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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,

dovolte mi, abych Vás pozval k příjemnému, zajímavému a místy veselému počtení v novém vydání Milevského zpravodaje. Pokud jde o jeho úvodník, ten bude
bohužel spíše nostalgický – tak trochu ve znamení
loučení. S čím?
V první řadě s prázdninami, a to je pro naše žáky a studenty poněkud mrzuté. Tak jim spolu s prvňáčky,
z nichž se ale někteří do školy určitě těší, i učiteli
popřejme hodně úspěchů a klidný průběh školního

roku. Ve druhé řadě se budeme loučit my, zastupitelé.
Čtyřleté funkční období, kdy jsme měli možnost spravovat naše město, končí za pár týdnů a je čas na krátké
zhodnocení i poděkování.
Nebudu Vám lhát, že to byly čtyři roky pohody. Nebyly.
První dva roky trápení mezi sebou na radnici, poté
covid, válka na Ukrajině, enormní zdražování. Všechno jsme úspěšně překonali, ale vyhráno není. Už teď
připravujeme úsporné varianty a bedlivě sledujeme
ceny energií, abychom dokázali čelit takřka jistému
podzimnímu nárůstu jejich cen (myslím, že přijde
těsně po volbách). Je to pro nás velmi omezující a mrzí
mne to, protože pokud jde o hospodaření města,
paradoxně jsme prožili čtyři nejúspěšnější roky,
během nichž objem investic a oprav dosáhne hranice
neuvěřitelných 300 milionů korun. Kdyby se v tomto
tempu podařilo „jet“ dál, za pár let by Milevsko bylo
jako nové.
Rád bych poděkoval všem zastupitelům a radním za
dobrou práci. Někdy jsme se přeli, ale v důležitých
momentech se podpořili, tak to má být. Pomocnou
rukou v našem rozhodování byly poradní orgány –
členové výborů zastupitelstva a komisí rady města.
Musím pochválit intenzivní a velmi provázanou spolupráci s řediteli a zaměstnanci městských organizací,
orgánů a Živým Milevskem. Mé speciální poděkování
patří zaměstnancům úřadu, bez jejichž pomoci a spolupráce bychom nic neudělali. Jsem přesvědčen, že
milevský úřad je nyní ve velmi dobré kondici, připraven spolupracovat s novými zastupiteli, kteří vzejdou
ze zářijových voleb. Z těch stávajících do nich nebude

kandidovat jediný z nich – Ing. Mgr. Miroslav Doubek.
Rozhodně nemohu říci, že jsme měli na všechno stejný
názor, ale možná právě proto se sluší vyslovit uznání
a poděkovat za 16 let práce pro město jednomu z nejpracovitějších zastupitelů.
Poslední poděkování patří Vám – občanům. Za podporu, kterou jsme od Vás po celou dobu vnímali a moc
nám pomáhala. Za Vaši občanskou, sportovní a kulturní aktivitu, která nás inspirovala. Děkujeme.
Dámy a pánové, po celé volební období jsme se snažili
Vás maximálně informovat o všem, co se u nás děje
– prostřednictvím zpravodaje, Facebooku, televize
atd. S čistým svědomím mohu říci, že se odvedlo
ohromné množství práce. Nyní přichází čas na skládání účtů. Vy rozhodnete, s kým a jakou cestou půjde
Milevsko dál. Přeji Vám šťastnou volbu.
Váš Ivan Radosta, starosta města

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 7. září
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 pondělí 3. října dle podmínek,
které jsou k dispozici na webových stránkách města nebo v sekretariátu starosty
města. Informace o přijatých návrzích je
neveřejná.

INFORMACE Z RADY MĚSTA MILEVSKA
RADA MĚSTA DNE 8. 8. 2022
• Uložila příspěvkové organizaci Milevské muzeum odvod z investičního
fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 148 000 Kč a zároveň schválila poskytnutí účelového provozního příspěvku ve stejné výši za účelem financování
vydání knihy o siamských dvojčatech sestrách Blažkových, od jejichž úmrtí
uplynulo 100 let.
• Rozhodla uhradit prokazatelné ztráty z provozu za rok 2021 ve výši
441 349 Kč společnosti ČSAD Autobusy České Budějovice a. s., plynoucí
z uzavřené smlouvy o zajištění městské autobusové dopravy v Milevsku ze
dne 31. 10. 2017.
• Souhlasila s nabídkou bezúplatného převodu majetku příspěvkové organizace Sociální služby Města Milevska do majetku 1. ZŠ Milevsko. Jedná
se o sedm nerezových pracovních stolů, výlevku, dřez a indukční varnou
desku.
• Rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 23/21, Sml. 0008/2022
ze dne 26. 1. 2022 na vybudování parkoviště před 2. ZŠ mezi městem Milevskem a společností Uniko Písek s. r. o. spočívající v prodloužení termínu
zhotovení díla z původního termínu 31. 8. na 30. 9., kdy je předpoklad, že
k fyzickému dokončení stavby dojde do 15. 9. Hlavním důvodem bylo nízké
uložení teplovodu a plynovodu, se kterým se v PD nepočítalo a muselo tak
dojít k dodatečnému vyztužení a zpevnění uvedených sítí.
Michal Horek, místostarosta města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

Na pozvání pana Josefa Luxemburga navštívil město Milevsko velvyslanec Kuby v ČR pan
Danilo Alonso se svou ženou a konzulkou Vanesou Ortega Guerrero. V rámci návštěvy
města navštívili jesle Milísek, městská muzea, klášter a komunitní centrum.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Ve středu 10. srpna proběhlo v domě kultury veřejné projednání nového milevského
územního plánu.

I maličkosti občas potěší. Na žádost obyvatel Píseckého předměstí byl přidán krátký propojovací chodník.

V pátek 19. srpna ve večerních hodinách zasáhl Milevsko přívalový déšť. Jednou z nejvíce
zasažených lokalit byla budova radnice. Velké poděkování patří všem jednotkám hasičů,
které po celém Milevsku zasahovaly, Službám Města Milevska a všem zaměstnancům
města a dobrovolníkům, kteří pomáhali při úklidu.

V MĚSÍCI ČERVENCI 2022 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM
ZPRAVODAJI:
80 let

90 let

Josef Husa
Josef Hrdlička
Jiří Dvořák
Jiří Šimek

Josef Fábera

85 let
Ludmila Kotápišová
František Tomeček

V Souhrádkách probíhá úprava opěrné zdi a rekonstrukce chodníku. Rozšíří se tak průjezd
pro zásobování.
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93 let
Jindřich Hladík
Marie Konradyová

94 let
Libuše Šifaldová

100 let
Vlasta Kopecká

KRÁSNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

V sobotu 9. července oslavila životní jubileum 100 let paní Vlasta Kopecká z Milevska. K tomuto krásnému výročí jí poblahopřál starosta města Ing. Ivan Radosta.

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ
Podat žádost je možné v klientském portálu MPSV Jenda. Budete potřebovat
elektronickou identitu občana (bank ID – přes přihlášení do elektronického bankovnictví vybraných bank, NIA ID, moje ID apod.). Druhou možností je přijít
osobně na vybrané pracoviště Czech POINT (na krajském, městském nebo obecním
úřadu). V Milevsku si na městském úřadě na nám. E. Beneše na obrazovce vyvolávacího systému vyberete Czech POINT. Česká pošta začne přijímat žádosti o jednorázový příspěvek na dítě až od 1. října.
Ať již budete o jednorázový příspěvek žádat osobně nebo online, nezapomeňte
si připravit rodné číslo dítěte (pro které žádáte) a partnera, s nímž žijete ve
společné domácnosti. Tyto údaje společně se jménem poslouží k jejich identiﬁkaci.
Nezáleží na tom, zda jste zaměstnáni nebo na mateřské či rodičovské, případně
bez práce nebo podnikáte. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které
žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého. O příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.
Pokud z nějakého důvodu budete muset pověřit někoho ze svých blízkých tím,
aby o příspěvek na Czech PONTu zažádal za vás, pak se dotyčný musí prokázat
zplnomocněním.
Bc. Jan Krejča, odbor vnitřních věcí

