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Okružní křižovatka silnic I/19 a II/105 Milevsko
V průběhu září letošního roku začnou stavební 
úpravy kruhového objezdu v Masarykově ulici. 

Bude vybudována definitivní podoba kruhového 
objezdu na místo současného provizória. Řidiči 

musí počítat s drobnými dopravními omezeními 
přes kruhový objezd v době výstavby. Zpracova-
né dopravně inženýrské opatření počítá se zprů-
jezdněním vždy jednoho jízdního pruhu a jsou 
navržené objízdné trasy.
Investorem stavby okružní křižovatky je Správa 
a údržba silnic Jihočeského kraje ve spolupráci 
s městem Milevskem, které zde bude na své ná-
klady budovat chodníky, městskou komunikaci 
na příjezdu z ul. Jarlochova nebo také nové ve-
řejné osvětlení.
Dle harmonogramu by stavba měla být dokonče-
na v prosinci tohoto roku.
Řešení objízdných tras a informace z průběhu 
výstavby budou uveřejněny na stránkách města 
www.milevsko-mesto.cz.

Ing. Pavel Stejskal

Veřejné zasedání
zastupitelstva města Milevska

se koná ve středu

13. září od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

Blahopřejeme

Dne 30. července 2017 oslavila 100. narozeniny paní Věra Schorníková z Milevska. Tímto ještě jednou 
srdečně gratulujeme.

Vážení občané a přátelé milevského regionu,
připravili jsme pro Vás na stránkách měs-
ta Milevska nový blok informací o projektu 
ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION. Přímý pří-
stup na stránky projektu je možný také přes 
www.zivemilevsko.cz. Najdete tu zatím zá-
kladní popisy cílů projektu a hlavních smě-
rů, kterými se bude ubírat. Budeme stránky 
postupně rozšiřovat a veřejnost na nich se-
znamovat s aktuálním vývojem, informovat 
o jednáních a dílčích krocích. Druhé veřejné 

představení projektu ŽIVÉ MILEVSKO plánuje-
me na středu 11. října odpoledne do Galerie 
M. Rádi bychom na něm představili pro mi-
levskou veřejnost jistě mimořádně zajímavý 

záměr na rozsáhlou obnovu klášterního are-
álu. Těšíme se na setkání a věříme, že i Vy 
budete součástí projektu, součástí „ŽIVÉHO 
MILEVSKA“.
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Informace z jednání Rady města Milevska
Rada města na pRvní sRpnové schůzi 16. sRpna 
mezi jiným pRojednala a Rozhodla:
•	Veřejné osvětlení – V letošním roce provedla 

společnost EON rekonstrukce svých rozvodů 
v ulicích Sibiřská, kpt. Jaroše a Sadová. Měs-
to na to navázalo výměnou vodovodu, nyní 
dojde také v režii města na úpravu chodníků 
a obnovu veřejného osvětlení. Rada města 
proto rozhodla zadat zakázku na nové veřejné 
osvětlení městské společnosti Služby Města 
Milevska. Dojde ke kompletní výměně všech 
rozvodů a 38 svítidel, ulice budou osazeny 
velmi kvalitními LED svítidly Schréder Pilzeo, 
které by pak měly postupně nahradit stará 
svítidla v celé této městské zóně. Cena za-
kázky je 1.102 tis. Kč bez DPH. Celá akce bude 
dokončena v začátku příštího roku, kdy ulice 
dostanou nový asfaltový povrch.

•	Výpůjčka prostor – V budově městské knihov-
ny byly dlouhodobě nepronajaté místnosti 

v přízemí (vlevo ve vstupní chodbě do Ga-
lerie M). Ty teď budou sloužit právě měst-
ské knihovně jako malá učebna – hlavně pro 
akce na podporu čtenářství pro malé skupiny 
do 15 osob. Rada města schválila výpůjčku 
těchto prostor knihovně na dobu neurčitou.

•	Podnikatelský park – Rada města na základě 
výsledku výběrového řízení rozhodla uzavřít 
smlouvu o dílo na zpracování projektové do-
kumentace na přístupovou komunikaci a in-
ženýrské sítě pro akci „Podnikatelský park Mi-
levsko“, která se připravuje v zóně Dukelská. 
Projekty pro město zpracuje společnost BUIL-
DING-INVESTMENT s. r. o., Doubravice.

