo příměstské tábory v Milevsku,
pořádané Plaveckou školou Žabka. Během letních prázdnin se tak na 120 dětí z Milevska
i širokého okolí proměnilo v soutěžní týmy usilující o zisk klíčů a indicií k dobytí pevnosti
a pokladu. V nabitém programu se našel čas i na koupání, výlety nebo třeba exkurze
k místním hasičům. Děti si tak užily týden plný sportu, dobrodružství a dobré nálady!

září 2020 | Milevský zpravodaj | 13

P O Z VÁ N K A
na besedu s předními kandidáty jihočeské KSČM pro volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje konané ve
dnech 2. a 3. října, která se uskuteční
na parkovišti před letním stadionem
v Milevsku (ulice kpt. Nálepky)
po
příjezdu
volebního autobusu ve středu 16. září 2020 přibližně
od 14 hodin.
Kandidáti a zástupci KSČM představí
náš program a rádi prodiskutují Vaše
připomínky a dotazy.
ZO KSČM Milevsko
Objednavatel a zhotovitel: KSČM
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VÝLETY V OKOLÍ MILEVSKA
Dům kultury Milevsko, provozovatel Turistického informačního centra, vám přináší
poslední dva tipy, jak využít hezkého počasí ještě teď v září. V našem městě i v
jeho okolí je spoustu krásných míst, které stojí za návštěvu a objevení. Namasírujte
svaly, vezměte kola nebo automobil, děti, vnoučata a hurá do přírody!
Milevsko – Sepekov - Líšnice – Okrouhlá – Křižanov - Jestřebice – Rozhledna Kupa

Jedná se o cyklistický či automobilový výlet středně těžké náročnosti o délce trasy
cca 17km (pokud pojedete na kole). Autem je to z Milevska přes Veselíčko do Jestřebic
9 km. Doporučuji jet na kole, projedete se krásnou přírodou v širším okolí Milevska.
Pokud jste si vybrali kolo, šlápněte do pedálů a vydejte se směrem do Sepekova okolo
fabriky ZVVZ Milevsko. V Sepekově se dáme doprava směrem na Líšnici. Pokud by jste
chtěli jet spíše lesem po lesních apolních cestách, jeďte z města směrem na Dehetník
(přírodní památka, volně přístupná veřejnosti) a odtud polní cestou až do Líšnice.
Z Líšnice (možnost využít dětského hřiště s posezením) vede krásná asfaltová cesta
přes koleje, kousek za kolejemi zahneme doleva apojedeme polní cestou do Okrouhlé
(nachází se zde Kaple Panny Marie). Pokračujeme krásnou jihočeskou krajinou až do
vesničky Křižanov, stále polní cestou. Severovýchodně nad obcí se zdvihá Vlčí vrch
o výšce 513 m s rozhledem ve směru jižním až severozápadním. Na návsi se nachází
památkově chráněná kaple, která je zasvěcená Panně Marii Sepekovské. Tato kaple
je také vedená v Seznamu kulturních památek v okrese Písek. Z Křižanova je to už jen
kousek do Jestřebic, kde se nachází rozhledna Kupa. Rozhledna stojí na stejnojmenném
návrší asi 0,5 km před obcí ve výšce 503 m n. m. Z vyhlídky je možné spatřit Táborsko,
oblast České Sibiře, Písecké hory, Protivínské hory a pokud budete mít štěstí, je vidět
za dobrého počasí iKleť v Blanském lese. Jestli sbíráte turistické vizitky, tak si ji můžete
zakoupit u nás v infocentru v Milevsku při zpáteční cestě.
Milevsko – Osek - Poutní kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie (Svatý Jan) –
Kučeř – Zvíkovský Vltavský most – Zvíkovské Podhradí – Zvíkov

Na tento výlet se můžete vydat na kole i pěšky. Dlouhý je cca 17 km a jeho náročnost
je středně těžká. Z náměstí se dáme po zelené značce směr Šibenný vrch (popravní
místo na Milevsku), dále Pod Zvíkovcem (zde jsou hezké výhledy na město), pokračujeme do vesnice Osek (návesní kaple Nejsvětější Trojice z 18. stol.). Z Oseka se
dostaneme až na vrch Svatý Jan (významné poutní místo s nádherným výhledem

do kraje a pozdně gotickým kostelem sv. Jana Křtitele a Panny Marie). V blízkosti
osady se až do konce 19. století těžilo olovo a stříbro. Ze Svatého Jana se dáme
úzkou asfaltovou cestou do vesnice Květov (vesnička s malebnými statky ve stylu
jihočeského selského baroka). Z Květova pak směrem na Kučeř (zde se nachází
hezké dětské hřiště, hospůdka, obchod a novorománská kaple sv. Václava z r.
1881), pokračujeme na Zvíkovský Vltavský most (technická památka). Poté přes
Červený les na Zvíkovské Podhradí, kde se nachází známý hrad Zvíkov (královský
hrad na soutoku Vltavy a Otavy, jeden z nejkrásnějších hradů v ČR). V blízkosti
hradu je Pivovarský dvůr Zvíkov, kde se můžeme najíst, občerstvit a odpočinout
si. Zpátky do Milevska se můžeme dostat autobusem z autobusové zastávky Zvíkovské Podhradí.
Lenka Košatková, DiS.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Nechodili jste do tanečních nebo jste
nedávali pozor a nyní potřebujete
oprášit zapomenuté taneční kroky?
Nebo prostě jen máte rádi tanec
a chcete se pod vedením zkušeného
lektora naučit víc? Nyní máte možnost
přihlásit se do kurzu, kde se pod
dohledem tanečních mistrů Jaroslava
a Aleny Bolkových naučíte v osmi tanečních lekcích vše potřebné. Přihlášky přijímáme v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 383 809 200. Kurzovné je stanoveno
na 1500 Kč za osobu, zahájení lekcí bude ve čtvrtek 24. září v 19 hodin.
mk

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do pondělí 14. září na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na one man show Na
kus řeči s Miroslavem Donutilem, které je naplánováno v DK Milevsko na čtvrtek
8. října. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: socha v parku Bažantnice
Výherci: Pavlína Krlínová a Marie Hadáčková
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