či neadekvátním bydlením a osobami ohroženými rizikovým způsobem života.
Sociální kurátorka se ve sledovaném roce zabývala celkem 17 klienty, z toho 6
bylo propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a 11 ve výkonu trestu odnětí
svobody.
Bylo podáno 18 nových žádostí o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou
města Milevska a přiděleno 17 bytů.
V rámci dotačního programu „Sociální a související služby 2021“ byla rozdělena
částka 360 000 Kč, a to mezi 12 subjektů.
V oblasti přepravy seniorů starších 70 let věku na vybraných autobusových linkách
a bezplatné přepravy prostřednictvím vozidla Sociálních služeb Města Milevska
bylo obslouženo celkem 93 klientů.
V agendě sociálně-právní ochrany dětí se v průběhu roku 2021 ve správním obvodu
ORP pracovalo s celkem 338 rodinami, z toho jich 299 zde mělo trvalý pobyt. 39
rodin se na tomto území zdržovalo, ale trvalý pobyt mělo jinde.
Do náhradní rodinné péče bylo v roce 2021 svěřeno celkem 8 dětí, z toho 2 do
péče před osvojením a péče budoucích osvojitelů, 1 do osvojení, 1 do péče jiné
osoby, 1 do předpěstounské péče, 2 do pěstounské péče, 1 do péče poručníka
dítěte.
Kurátorka pro děti a mládež pracovala v roce 2021 celkem s 13 dětmi (důvodem
byla jejich trestná činnost, páchání přestupků apod.).
Ke konci roku 2021 bylo v rámci ORP evidováno 13 dětí s nařízenou ústavní výchovou, 4 byly během roku umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Ve sledovaném roce byly evidovány 2 případy týrání svěřené osoby, 3 případy
ohrožování výchovy dítěte, 4 případy domácího násilí, kterému byly přítomny
nezletilé děti. V jednom případě došlo k vykázání ze společného obydlí.

PŘEDSTAVUJEME ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Odbor sociálních věcí vykonává přenesenou a samostatnou působnost pro občany
Milevska a obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko (dále
jen „ORP“), a to zejména v následujících oblastech:
• sociální práce, poradenství a pomoc pro seniory, osoby se zdravotním postižením
a osoby ohrožené sociálním vyloučením; tato činnost spočívá v řešení různých
nepříznivých sociálních situací a napomáhá k sociálnímu začleňování osob
• zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce nebo opatrovníka při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
• rozhodování o stanovení úhrady za stravu a péči u dítěte, které je umístěno do
domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu
o nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného opatření
• vydávání parkovacích průkazů označujících vozidla přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou
• opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti
• ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
• agendy spojené s přidělováním bytů v domech s pečovatelskou službou
• agendy jízdného pro seniory v rámci města
• zprostředkování zajištění sociálních služeb
• sociální prevence
• komplexní výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí včetně agendy náhradní
rodinné péče a sociální kurately pro děti a mládež
• některé další činnosti v samostatné působnosti města (např. činnost sociální
komise rady města, plánování sociálních služeb, zdravotnictví, spolupráce s příspěvkovou organizací Sociální služby Města Milevska a dalšími poskytovateli
sociálních služeb v regionu, včetně realizace dotačního programu pro poskytovatele sociálních a souvisejících služeb)
Ze statistiky:
V roce 2021 se na úseku sociální práce aktivně pracovalo s 275 občany, a to zejména
s osobami nezaměstnanými, osobami s materiálními problémy, osobami s nejistým

Zleva: Lenka Grünwaldová, Nikola Kokrmentová, Pavlína Hajská, Pavla Jansová, Jana
Bočanová, Jana Dvořáková, Ladislav Kotalík
Personální zajištění a kontakty:
• Ing. Ladislav Kotalík - vedoucí odboru
tel.: 382 504 106, mobil: 602 440 221, e-mail: ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz
• Pavla Jansová, DiS. - zástupkyně vedoucího, sociální pracovník, sociální kurátor,
veřejný opatrovník
tel.: 382 504 141, mobil: 601 372 637, e-mail: pavla.jansova@milevsko-mesto.cz
• Pavlína Hajská, DiS. - sociální pracovník, domy s pečovatelskou službou, jízdné
pro seniory, veřejný opatrovník
tel.: 382 504 138, mobil: 607 005 973, e-mail: pavlina.hajska@milevskomesto.cz
• Bc. Jana Dvořáková - sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež
tel.: 382 504 139, mobil: 601 372 647, e-mail: jana.dvorakova@milevsko-mesto.cz
• Mgr. Nikola Kokrmentová - sociálně-právní ochrana dětí
tel.: 382 504 130, mobil: 601 372 646, e-mail: nikola.kokrmentova@milevsko-mesto.cz
• Bc. Lenka Grünwaldová, DiS. - sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná
péče
tel.: 382 504 120, mobil: 601 372 643, e-mail: lenka.grunwaldova@milevskomesto.cz
• Mgr. Jana Bočanová - sociálně-právní ochrana dětí
tel.: 382 504 145, mobil: 601 372 633, e-mail: jana.bocanova@milevskomesto.cz
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VYUŽÍVÁNÍ ON-LINE REZERVAČNÍHO SYSTÉMU
Žádáme klienty odboru dopravy, kteří se rozhodnou
využít služeb evidence vozidel a řidičů, aby si termín
své návštěvy zamluvili pomocí on-line elektronického rezervačního systému dostupného na webových stránkách města Milevska pod odkazem:
https://rezervace.milevsko.qtcloud.cz/. Objednaní klienti mají v tomto případě
přednost před neobjednanými. Pro urychlení vyřízení vašich záležitostí je nezbytné
vyplnění příslušných žádostí a formulářů registru silničních vozidel. Jednotlivé
formuláře jsou vám k dispozici přímo na evidenci vozidel v tištěné verzi nebo je
naleznete na výše uvedeném odkazu, popř. na odkazu vloženém pod příslušným
odborem „Odbor dopravy – Elektronické formuláře dopravně správních agend na
MVČR“.
Odbor dopravy

REKONSTRUKCE KLÁŠTERNÍHO MOSTU
V rámci již probíhajících restaurátorských prací bylo provedeno odstranění
vodní řasy ze zdiva mostu, dále probíhá
vyspravení spár mostu injektážemi,
následně dojde k natažení nové omítky
a nátěru silikátovou barvou.
Při rekonstrukci dopravní části mostu
bude provedeno odvodnění, hydroizolace a oprava povrchu vozovky. Na
tělese mostu vznikne jednopruhová
obousměrná komunikace, kde bude nově dopravním značením stanovena přednost
v jízdě. Přes most bude nově umožněn provoz pouze pro vozidla s váhou do 3,5
tuny. Z důvodu realizace výše uvedených prací došlo v termínu od 8. srpna k úplné
uzavírce ulice U Bažantnice. Předpokládaný termín dokončení je v měsíci říjnu.
Autobusy MHD linky 366001 budou po dobu uzavírky využívat objízdné trasy zast.
Milevsko, aut.st. – sil. II/105 – ul. Čs. legií – nám. E. Beneše – ul. Riegrova –
Husovo nám. – ul. Sokolovská – ul. Jarlochova – ul. Masarykova – sil. II/105.
Zastávky se změnou obslužnosti:
Milevsko, Klášterní – obsluha zastávky přesunuta na zastávku Milevsko, Bažantnice.
Milevsko, Táborská autoservis – obsluha zastávky zrušena bez náhrady.
Děkujeme za pochopení.
Odbor investic a správy majetku