•	Studie na rekonstrukci – Rada schválila za-
dávací podmínky pro studii na celkovou re-
konstrukci budovy čp. 1 – městské knihovny. 
Pro budovu byl již zpracován povinný staveb-
ně historický průzkum, v loňském roce byla 
provedena rozsáhlá rekonstrukce střech. Nyní 

bude osloveno pět architektů, kteří připraví 
záměr na celkovou rekonstrukci interiérů. Ta 
musí vyhovět především požadavkům knihov-
ny a galerie, velmi důležité je pro veřejnou 
budovu také vyřešení problému bezbariéro-
vého přístupu a řešit se bude i možné využití 
nově přístupných půdních prostor. Autor ví-
tězné studie pak bude pověřen přípravou pro-
jektové dokumentace.

•	Rekonstrukce kuchyně – V budově základ-
ní školy v Komenského ulici probíhá v čase 
prázdnin obnova klimatizace ve školní kuchy-
ni. Protože v průběhu prací vyvstala potřeba 
dalších souvisejících stavebních úprav, sou-
hlasila rada města s nezbytným navýšením 
rozpočtu akce a s využitím fondů školy pro 
financování těchto navýšení.

Více na www.milevsko-mesto.cz.
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Systém zpětného odběru a recyklace vyslou-
žilých elektrospotřebičů je v České republice 
provozován již dvanáctý rok. Jedná se o stejný 
systém, který po mnohem delší dobu funguje 
i ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu 
zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru s tím, že budou řádně 
zrecyklována.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozaříze-
ní? Nevyhazujte jej do běžného komunálního 
odpadu. Odevzdejte ho bezplatně na sběrné 
místo, odkud bude odvezeno k ekologické recy-
klaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě 
nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektro-
zařízení odložit:

•	Sběrné dvory – na nich můžete spotřebi-
če odevzdat bez ohledu na místo bydliště. 
V Milevsku jsou to sběrné dvory Jenišovice 
a Dukelská.

•	Prodejny – prodejci elektra jsou povinni pře-
vzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží 
systémem „kus za kus“. Podle novely záko-
na, která začala platit na sklonku roku 2014, 
musejí obchody s prodejní plochou větší než 
400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozmě-
ry nepřesahují 25 centimetrů, aniž byste byli 
nuceni koupit si nový.

•	Vybrané servisy – v rámci projektu „Jsem 
zpět“ můžete pomoci dobré věci. Pokud při-
nesete starší, ale stále plně funkční elektro-
spotřebič, projde přísnými zkouškami a vy jej 

můžete věnovat některé neziskové organiza-
ci, například Fondu ohrožených dětí, azylo-
vým domům apod. Více o projektu se dozvíte 
na www.jsemzpet.cz. Nejbližší servis: BMK 
Servis s. r. o., Chýnovská 98, Tábor.

Největší český kolektivní systém ELEKTROWIN 
např. pro sběr a recyklaci elektroodpadu vy-
tvořil již 13 000 míst zpětného odběru. Jejich 
prostřednictvím lidé odevzdali již 17 000 000 
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více 
než 260 000 tun.
V našem městě zajišťují zpětný odběr vyřazené-
ho elektra kromě ELEKTROWINU také kolektivní 
systémy ASEKOL a EKOLAMP. Občané předali 
do milevských sběrných dvorů od zahájení sys-
tému zpětného odběru vyřazeného elektra cel-
kem 121 tun velkých elektrospotřebičů, 21,3 tun 
drobných spotřebičů a 4 757 ks televizorů 
a monitorů.

Ing. Andrea Rucká, odbor životního prostředí

Medaile starosty města Milevska – výzva k předkládání návrhů
U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného 
československého státu budou starostou měs-
ta uděleny pamětní medaile „S velkým díkem 
města Milevska“ významným osobnostem 
se zásluhami o město zejména v oblasti poli-
tiky a veřejné správy, kultury, sportu, hospo-
dářského rozvoje a podnikání, vědy a školství, 

mezinárodní spolupráce a dalších oblastí.
Návrhy na udělení mohou občané po-
dat písemně prostřednictvím sekretari-
átu starosty města nebo elektronickou 
poštou nejpozději do 30.09.2017 dle 
podmínek, které jsou k dispozici na face-
bookových a webových stránkách města 