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Kapsářka úřadovala
Na služebnu MP se dostavila žena s tím, že jí v podchodu v Riegrově ulici do Souhrádek cizí žena drobnější postavy sáhla do
tašky, a z ní vytáhla peněženku. Toho si oznamovatelka všimla
a ženu okřikla, že ji odcizila. Ta se bránila s historkou, že peněženka z tašky vypadla na zem a teď ji chce vrátit. Oznamovatelka
byla poučena, podezřelou ženu se již nepodařilo vypátrat. Pokud se podobná
situace někomu stane, je žádoucí ihned volat MP nebo státní policii a popsat
pokud možno podrobný popis podezřelé osoby.
Zajíc si hřiště moc neužil
Strážníci vyjížděli po oznámení k dětskému hřišti v ulici K. Čapka, kde na ně čekala
oznamovatelka a zajíc zřejmě sražený autem. Měl pochroumané zadní běhy. Ušáka
si vyzvedl myslivecký hospodář.
Štěkotem rušil lidem spánek
Na stížnost rušení nočního klidu štěkáním psa vyjížděli strážníci do ulice M. Majerové. Na udaném místě opravdu neustále štěkal pes, na zvonek v domě nikdo
nereagoval, a i po deseti minutách pes stále štěkal. Oznamovatel byl poučen, jak
dále postupovat.
Asistence dřevorubcům
O usměrňování provozu v ulici Švermova při kácení dvou modřínů u vodárny byli
požádáni strážníci dřevorubci LČR. Strážníci lesákům vyhověli.
Asistence Policii ČR
Strážníci pomáhali hledat starší ženu, kterou postrádali v pečovatelském domě
v ulici 5. května. Ženu našli policisté na zahradě svého předchozího bydliště. Dále
pátrali po mladíkovi, který se telefonicky ozval své přítelkyni, že nemůže dýchat
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a pak zavěsil. Muže našli kolegové z PČR, byl více méně v pořádku.
Bez světel a po silnici
Mladíka na skateboardu zastavili strážníci v centru města, kde se pohyboval na
prkně bez osvětlení a dalších bezpečnostních prvků, navíc po vozovce. Za přestupek
mu byla strážníky vyměřena pokuta.
Poškodil okap
Při projíždění ulicí v Souhrádkách poškodil řidič zásobování okapový svod jednoho
z domů. S majitelem nemovitosti se na místě dohodli na vyrovnání způsobené
škody.
Martin Hrtoň

ÚSPĚŠNÁ VÝSTAVA V GALERII M
Jak je vidět ze snímku
i na srpnové vernisáži,
která se konala ve středu
3. srpna navečer, bylo
v Galerii M nabito. Plno
příznivců
přilákala
výstava speciﬁcké textilní techniky, jež
v posledních letech získává obrovskou popularitu v Čechách i v zahraničí a nacházíme ji v předních světových muzeích a galeriích.
Svou tvorbu za více než desetileté období na výstavě představilo sedm členek
Patchworkového klubu působící při Domě dětí a mládeže v Milevsku – Ludmila
Dvořáková, Marie Hrychová, Jiřina Kostohryzová, Ludmila Kubíčková, Zdenka
Krpálková, Jaroslava Podojilová a Václava Pouzarová a členky Českého panenkového
klubu - Jana Bartáková, Dagmar Fárová, Zdeňka a Zdenička Hlavatá, Ludmila
Kubíčková, Jana Pěťová, Dagmar Pirná, Jitka Potůčková, Milena Uhrová a Monika
Žilková. Na slavnostním zahájení milevský místostarosta Michal Horek připomněl
historii vzniku patchworkové techniky a popřál výstavě mnoho návštěvníků.
Kromě velkoformátových dek, polštářků, tašek, prostírání a dalších doplňků do
interiéru, byly k vidění i panenky z cyklu „Pohádky“, např. Šípková Růženka, Princezna se zlatou hvězdou, Jeníček s Mařenkou, paní Láryfáry či zachráněná babička
zrovna vylézající z vlka, a další úsměvné postavy např. Poslední švihák lázeňský
s Blaženkou v bačkorách držící zubní protézu, a ještě různí pohádkoví skřítkové,
u nichž nechyběly vtipné, veršované popisky.
hv

SKAUTSKÝ LETNÍ TÁBOR

Pro milevské skauty, jejichž tábor se uskutečnil výjimečně druhých 14 dní v
červenci, byl letošní tábor opravdu výzvou, neboť si poprvé vyzkoušeli, jaké to
je tábořit jako celé středisko na zelené louce bez jakékoliv základny. Louka se
nacházela nedaleko obce Jickovice v malebné krajině u obecního potoka. Vodu
nám zajišťovala obec Jickovice s obrovskou pomocí pana starosty, za což jsme
mu velmi vděční. Bez něj a bez rodiny Tučných, u které jsme měli uskladněné
potraviny, bychom tábor jen těžko zvládli.
Po vystavění tábořiště, což byla neodmyslitelná součást začátku tábora, si děti
mohly naplno užívat programu, který si pro ně jejich skautští vedoucí přichystali.
Ať už to byly oddílové programy, při kterých děti mohly strávit čas se svojí družinkou,
jako na skautských schůzkách během školního roku, nebo různé sportovní klání,
jako je bränball, vybíjená atd., či různé workshopy, kde se děti mohly věnovat
tomu, co je konkrétně baví (např. chůze po slackline, tancování, hraní deskových
her, malování hennou, rukodělky apod). Nemohly chybět ani programy zaměřené
na zdravovědu či poznávání map. Tyto cenné znalosti mohly využít při střediskovém

Svojsíkově závodě, který již třetím rokem pořádáme v rámci letního tábora.
Celý tábor se ovšem nesl v duchu možné děsivé budoucnosti, kdy na světě zavládl
chaos z důvodu vytvoření nové rasy – robotů – Synthů. Děti se tedy v první polovině
tábora snažily vrátit vše do pořádku a zbavit svět Synthů. Během svého putování
ovšem poznaly, že Synthové nepředstavují pro Zemi obzvlášť velkou hrozbu a rozhodly se s nimi uzavřít mír a budovat s nimi vztahy od začátku v mírovém rozpoložení.
Během táboření nechyběly ani táborové výzvy pro vedoucí jako například ranní
či noční otužování nebo prestižní roverská výzva Tři orlí pera. Vrcholem tábora
byl však slibový oheň, který je celý den všemi členy tábora připravován. U slibového
ohně složily svůj slib nové světlušky, dále vlčata, skautky a skauti. Jelikož se jedná
o slavnostní okamžik, přivítali jsme mezi námi naše oldskauty, jmenovitě Zdeňka
Herouta, Jiřího Herouta, Ludmilu Kolářovou - Jojinku, Josefa Kolčabu - Pepana,
Jana Zelenku – Zelýho a Jaroslava Picha - Psa, kteří jsou u nás vždy vítáni.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat městu Milevsku, které nám velmi
pomohlo při odvozu věcí na tábořiště a zároveň všem rodičům, kteří nám pomáhali
naopak stěhovat tábořiště zpět. Celkově to bylo nádherných čtrnáct dní plných
dobrodružství a nových zážitků. Sice jsme všichni uvítali odmočení ve vaně a měkkou postel, ale už teď se všichni těšíme na další rok, až se vydáme vstříc novým
zážitkům a zkušenostem.
Za milevské skauty Jitka Máchalová

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ - SOKOL MILEVSKO

Po Křemži letos chodili neandertálci! Tak to opravdu vypadalo v týdnu od 31. července do 6. srpna v malém městečku nedaleko Českých Budějovic. Ve skutečnosti
zde trávili letní soustředění moderní gymnastky a členové a členky sportovní všestrannosti milevského Sokola. Mezi dvoufázovými tréninky zbylo dost času na
hry a soutěže, kterými se tematicky vraceli do pravěku.
Mgr. Jana Plavcová

CO JE NOVÉHO V KOMUNITNÍM CENTRU?
V rámci komunitního centra se snažíme naplnit zvolené motto, které zní: „Komunitní centrum tvoří most mezi lidmi". Věříme, že toto se daří. Realizované besedy,
workshopy a ostatní akce byly vždy přátelským, sousedským a mnohdy i mezigeneračním setkáním místní komunity. Centrum zároveň dává možnost místním
občanům podílet se na obsahu a zaměření akcí. Proto, pokud máte nápady na
zajímává témata nebo máte sami co nabídnout, neváhejte se na nás obrátit. Participace ze strany komunity je vítána a žádoucí.
Od září bychom rádi, aby naše (vaše) komunitním centrum plnilo další funkci a
tou je pomoc a podpora. Proto otevíráme bezplatné poradenství se sociálním
pracovníkem, který vám bude k dispozici vždy dva dny v měsíci. Aktuální termíny
poradenství budou zveřejněny v programu Milevského zpravodaje. Poradna je tu
pro všechny, kteří se ocitají v situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními
silami, mají tíživé problémy nebo potřebují vyslechnout.
Nabízíme bezpečný, diskrétní a otevřený prostor. Vlídné jednání a empatický přístup. Neváhejte poradnu navštívit, dveře komunitního centra jsou otevřené pro
všechny.
Bc. Aneta Samcová
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FOTOOBJEKTIVEM

Již 4. ročník oblíbené akce Den vína a mandlí z Hustopečí v amﬁteátru DK Milevsko se
opět vydařil.