(https://www.facebook.com/MestoMilevsko/, 
http://www.milevsko-mesto.cz/) nebo v se-
kretariátu starosty města. Návrh musí obsa-
hovat alespoň stručné zdůvodnění, navrhova-
tel nesmí být anonymní. Pamětní medaili lze 
udělit i „in memoriam“. Informace o přijatých 
návrzích je neveřejná.
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Informace - Pečovatelská služba Sociálních služeb Města Milevska
Pečovatelskou služ-
bu zajišťovanou 
organizací Sociální 
služby Města Milev-
ska aktuálně využívá 
350 klientů žijících 
v Milevsku a okolních 
obcích. Péče je po-
skytována na profe-

sionální úrovni vyškolenými zaměstnanci s roz-
sáhlými praktickými zkušenostmi.
Největší zájem mají klienti či jejich pečující 
o tzv. přímou péči - pomoc s hygienou a cel-
kovou koupelí, oblékáním, zajištěním stravy 
a nákupů, apod. Naším specifikem je, že hygi-
enická péče je zajišťována dvěma zaměstnanci 
- pro větší komfort klienta i jeho rodinu; tato 
spolupráce je důležitá hlavně pro bezpečnost 
klienta, např. při přesunu na lůžku nebo pohy-
bu osob s omezenou pohyblivostí. Velmi často 
využívaným úkonem je dovoz obědů. Klienti 
mají na výběr ze tří druhů jídel. Samozřejmostí 
je převoz teplého oběda v termoboxech, stejně 
tak i zapůjčení nerez jídlonosiče a jeho násled-
né přemývání v profesionální myčce při teplotě 
80 °C. Tím garantujeme, že klient dostává jídlo 
vždy v naprosto čistém jídlonosiči. Mytí i zapůj-
čení jídlonosiče je již zahrnuto v ceně dovážky 
oběda.

Poptávka stoupá i po možnosti individuální 
dopravy služebními vozidly (k vyřízení různých 
záležitostí, návštěvě lékaře, využití bezbariéro-
vé koupelny v DPS Libušina 1401). Na základě 
kupónů vydaných MěÚ OSV Milevsko může být 
klientům poskytována doprava i zdarma.
Dále nabízíme praní a žehlení prádla. Praní 
prádla je zabezpečováno v prádelnách organi-
zace s využitím automatických praček a sušiček, 
a tím je možné v co nejkratší době vrátit čisté 

prádlo ke klientovi.
K odbornému poskytování péče používají za-
městnanci různé kompenzační pomůcky, např. 
nafukovací vaničku k umytí vlasů na lůžku, 
sprchovací židle a sedátka, chodítka pro ná-
cvik chůze. Pomůcky je možné dlouhodobě si 
zapůjčit z půjčovny kompenzačních pomůcek. 
Nejčastěji jsou zapůjčována polohovací lůžka, 
chodítka, toaletní židle a sedačky do vany, in-
validní vozíky.

SOS tlačíko pro seniory
Od srpna 2017 rozšiřují Sociální služby Města Milevska své služby o dal-
ší pomoc. Klienti mají možnost pomocí tlačítka SOS si přivolat pomoc, ať 
už od pečovatelské služby nebo své rodiny. Tlačítko SOS je lehký přívěšek, 
jehož součástí je nejen mikrofon pro rychlou domluvu s klientem, ale též 
pádový senzor, díky kterému je přivolání pomoci možné i v případě, kdy si 

klient nemůže pomoc přivolat sám.

Služby jsou běžně poskytovány ve všední dny od 6:30 do 19:00 hodin, o víkendech a svátcích 
od 6:30 do 12:00 a od 16:30 do 18:00 hodin, ale zároveň jsou pružně přizpůsobovány

individuálním požadavkům a potřebám klienta na základě společné dohody.

Rozsah pečovatelské služby SSMM umožňuje imobilnímu či nemocnému člověku zůstat co 
nejdéle ve svém domácím prostředí, na které je zvyklý. A to je naším hlavním cílem.

Bližší informace k pečovatelské službě jsou dostupné na webových stránkách organizace 
www.socluzbymilevsko.cz nebo na telefonním čísle 382 522 394.