S velkým ohlasem se setkal koncert Anety Langerové, který proběhl v neděli 14. srpna
na prvním nádvoří kláštera.

Týden plný pohybu, zábavy a dobrodružství v srdci České Sibiře - na Monínci! Tak by se
dal shrnout pobyt dětí z Milevska a okolí na táboře pořádaným Plaveckou školou Žabka.
Jako již tradičně se celý týden nesl v duchu celotáborové hry. V letošním roce nám chata
Čertovka byla lodí, z jejíž paluby jsme denně jako piráti vyráželi vstříc novým zážitkům
při dobývání pokladu!

MILEVSKÉ MUZEUM
přijme

ÚČETNÍ (ÚČETNÍHO)
na zkrácený pracovní úvazek.
Nutná znalost účtování v příspěvkových organizacích.
Nástup 1. října nebo podle dohody. Nabídky posílejte do 15. září
na adresu:
Milevské muzeum, Klášterní 557, 399 01 Milevsko
Tel.: 382 521 093
6 | Milevský zpravodaj | září 2022
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KULTURA A SPORT – ZÁŘÍ 2022
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

BULLET TRAIN
čtvrtek 1. 9., pátek 2. 9.
20:00
USA - Akční - Bláznivě zábavná akční komedie s Bradem Pittem v roli nájemného zabijáka.
TITULKY
127 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

STŘÍDAVKA
sobota 3. 9., neděle 4. 9.
20:00
ČR - Komedie - Komedie plná rodinných a partnerských zmatků.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

JAN ŽIŽKA
čtvrtek 8. 9., pátek 9. 9., sobota 10. 9., neděle
11. 9.
20:00
ČR - Životopisný, historický, drama - Film vypráví
o počátcích husitského vojevůdce na pozadí bouřlivých událostí roku 1402 (v neděli 11. září projekce
se snížením hlasitosti zvuku).
ČESKÉ ZNĚNÍ
125 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
pátek 9. 9., sobota 10. 9., neděle 11. 9. 17:30
USA – Rodinný, animovaný, dobrodružný - Superpes
Krypto a Superman jsou nerozluční přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu
v Metropolis.
DABING
106 min.
vstupné: 130 Kč

JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
pátek 16. 9.
20:00
ČR - Dokument - Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Story „Českého Honzy“ je skutečnou
pohádkou, která je asi už navždy nenapodobitelná.
ČESKÉ ZNĚNÍ
111 min.
vstupné: 120 Kč

AFTER: POUTO
sobota 17. 9.
20:00
USA - Drama, romantický - Čtvrtá kapitola filmového
a knižního fenoménu After zavede Hardina a Tessu
na životní křižovatku, ze které se vydávají každý jinou
cestou.
TITULKY
95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

PLANETA PRAHA
neděle 18. 9.
20:00
ČR - Dokument, dobrodružný - Tvůrci oceňovaného
filmu se vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města.
ČESKÉ ZNĚNÍ
83 min.
vstupné: 100 Kč

BANGER
čtvrtek 22. 9., pátek 23. 9.
20:00
ČR - Drama, komedie - Příběh jedné páteční noci
a zběsilá jízda plná drog a rapu ve filmu režiséra Adama Sedláka.
ČESKÉ ZNĚNÍ
105 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
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PRINCEZNA REBELKA
pátek 23. 9., sobota 24. 9., neděle 25. 9. 17:30
Francie - Animovaný - Dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat
za princeznu.
DABING
89 min.
vstupné: 120 Kč

INDIÁN
sobota 24. 9., neděle 25. 9.
20:00
ČR, SR, Polsko - Komedie - O hektickém životě zaneprázdněného finančníka Ondřeje Jonáše a jeho rodiny, do kterého vstoupí duch umírajícího indiánského
náčelníka.
ČESKÉ ZNĚNÍ
94 min.
vstupné: 140 Kč

BUKO
čtvrtek 29. 9., pátek 30. 9.
20:00
ČR, SR - Drama, komedie - Buko je kůň. A taky je to
„dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože
jeho nová majitelka se koní bojí.
vstupné: 140 Kč
ČESKÉ ZNĚNÍ
112 min.

KDE ZPÍVAJÍ RACI
sobota 1. 10., neděle 2. 10.
20:00
USA - Drama, mysteriózní - Úchvatný, tajemný příběh
podle úspěšného knižního románu vypráví o Kye,
opuštěné dívce, která až do dospělosti vyrůstala sama
v nebezpečných mokřinách Severní Karoliny.
TITULKY
125 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

DŮM KULTURY

FITNESS HODINY - ZAHÁJENÍ LEKCÍ
pondělí 5. 9.
19:00
Kardio fitness cvičení v tanečním rytmu pod vedením
Jany Miklavčičové.
hudební sál

BESEDA S CHIRURGEM A PROFESOREM
PAVLEM PAFKEM
úterý 6. 9.
18:00
Pavel Pafko je skvělý český břišní a hrudní chirurg,
který se do mediálního povědomí dostal v prosinci
1996, kdy operativně odstranil plicní nádor prezidentovi Václavu Havlovi. Prostor bude i na vaše dotazy.
Milevské kino
vstupné: v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč

KURZ DRÁTOVÁNÍ - INFORMAČNÍ SCHŮZKA
středa 7. 9.
16:00
Kurz je vhodný pro dospělé iděti od cca 8 let. Vpřípadě
zájmu otevřeme skupinu začátečníků i pokročilých.
Kurz povede lektorka Věra Pichová z Atelieru Radost.
učebna 4

KURZ KERAMIKY - INFORMAČNÍ SCHŮZKA
středa 7. 9.
16:30
Práci s keramickou hlínou zvládnou děti od 4 let po
dospělé. Kurz povede lektorka Věra Pichová z Atelieru
Radost.
učebna 4

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA

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

středa 7. 9.
velký sál

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ - O NEJHEZČÍ BALKON
ČI ZAHRADU
do pondělí 12. 9.
Snímky můžete zasílat na e-mail soutez@milevskem.cz nebo osobně přinést do kanceláře DK Milevsko.

LETNÍ HRA MILEVSKEM
do neděle 4. 9.
Ke hře potřebujete mobilní telefon se čtečkou QR
kódů a připojením na internet.
start Křížová cesta, cíl Vášův mlýn

NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK DANCE
FAMILY
čtvrtek 1. a pátek 2. 9.
Více na www.efkdancefamily.cz.
taneční sál

Pořádá DK Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko za
podpory města Milevska a ve spolupráci se zájmovými
spolky a nadšenci z Milevska a okolí.
start od areálu koupaliště
vstupné 100 Kč

17:00

TANEČNÍ HODINY 2022 - ZAHÁJENÍ VÝUKY
pátek 2. 9.
19:00
První lekce, vedou taneční mistři Alena a Jaroslav
Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup s platnou vstupenkou,
ostatní 30 Kč

13. POHÁDKOVÝ LES
sobota 3. 9.
13:00-16:00
Kapacita je omezena, doporučujeme vstupenku
zakoupit v předprodeji, nesoutěžní doprovod zdarma.

17:00

FITNESS HODINY - ZAHÁJENÍ LEKCÍ
středa 7. 9.
19:30
Kardio fitness cvičení v tanečním rytmu pod vedením
Jany Miklavčičové.
hudební sál

NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK DANCE
FAMILY
čtvrtek 8. a pátek 9. 9.
Více na www.efkdancefamily.cz.
taneční sál

17:00

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA - INFORMAČNÍ
SCHŮZKA
čtvrtek 8. 9.
17:00
Schůzka je určena pro nové i stávající studenty, bude
na ní domluven den i čas schůzek tak, aby to všem
vyhovovalo a zároveň proběhne rozdělení do skupin
(začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí).
učebna 1

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - INFORMAČNÍ
SCHŮZKA
čtvrtek 8. 9.
18:00
Nabízíme výuku angličtiny pro začátečníky, mírně
pokročilé i pokročilé a kurz pro studenty 4. ročníků
středních škol – příprava k maturitní zkoušce. Stávající studenty prosíme o potvrzení pokračování ve
výuce do středy 7. 9.
učebna 2

TANEČNÍ HODINY 2022 - 2. LEKCE
pátek 9. 9.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazku, ostatní 30 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 13. 9.
učebna 2

12:00-15:00

HAPPY KIDS – INFORMAČNÍ SCHŮZKA
úterý 13. 9.
16:00
Kurz hravé angličtiny pro děti pod vedením lektorky Marcely Árendášové. Připravujeme otevření 2 skupin pro děti od 5 do 8 let a pro děti od 9
do 12 let. Cena kurzu bude stanovena podle počtu uchazečů. Přihlášky se přijímají na telefonu
604 518 626.
učebna 4

PILATES - INSTRUKTÁŽNĚ-CVIČÍCÍ LEKCE
ZDARMA
úterý 13. 9.
Odloženo ze zdravotních důvodů

19:00-19:55

HUDEBNÍ SKLEPY - BÁRA HRZÁNOVÁ &
BACHTALE APSA
čtvrtek 15. 9.
19:30
Ve skladbách se prolínají romské melodie a rytmy
s latinskoamerickou hudbou, tangem, flamencem,
swingem a dalšími styly. Kapela Bachtale Apsa tvoří
s Bárou skvěle tepající celek, ze kterého se bez okolků
valí pozitivní energie.
Milevské kino
vstupné: předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč

TANEČNÍ HODINY 2022 - 3. LEKCE

16 hodin (22. 9.; 6. a 20. 10.; 3. a 24. 11. a 8. 12.).
Prosíme vždy o přihlášky předem.
učebna 4
vstupné: 150 Kč

SEMINÁŘ - GRAFOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY
čtvrtek 22. 9.
17:00-20:00
Naučte se odhalit pravou osobnost člověka podle
rukopisu.
Budeme pracovat s ukázkovými rukopisy, s rukopisem
vlastním a lze použít i rukopis přinesený, který nás
zajímá (přítele, dítěte staršího 12 let, otce, šéfa ...).
Další setkání proběhnou 20. 10. a 24. 11.
výuková učebna
cena: 1350 Kč/3 setkání

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - BYLO NEBYLO
čtvrtek 22. 9.
17:00
Naučíme se, že bychom si raději měli čistit zoubky,
aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. Zachráníme
princeznu, porazíme draka, zkrátka to nevzdáme
a pomůže nám s tím Princ Bajaja. Zasmějeme se
Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce. Při
nákupu 4 vstupenek si můžete vybrat dárek. Vstupenky zakoupíte na Ticketportal.cz.
velký sál
vstupné: od 300 Kč

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO
SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY –
VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 23. 9.
sobota 24. 9.
loutkový sál

14:00-22:00
08:00-14:00

TANEČNÍ HODINY 2022 - 4. LEKCE

Jana Birgusová/Sandra Černodrinská/Radka Pavlovčinová/Hana Kusnjerová, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček/Martin Sobotka, Ivana Andrlová/Olga "Háta"
Želenská, Vlasta Žehrová
velký sál
vstupné: přepdrodej 400 Kč, na místě 450 Kč

JÓGA PRO DĚTI OD 5 LET
pondělí 3. 10.
prostory DK
vstupné: 200 Kč/10 lekcí

16:30-17:15

TRAVESTI SHOW - CABARET RŮŽ
sobota 8. 10.
19:00
Pořad je parodií na známý Cabaret Moulin Rouge
v Paříži a zaujme vás nejen velkou jevištní scénou
a tancem, ale také více jak 70ti výpravnými kostýmy
a vtipnými scénkami.
velký sál
vstupné: přeprodej 340 Kč, na místě 370 Kč

BRUTUS - PRAVÁ BIGBÍTOVÁ KAPELA
pátek 14. 10.
velký sál
vstupné: 300 Kč

21:00

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

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO
SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY VOLEBNÍ OKRSEK

pátek 16. 9.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazku, ostatní 30 Kč

pátek 23. 9.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazku, ostatní 30 Kč

pátek 23. 9.
sobota 24. 9.

KÁJA A BAMBULÁČEK - BAMBULKOVÁ ŠOU

MATURITNÍ PLES - GYMNÁZIUM MILEVSKO

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY - 2. KOLO - VOLEBNÍ OKRSEK

neděle 18. 9.
10:00
Přijďte si s dětmi užít představení plné písniček,
tanečků a soutěží! Zazní nové písničky, ale nebudou chybět ani známé hity! Standartní
vstupenka zahrnuje vstup na šou, vstupenka Meet
& Greet zahrnuje navíc setkání s Kájou a Bambuláčkem a plakát A3. Vstupenky zakoupíte na Ticketportal.cz.
velký sál
vstupné: od 299 Kč

sobota 24. 9.

PŘEDŠKOLÁČEK ANEB HRAJEME SI NA ŠKOLU

pátek 30. 9.
19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazku, ostatní 30 Kč

pondělí 19. 9.
16:00-18:00
Zahájení kurzu pro předem přihlášené děti.
učebna 4
kurzovné: 500 Kč/pololetí

KURZ KONVERZACE AJ S RODILÝM MLUVČÍM –
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
úterý 20. 9.
16:00
Vhodné pro studenty a dospělé. Kurz je orientován
především na mluvený projev a vzájemnou interakci.
Pomůže vám získat sebedůvěru při komunikaci v cizím
jazyce, zlepšit přízvuk, výslovnost a rozšířit slovní
zásobu o nová témata.
učebna 3

KURZ KORÁLKOVÁNÍ
čtvrtek 22. 9.
16:00-17:00
Vhodné pro děti od 6 let, horní hranice není nijak
omezena. Lekce budou probíhat vždy ve čtvrtek od

19:00

KČT - PŘEDNÁŠKA KAMBODŽA
úterý 27. 9.
Promítá a vypráví Hana Váchová.
loutkový sál

14:00-22:00

18:00

MILEVSKÉ MUZEUM

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY - 2. KOLO - VOLEBNÍ OKRSEK
pátek 30. 9.
loutkový sál

pátek 30. 9.

14:00-22:00
08:00-14:00

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

14:00-22:00

TANEČNÍ HODINY 2022 - 5. LEKCE

PŘIPRAVUJEME:

AUTOMOBILY ŠKODA NA PLAKÁTECH
A V PROSPEKTECH 1945-2022 - DERNIÉRA
VÝSTAVY
sobota 10. 9.
10:00-11:30
Součástí akce bude výstava historických vozidel Škoda 450 Felicia před budovou muzea.

PODZIMNÍ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 1. 10.
10:00-12:00
Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do
čtvrtka 29. září. Podmínky prodeje naleznete na
www.milevskem.cz.
prostory DK
vstupné: zdarma

DIVADLO - DO LOŽNICE VSTUPUJTE
JEDNOTLIVĚ
neděle 2. 10.
19:00
Hrají: Mahulena Bočanová/Kamila Špráchalová,
Lukáš Vaculík, Pavel Nečas/Roman Štolpa, Monika
Absolonová/Adéla Gondíková/Kateřina Lojdová,

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

ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení a hokejová utkání na www.sposmilevsko.cz.