 Bc. Bohdana Hejnová, vedoucí pečovatelské služby SSMM

Knihovnický příměstský tábor
Městská knihovna v Milevsku letos pořádala již 
2. knihovnický příměstský tábor. Zájem o něj 
byl obrovský, a proto proběhl ve dvou termí-
nech a zúčastnilo se ho 40 dětí. Tábor měl záze-
mí na pobočce knihovny v domě kultury a při-
lehlém amfiteátru.
„Inspirací nám byl francouzský spisovatel 
Jules Verne a jeho kniha Cesta kolem světa 
za 80 dní. My jsme pět dní cestovali po Evro-
pě a za tuto krátkou dobu jsme stihli navštívit 
jedenáct států a nevynechali jsme ani Českou 
republiku. V prvním týdnu nám přálo počasí 
a velká horka nás vytáhla i na plovárnu. Děti 
se z loňska již dobře znaly, a tak atmosféra 
byla pohodová a nálada skvělá. Ve středu nás 

navštívil výborný český výtvarník 
Jiří Fixl a jako překvapení s sebou 
přivezl spisovatelku a scénáristku 
Hermínu Frankovou. Z její obsáh-
lé tvorby zmiňujeme např. knihu 
Dívka na koštěti a scénáře k seriálu 
Arabela. Čtvrteční dopoledne nám 
zpestřila společnost Věda nás baví. 
Děti se dozvěděly spoustu praktic-
kých informací a samy si vyzkou-
šely pár vědeckých pokusů. Druhý 
týden jsme přivítali novou skupinku dětí, které 
byly plné energie a nadšení a ohromovaly nás 
svými znalostmi a přehledem. Na závěr musí-
me zmínit bezvadné zázemí v domě kultury, 

za které moc děkujeme. A co víc dodat? Tábory 
jsme si užili a již teď se těšíme na příští rok!“

Krásný zbytek léta přejí za celou knihovnu 
Eva a Markéta

Odborné sociální poradenství Milevsko
Potřebujete poradit v nepříznivé životní situaci? Neví-
te si se svými problémy rady? Potřebujete podporu a na-
směrování na správnou cestu? Neváhejte nás kontakto-
vat, jsme tady pro vás ve věci pracovně-právních vztahů, 
nezaměstnanosti, sociálních dávek, rodinných vztahů 

a ve věci dluhové problematiky.

Od 1. 7. 2017 nabízíme novinku v podobě právního poradenství – 
konzultace s právníkem, která bude poskytována bezplatně.

Služba se zaměří na závažné problémy, ze kterých nevíte kudy kam. Klient nejprve 
poradci sdělí svou věc ke konzultaci a poradce zkontaktuje právníka, který se k si-

tuaci vyjádří. Je jen na právníkovi, zda rozhodne o nutnosti osobní konzultace.

Mgr. Věra Křížová, sociální pracovnice, Za Radnicí 95, Milevsko
tel.: 702 133 122, poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz

Po a St 08:00-17:00 | Út, Čt a Pá 08:00-12:00

V MěSíci ČeRVeNci 2017 OSlAVili žiVOtNí VýROČí
A ZáROVEň SOUHLASILI SE ZVEŘEJNěNíM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 let
Ludmila Kotápišová

Jiří Stibor
Oldřich Kodytek

85 let
Josef Fábera

Božena Šťastná
Eliška Vandrovcová

91 let
Ladislav Kopecký

93 let
Miroslav Bartoš

94 let
Václav Voříšek

95 let
Vlasta Kopecká

100 let
Věra Schorníková
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Změna živnostenského zákona v souvislosti se změnou 
zákona o zbraních – povinnosti podnikatelů
Novou právní úpravou dochází ke změně konce-
sované živnosti s předmětem podnikání „Výzkum, 
vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, 
nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích 
prací“ na „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, ná-
kup, prodej a skladování výbušnin a munice, 
zpracování a zneškodňování výbušnin, zne-
hodnocování a delaborace munice a provádění 
trhacích prací“, a zároveň k úpravě odborné způ-
sobilosti a podmínek provozování živnosti.
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona (1.8.2017) oprávněn k provádění 
výzkumu, vývoje, výroby, znehodnocování, ni-
čení, delaborace, skladování, nákupu, prodeje 
a skladování munice, může v uvedené činnosti 
pokračovat po dobu 6 měsíců (1.2.2018) ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pokud však hodlá v provozování uvedených 
činností pokračovat i po uplynutí 6 mě-
síční lhůty, je povinen požádat o koncesi 
nebo o změnu rozhodnutí o udělení konce-
se a doložit doklady o odborné způsobilosti 