LETNÍ STADION:
04. 9. 13:00 FC st. + ml. žáci - Lokomotiva Č. B.
17:00 FC muži A - Jankov
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08. 9. 17:00
17:00
10. 9. 10:00
17:00
11. 9. 17:00
15. 9. 17:00
17. 9. 10:00
18. 9. 12:30
16:30
22. 9. 17:00
25. 9. 10:00
16:30
28. 9. 10:00
12:30
16:30
29. 9. 17:00

FC ml. přípravka I - FC Písek B
FC ml. přípravka II - FC Písek
FC st. + ml. dorost - Čtyři Dvory
FC muži B - TJ Podolí
FC muži A - FK Olešník
FC st. přípravka - FK Čížová
FC ZVVZ Milevsko přípravky
FC st. + ml. žáci - Č. Krumlov
FC muži A - FK Protivín
FC st. přípravka - Bernartice
FC st. + ml. dorost - Jiskra Třeboň
FC muži B - TJ Chotoviny
FC st. přípravka - FC Chyšky
FC žáci - Čtyři Dvory
FC muži A - TJ Osek
FC ml. přípravka - FK Protivín B

CYKLOPUTOVÁNÍ S ELEKTROKOLY

KARETNÍ SOUBOJ - KENT

KAMBODŽA - TURISTICKÁ BESEDA

úterý 6. 9.

úterý 27. 9.
Vypráví a promítá Hana Váchová.
DK - loutkový sál

18:00

Handball mini, ml. + st. žačky
Florbal muži A
Florbal junior
Florbal st. žáci
Florbal muži A
Florbal junior
Florbal muži A
Florbal junior

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.cz

CYKLOAKCE MILEVSKO - VLÁSENICKÁ LÍPA
A ZPĚT
sobota 3. 9.
Délka trasy 43 km, odjezd od DK v 9 hodin.
vede: Ladislav Macháček

KRAJEM KAMENŮ
sobota 10. 9.
Tradiční turistický pochod okolím Petrovic. Start: ZŠ
Petrovice od 7 do 10:30 hodin. Pořádá KČT Petrovice,
který už nezajišťuje dopravu z Milevska a zpět. Skupinový odjezd cyklistů z Milevska v 8 hodin. Informace
na tel.: 737 232 897.
vede: Ladislav Macháček a Ladislav Kos

VYSOKÝ CHLUMEC - PETROVICE
středa 14. 9.
Pěší vycházka po trase Vysoký Chlumec – Počepice –
Petrovice. Délka trasy 13 km, odjezd z AN v 6 hodin.
vede: Ladislav Kos

POSÁZAVSKÁ STEZKA
sobota 17. 9.
Výlet osobními auty: autem do Pikovic (70 km), odtud
pěšky proti proudu Sázavy kolem Medníku do Kamenného přívozu (11 km) a zpět po druhém břehu Sázavy
vlakem do stanice Petrov u Prahy, odtud přes most
do Pikovic pěšky. Odjezd od Penny v 7:30 hodin, přihlášky nejpozději týden před odjezdem.
vede: Jiří Lesák

PLEŠIVEC
středa 21. 9.
Pěší vycházka po trase Rojkvice – Plešivec – Smaragdové jezírko – Lochovice. Délka trasy 13 km, odjezd
z nádraží ČD v 4:51 hodin, příjezd do Milevska
v 16:14 hodin.
vede: Jindřich Janouch
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HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

KREATIVNÍ MALOVÁNÍ PODZIM
úterý 13. 9.

PREVENTIVNÍ TÉMA - SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ
úterý 20. 9.

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

SPORTOVNÍ HALA:
10. 9. 08:30
17:00
11. 9. 13:00
17. 9. 08:00
17:00
18. 9. 13:00
24. 9. 17:00
25. 9. 13:00

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

sobota 24. 9.
Trasa Milevsko – Božetice – Modlíkov – Číčovice – Přeštěnice – Milevsko. Délka trasy 20 km, odjezd od DK
v 9 hodin.
vede: Ladislav Macháček

VÝSTAVA OBÁLEK KNIH MILEVSKÝCH AUTORŮ
čtvrtek 1. až pátek 23. 9.
Na 20 panelech najdete obálky nejstarších milevských
knih, knih o městě a okolních obcích či knih autorů,
jež měli či mají vazby na milevský kraj.
výstavní prostor

LISTOVÁNÍ - ŠVEJK
pondělí 19. 9.
18:30
Haškovo veledílo mělo v roce 2021 velké výročí a LiStOVáNí s tímto nadčasovým tématem vyráží znovu na
cesty. A nudit vás rozhodně chtít nebude!
Účinkují: Alan Novotný a Jiří Ressler (alt. Pavla Dostálová).
Prodej vstupenek na dospělém oddělení, cena v předprodeji 150 Kč, na místě v den akce 170 Kč.
Možnost posezení v kavárně před i po skončení představení.
Kavárna Za oknem

WORKSHOP ČEŠTINY - PŘÍSLOVÍ
středa 21. 9.
17:30
Tři podzimní středy si pohrajeme sčeštinou sLudmilou
Kodadovou, bohemistkou a germanistkou s nekonečnou láskou ke knihám a českému jazyku. Zářijové
setkání bude věnováno příslovím, říjnové záludnostem češtiny a listopadové etymologii (původ a vývoj
slov). Vstupné je dobrovolné a registrovat se prosíme
předem na dospělém oddělení či přímo
u přednášející: kodadovaludmila@gmail.com.
studovna

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz

REKREACE - PARKHOTEL MOZOLOV
pondělí 5. až sobota 10. 9.
Pobyt s plnou penzí pro členy a jejich partnery, doprava vlastní.

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ: SOUTĚŽ
V PÉTANQUE
úterý 6. 9.
09:00
Přihlášky od 1. 9., účast omezena, výhoda vlastních
petanq koulí.

BRNO
úterý 13. a 20. 9.
odjezd v 06:00
Prohlídka vily Tugendhat a centra města.

VYCHÁZKA PODZIMNÍ PŘÍRODOU
úterý 27. 9.

KAMENÁČ music art pub
www.kamenac.net

KONCERT - MARTIN KYŠPERSKÝ
pátek 23. 9.
20:00
Martin Evžen Kyšperský je český hudebník, herec,
skladatel, textař a frontman a hlavní autor repertoáru
kapely Květy. Podílel se například textařsky na
posledním albu Lenky Dusilové.

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

PSYCHOLOG V PORADNĚ
úterý 13. 9.
08:00-16:00
PhDr. Jaromír Matoušek
čtvrtek 15. 9.
08:00-16:00
PhDr. Vlasta Hořánková
Bezplatné konzultace, nutno objednat se předem na
telefonu 723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
úterý 20. 9.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

KOMUNITNÍ CENTRUM:
PORADENSTVÍ SE SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM
středa 7. 9.
12:00-16:00
středa 21. 9.
08:00-12:00
Bezplatné individuální konzultace - Bc. Aneta Samcová. Poradna nabízí pomoc a podporu lidem, kteří
se ocitli v takové situaci, kterou nejsou schopni vyřešit
vlastními silami.

POSEZENÍ NAD POHLEDY STARÉHO MILEVSKA
středa 21. 9.
Slovem provází Petr Vlasák a Karel Reiniš.

17:00

CO PŘINÁŠÍ PŘÍLIŠNÁ LIDSKÁ DŮVĚŘIVOST PODVODNÍCI MEZI NÁMI
čtvrtek 22. 9.
17:00
Přednáší: doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.
Beseda s bývalým ředitelem pořádkové policie
a expertem na bezpečnost.

TJ SOKOL MILEVSKO
ROZVRH CVIČENÍ 2022/2023
Cvičí se od pondělí 12. září v sokolovně a uvedených místech.
PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

NE

13:30-16:00

moderní gymnaska (závodní skupina)

15:30-16:00 malý sál

16:00-17:30

moderní gymnaska (přípravka) 2015 a mladší

malý sál

15:00-16:30

příprava na soutěže - předškolní a mladší žactvo

15:00-15:30 malý sál

16:30-17:30

rodiče a dě (dě od 3 let)

17:00-18:30

atleka

atlecký stadion

17:30-19:00

muži - jóga

malý sál

17:30-18:30

ženy - zdravotní tělocvik

18:30-20:00

ženy aerobik

19:00-20:00

pilates

20:00-22:00

volejbal - muži a ženy

14:30-16:30

příprava na soutěže - mladší žactvo II.

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT V DK MILEVSKO
PRO DĚTI:
EFK DANCE FAMILY
(nábor 1., 2., 8. a 9. 9., vždy od 17 hod.)

TANEČNÍ HODINY
(zahájení 2. 9. od 19 hod.)

KURZ DRÁTOVÁNÍ
(info schůzka 7. 9. od 16 hod.)

KURZ KERAMIKY
malý sál

(info schůzka 7. 9. od 16:30 hod.)

HAPPY KIDS – HRAVÁ ANGLIČTINA
(info schůzka 13. 9. od 16 hod.)

PŘEDŠKOLÁČEK

16:30-18:00

mladší žákyně (2. až 5. třída)

17:00-18:30

atleka (od ročníku 2017)

říjen-duben II. ZŠ 16:30-18:30

(zahájení 19. 9. od 16 hod.)

malý sál

KURZ KORÁLKOVÁNÍ

17:00-18:30

tai-či (relaxace, regenerace - ženy, muži)

18:00-20:00

mladší žáci (2. až 5. třída), starší žáci do 20:00

18:30-20:00

volejbal - muži a ženy

20:00-22:00

muži - stolní tenis

09:30-10:30

rodiče a dě (dě 2 až 3 roky), i rodiče pla příspěvek

(zahájení 22. 9. od 16 hod.)
II. ZŠ

JÓGA
(zahájení 3. 10. od 16:30 hod.)

HRA NA KLAVÍR
PRO DOSPĚLÉ:
FITNESS HODINY

14:00-16:00

příprava na soutěže - předškolní a mladší žactvo

14:00-16:00

moderní gymnaska

sport. hala

15:30-18:00

sportovní gymnaska žákyně

15:30-16:00 malý sál

18:00-19:30

příprava na soutěže - starší žactvo a dorost

18:00-19:00

pilates

malý sál

20:00-22:00

muži a ženy - badminton

ZŠ Bernarce

09:00-10:00

ženy - zdravotní cvičení

malý sál

(info schůzka 7. 9. od 16:30 hod.)

malý sál

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA

(zahájení 5. 9. od 19 hod. a 7. 9. od 19:30 hod.)

KURZ DRÁTOVÁNÍ

10:00-11:00

ženy - zdravotní cvičení

15:00-17:00

příprava na soutěže - mladší žactvo II

15:00-17:00

moderní gymnaska (hobby skupina)

malý sál

17:00-18:30

atleka (od ročníku 2017)

atlecký stadion

17:00-18:30

ženy a muži - jogová cvičení

malý sál

17:00-18:00

nejmladší žactvo (od roku nar. 2017 a 1. třída)

18:00-19:30

starší žactvo a dorost

19:30-20:30

ženy aerobik

19:30-20:30

pilates na míčích

(info schůzka 7. 9. od 16 hod.)

KURZ KERAMIKY
(info schůzka 8. 9. od 17 hod.)

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
(info schůzka 8. 9. od 18 hod.)

AJ KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM
(info schůzka 20. 9. od 16 hod.)

GRAFOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY
(zahájení 22. 9. od 17 hod.)
malý sál

JÓGA
(zahájení 3. 10. od 17:30 hod.)

20:30-22:00

volejbal smíšený - muži a ženy

13:30-16:00

moderní gymnaska

15:30-16:00 malý sál

(termín zahájení upřesníme)

15:00-17:00

příprava na soutěže - starší žactvo a dorost

15:00-15:30 malý sál

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA

17:00-19:00

sportovní gymnaska žákyně

16:30-17:00 malý sál

(termín zahájení upřesníme)

19:00-20:30

muži - stolní tenis

20:30-22:00

dorostenci a muži - rekreační sporty

14:00-17:00

dle dohody zápasy stol. tenis

10:00-12:00

sportovní gymnaska žákyně

18:00-20:00

volejbal smíšený - rekreační

10:00-12:00

příprava na soutěže - mladší žactvo

10:00-13:30

dle dohody zápasy stol. tenis

14:30-16:00

sportovní všestrannost dorost a dospělí - věk 15+

16:00-20:00

atleka (září - říjen využívá moderní gymnaska)

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
MILEVSKÝ SMÍŠENÝ SBOR
Více informací:
www.milevskem.cz
Tel.: 383 809 200
E-mail: kurzy@milevskem.cz

listopad - duben
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INFORMACE K VOLBÁM

Ve dnech 23. a 24. 9. proběhnou volby do Zastupitelstva města Milevska a 1. kolo
voleb do Senátu Parlamentu ČR. Případné 2. kolo voleb do Senátu proběhne ve
dnech 30. 9. a 1. 10. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hod.
a v sobotu od 8 do 14 hod.
Volit do zastupitelstva města může státní občan ČR, který nejpozději 24. září
2022 dovrší 18 let a má v Milevsku trvalý pobyt nebo občan jiného členského
státu EU s trvalým nebo registrovaným přechodným pobytem v Milevsku.
Hlasovací lístky (HL) obdržíte do své schránky nejpozději 20. září. HL do 2. kola
senátních voleb obdržíte až ve volební místnosti. Ve volební místnosti občan
ČR prokáže totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem,
cizinec průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo osvědčení o registraci
(potvrzením o přechodném pobytu).
HL a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, pro volby
do Senátu jsou barvy žluté. HL do zastupitelstva města Milevska bude potištěn
oboustranně, obsahuje sedm volebních stran a volí se 21 zastupitelů. Do Senátu
má každý kandidát samostatný HL, který se nijak neupravuje. HL do zastupitelstev
obcí je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
1) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební
strany.
2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit 21 kandidátů.
3) Označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na HL pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva.
Do úřední obálky se vkládá vždy pouze jeden HL, jinak je hlas voliče neplatný,
musí být vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas také neplatný. Tedy
šedivý HL do šedivé obálky, žlutý HL do žluté obálky.
Milevští občané mohou volit do Senátu také na voličský průkaz v jiné obci, která
je v senátním volební obvodu č. 13. Voličský průkaz vydává MěÚ Milevsko.
Bc. Jan Krejča, odbor vnitřních věcí

…ta pravá cesta pro Milevsko
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Veřejná správa

Dostupná a přátelská veřejná správa. Budeme rozšiřovat moderní
technologie, ale také zachovávat lidský přístup.

Investice pro město

Budeme důsledně využívat finanční zdroje na investice pro modernizaci
a rozvoj města.

Participativní rozpočet

Znovu umožníme obyvatelům diskutovat a přímo rozhodovat o využití části
rozpočtu města. Aktivně zapojíme veřejnost do výběru konkrétních projektů.

Údržba města

Péče o čistotu města je samozřejmostí, budeme obnovovat mobiliář a řešit
nakládání s odpady.

Podpora podnikání

Budeme podporovat podnikání ve městě. Zajistíme další rozvoj
podnikatelského parku. U nájemních prostor pro obchodníky a živnostníky je
potřeba řešit záměr, nejen výši nájmu. U dodavatelů pro město není cena vždy
to nejdůležitější, rozhodující je kvalita.

Podpora sportovních a pohybových aktivit
Vybudujeme atletický tartanový ovál. Budeme udržovat a modernizovat
stávající sportoviště a hřiště.

Šance pro mladé rodiny

Vytvoříme podmínky pro výstavbu bytů a rodinných domů v návaznosti na
územní plán.

Zdravotnictví

Využijeme motivační program kraje pro získání chybějících lékařů, zejména
stomatologů a ambulantních specialistů. Udržíme lékařskou pohotovostní
službu a výjezdovou základnu zdravotnické záchranné služby s lékařem.

Vzdělávání

Budeme udržovat a modernizovat školní budovy, včetně snižování jejich
energetické náročnosti. Zajistíme potřebné vybavení škol a budeme
podporovat kvalitní vzdělávání.