požadované podle zákona č. 455/1991 Sb., ve 
znění účinném k 1.8.2017.
Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, živnosten-
ské oprávnění k provozování uvedené činnosti 
mu zanikne uplynutím posledního dne této 
lhůty (1.2.2018). Přijetí žádosti o koncesi 
nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese, ve 
smyslu výše uvedeného, nepodléhá správnímu 
poplatku. Bližší informace najdete na www.mi-
levsko-mesto.cz.

Ivana Nováková, odbor dopravy a živnostenský

Výměna podlahy ve sportovní hale

V letošním roce proběhla ve sportovní hale vý-
měna sportovní podlahy. Na místo starých dře-
věných palubek byl navržen ve spolupráci města, 

společnosti SPOS a projektanta ze společnosti 
Linhart nový moderní litý povrch. Prakticky 
se jednalo o odstranění starých dřevěných palu-
bek z dřevěného roštu se záklopem. Na očištěný 
prkenný záklop bylo pro vyrovnání výšek prove-
deno dvojité zakrytí z OSB desek k sobě lepe-
ných. Na tento záklop včetně betonových výbě-
hových ploch byly nataženy a přilepeny gumové 
pásy v tl. 7 mm a toto celé bylo přelito gumovou 
samonivelační stěrkou v tl. 2 mm. Po přebrou-
šení lité podlahy byl proveden nátěr plochy ve 
dvou kontrastních modrých barvách. Následně 

byla nalajnována jednotlivá hřiště. Nový gumo-
vý povrch je velice komfortní na došlápnutí či při 
dopadu sportovců na podlahu.
Společně s novým povrchem byly osazeny nové 
kryty topení po obou stranách, dodány nové 
tenisové a volejbalové sloupky včetně sítí, nové 
branky na házenou, lavice pro hráčské střídačky 
či stůl se židlemi pro rozhodčí.
Zakázku vysoutěžila a řádně provedla firma 
Sportovní podlahy Zlín s. r. o za 1.930.311 Kč.

Ing. Pavel Stejskal,
odbor investic a správy majetku

Dokončení opravy chodníků a parkovišť v Komenského ul.
V roce 2016 byly v ulici J. A. Komenského vymě-
něny rozvody tepla a teplé vody. Původní sloupy 
veřejného osvětlení byly uloženy na hranu tep-
lovodu a při zemních pracích musely být z bez-
pečnostních důvodů odstraněny. Nahrazeny 
byly novými, moderními s úspornějšími svítidly.
Zároveň z důvodu souběžné polohy vodovodního 
řadu a teplovodu (vodovod uložen pod betono-
vým dnem teplovodu) v části ulice J. A. Komen-
ského (č. popisné 974–979) bylo nutné, provést 
obnovu vodovod-
ního řadu v délce 
135 m.
Parkovací místa 
byla dříve prove-
dena z asfaltu, 
který byl v průbě-
hu oprav a překo-
pů na mnoha mís-
tech napojovaný 
a nerovný, chod-
ník byl částečně 
asfaltový a čás-
tečně ze starých 
betonových dlaž-
dic. Pro sjednoce-
ní povrchů těchto 
ploch bylo vede-
ním města a OISM 
dohodnuto pone-
chat na obnovo-
vaných místech 
provizorní povr-
chy a v roce 2017 

realizovat obnovu těchto různorodých povrchů 
jako celek i s výměnou sloupů a svítidel u vchodů 
6 bytových domů č. popisné 969–979.
Stavební práce realizuje městská společnost 
Služby Města Milevska, spol. s r. o. V současné 
době stavební práce vrcholí a budou dokončeny 
do konce prázdnin. Terénní úpravy, ose-
tí a dokončovací práce potrvají nejdéle 
do konce září.
Omlouváme se obyvatelům za vzniklé 

potíže a ztížený přístup k nemovitostem, ale 
věříme, že po realizovaných stavebních pracích 
bude tato část ulice na dlouhá léta klidným 
a pěkným místem pro bydlení.