Podpora místních částí

Místní části (Dmýštice, Klisín, Něžovice, Rukáveč, Velká) jsou nedílnou součástí
našeho města. Nebudeme na ně zapomínat.
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – JAK SE V MILEVSKU KDYSI VOLILO
Jako již tradičně se letos po čtyřech letech budou konat komunální volby, tedy
do zastupitelstev obcí, měst nebo městských obvodů. Letošní v pořadí již osmé
komunální volby se uskuteční ve dnech 23. a 24. září. Nyní v novém vydání Milevského zpravodaje přinášíme pro zajímavost výsledky voleb z let 1919–1938.
Po rozpadu Rakouska-Uherska se volby do obecního zastupitelstva v Milevsku
konaly dne 15. června 1919. Šlo o první místní volby po vzniku Československé
republiky. Zúčastnilo se jich 1 500 oprávněných voličů, z toho platných hlasů bylo
1 487 a zvoleno bylo 30 zastupitelů, kandidovalo 5 politických stran. Výsledek
byl následující:
Živnostensko-obchodnická strana
Národně socialistická strana
Republikánská strana
Sociálně demokratická strana
Národně demokratická strana

348 hlasů
334 hlasů
291 hlasů
289 hlasů
225 hlasů

7 mandátů
7 mandátů
6 mandátů
6 mandátů
4 mandáty

Dne 2. července 1919 byl starostou města Milevska poprvé zvolen Vojtěch Krška,
učitel.
Další volby do obecního zastupitelstva se v Milevsku konaly dne 16. září 1923
(nevolilo se ve všech obcích a volby neprobíhaly v jednom dni). Zúčastnilo se jich
1 764 oprávněných voličů, z toho platných hlasů bylo 1 749 a zvoleno 30 zastupitelů,
kandidovalo 7 politických stran a skupin. Výsledek byl tento:
Živnostenská strana
Československá socialistická strana
Republikánská a Domovská strana
Národně demokratická strana
Různé místní skupiny (nepolitická sdružení)
Klerikálové (strana lidová)
Sociálně demokratická strana

348 hlasů
332 hlasů
315 hlasů
246 hlasů
205 hlasů
182 hlasů
121 hlasů

Protest proti volbám opět nebyl podán. Dne 11. listopadu 1931 byl pak starostou
města Milevska poprvé zvolen Karel Mach, ředitel městské spořitelny. Jeho prvním
náměstkem se stal Matěj Kovařík, hodinář, druhým náměstkem Ludvík Karban,
soustružník.
Po sedmi letech se konaly v Milevsku obecní volby dne 22. května 1938. Zúčastnilo
se jich 2 030 oprávněných voličů a zvoleno bylo 30 zastupitelů, kandidovalo
8 politických stran a skupin. Pro vážnost politické situace a následkem stálého
povolávání záložníků k vojsku byl malý zájem o volby. Výsledek byl následující:
Živnostensko-obchodnická strana
Národní sjednocení a občanská strana
Čs. strana národně-socialistická
Lidová strana
Sociálně demokratická strana
Republikánská strana
Nepolitická skupina mladých
Skupina Ústředních domkářů a malorolníků

356 hlasů
311 hlasů
310 hlasů
294 hlasů
256 hlasů
222 hlasů
186 hlasů
95 hlasů

5 mandátů
5 mandátů
5 mandátů
4 mandáty
4 mandáty
3 mandáty
3 mandáty
1 mandát

Dne 14. června 1938 byl pak starostou města Milevska opět zvolen Karel Mach,
ředitel městské spořitelny. Jeho prvním náměstkem se stal Václav Kulman, telegrafní dělmistr, druhým náměstkem František Hadáček, krejčí.
Lukáš Panec, Milevské muzeum
Fotograﬁe ze sbírek Milevského muzea

6 mandátů
6 mandátů
6 mandátů
4 mandáty
3 mandáty
3 mandáty
2 mandáty

Protest proti volbám podán nebyl, a tak byl 1. října toho roku již podruhé zvolen
starostou oblíbený Vojtěch Krška, učitel a majitel realit. Jeho prvním náměstkem
se stal Antonín Krejčík, druhým náměstkem pak Heřman Slivka, knihař.
Nejstarší zápis o volbách do obecního zastupitelstva je v kronice města Milevska
zaznamenán z října 1927, volby se konaly tehdy 16. října 1927. Onoho roku bylo
v Milevsku podáno celkem 8 kandidátních listin. Samotný volební akt probíhal na
třech místech: na radnici, ve škole (nynější gymnázium) av sokolovně. Voleb se zúčastnilo 1 865 voličů, odevzdáno bylo 1 839 platných hlasů a zvoleno 30 zastupitelů:
Lidová strana
Živnostensko-obchodnická strana
Národně demokratická strana
Republikánská strana
Občansko-hospodářská strana
Sociálně demokratická strana
Strana čs. národních socialistů
Strana invalidů

308 hlasů
306 hlasů
290 hlasů
225 hlasů
217 hlasů
214 hlasů
194 hlasů
85 hlasů

5 mandátů
5 mandátů
5 mandátů
4 mandáty
3 mandáty
4 mandáty
3 mandáty
1 mandát

Dne 7. listopadu 1923 již potřetí byl zvolen starostou oblíbený Vojtěch Krška,
učitel. Jeho prvním náměstkem se stal Matěj Kovařík, zlatník a hodinář, druhým
náměstkem pak František Kříž, stavbyvedoucí.
Další volby do obecního zastupitelstva se v Milevsku konaly dne 27. září 1931.
Zúčastnilo se jich 1 960 oprávněných voličů (ve voličských seznamech bylo zapsáno
2 262 voličů), platných hlasů bylo 1 927 a zvoleno bylo 30 zastupitelů, kandidovalo
8 politických stran a skupin. Výsledek byl následující:
Lidová strana
Nepolitické sdružení
Sociálně demokratická strana
Živnostenská strana
Národně demokratická strana
Národně socialistická strana
Republikánská strana
Liga a fašisté

307 hlasů
300 hlasů
288 hlasů
286 hlasů
253 hlasů
234 hlasů
172 hlasů
87 hlasů

5 mandátů
5 mandátů
4 mandáty
4 mandáty
4 mandáty
4 mandáty
3 mandáty
1 mandát

Vojtěch Krška –Národně demokratická strana, odborný učitel milevské chlapecké školy, ve školní profesi setrval 40 let, první
průkopník Masarykových škol, starostou
města Milevska byl v letech 1919–1931,
pracoval nezištně pro rozvoj města Milevska, jak po stránce hospodářské, kulturní
činnosti, ale také svým objektivním přístupem si získal důvěru občanů města

Karel Mach – Národní sjednocení a občanská nepolitická strana, ředitel Městské spořitelny v letech 1912–1939, (starostou
města Milevska byl v letech 1931–1939,
z funkce předčasně rezignoval ze zdravotních důvodů /pravděpodobně se vzdal
funkce pro hrubé jednání německé policie
vůči němu/ necelý rok po svém druhém
zvolení)
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO A OKOLÍ?

VYCHÁZÍ DRUHÝ DÍL OBLÍBENÉ KNIHY
Po roce příprav přichází náš autorský kolektiv s
pokračováním knihy starých a nových fotograﬁí
města s názvem „Milevsko - fotografované tehdy a
teď - 2“. Na více jak 200 stranách znovu najdete
srovnání původních fotograﬁí se stavem, v jakém
se tatáž místa nachází dnes. Publikace je tentokrát
rozdělena do kapitol podle jednotlivých historických
období, tedy od dob císaře pána přes první republiku
a protektorát až po dekády poválečného období, které končí přelomovým rokem
1989. Kniha opět přináší i anglický a německý překlad textů. Jak je dobrou tradicí,
novou publikaci bychom rádi slavnostně „poprvé otevřeli“ za účasti veřejnosti.
O termínu vernisáže budeme informovat prostřednictvím webových a facebookových stránek města Milevska i Milevského muzea.
Martin Kupec, Vladimír Šindelář, Martin Třeštík

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do čtvrtka 15. září na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na pohádku pro děti
Rozmarná princezna, která se odehraje v DK Milevsko v neděli 9. října od
15 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: dřevěná socha na cestě k Pytláku
Výherci: Ladislav Pouzar, Martina Černá a Petra Mikotová, všichni z Milevska
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