Petr Soulek,
odbor investic a správy majetku
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StříPKy Z MInulOStI

Ladislav Vávra (1911 – 
1982) spoluzakladatel 
SMS, fotografie z tab-
la Městské spořitelny 
v Milevsku, 1938. (Mi-
levské muzeum)

Na historickém snímku z roku 1927 jsou za-
chyceni při prvních pracích v Bažantnici Čest-
mír Žák, Josef Kotalík, Ladislav Vávra, Ervín 
Hofman ml., Irén Vodňanský. (Reprofoto: Zpra-
vodaj 25 let milevského turnaje 1948–1972)

Okresní hospodářská záložna čp. 123 - Agrár-
na na fotografii Pavla Černohlávka z počátku 
třicátých let 20. století. Zde se na zahradě zá-
ložny hrával tenis před první světovou válkou. 
(Milevské muzeum)

Společná fotografie se Sokolem Tábor, který 
byl častým soupeřem milevských tenistů, 1934 
(Milevské muzeum)

Legitimace Ervína Hofmana, 1927. (Archiv Mgr. 
Vlasty Machartové)

90 let historie bílého sportu v Milevsku - 1. část

Počátky bílého sportu v Milevsku sahají do doby 
před první světovou válkou kolem roku 1912. 
Podle vzpomínek milevského rodáka Venzary, 
nejlepšího hráče a instruktora nového sportu, 
se tenis hrál na zahradě za Okresní hospodář-
skou záložnou, „Agrárnou“, dnes budova poš-
ty na náměstí E. Beneše. Zde se konaly různé 
tělovýchovné slavnosti, kulturní vystoupení 
a také se hrál na urovnaném terénu s pískovým 
povrchem tenis. Činnost tohoto tenisového 

„kroužku“ ukončila 
první světová válka.
V roce 1926 se sdružili 
místní studenti střed-
ních a vysokých škol 
ve Spolek milevských 
studujících. Je kuri-
ózní, že už roku 1926 
existovala poklad-
ní kniha, ale až dne 
20. července 1927 do-
šlo k ustanovení Spol-
ku milevských studu-
jících (SMS) se sídlem 
v Milevsku, což bylo 
dne 26. července 1927 
oznámeno Okresní 
správě politické v Mi-

levsku. Spolek založili studenti Karel Vojtěch, 
Irén Vodňanský, Karel Dub, Antonín Habart, Jiří 
Hoďa, Miroslav Novotný, Ladislav Svatek, Karel 
a Václav Šmerákovi, Gustav Vodňanský, Stani-
slav Uher, Ladislav Vávra, Josef a Václav Vondrá-
kovi a další. Prvním předsedou byl Karel Vojtěch 
a jednatelem Ota Vodňanský.
Činnost spolku se projevovala zejména o hlav-
ních prázdninách, kdy se do města sjížděla stu-
dující mládež především z Prahy. Spolek pořádal 
divadelní představení, recitační večery, hudeb-
ní produkce a sportovní akce. Členové se dělili 
do dvou skupin, a to členové zakládající (Jan 
Hladík - rada Okresního úřadu, Karolina Hruš-
ková - vdova po učiteli, Vojtěch Krška - starosta 
města, Jan Koukl - materialista, Čeněk Novotný 
- notář, Josef Vodňanský - obchodník) a na při-
spívající (několik desítek).
Ze skromných výtěžků si členové SMS rozhodli 
vybudovat tenisový dvorec. Byl vybrán pozemek 
za Bažantnicí. Patřil Královské kanonii strahov-
ské a v tehdejší době tu byla skládka odpadků. 
Prostor byl zarostlý kopřivami. Členové výboru, 
vysokoškolští studenti Irén Vodňanský a Karel 
Vojtěch jednali o budoucím dvorci v klášteře 
na Strahově. Pozemek byl pronajat za uznávací 
poplatek. Mimo jiné bylo požadováno, aby vstup 
na dvorec nebyl veden přes Bažantnici a tenis 
nebyl hrán v době konání bohoslužeb v klášteře. 
K dohodě nakonec došlo a byly zahájeny potřeb-
né práce. Všichni členové spolku vzali lopaty, 
motyky, kolečka a šli budovat tenisový dvorec. 
Pracovali na úpravě terénu po celé dny.
Když nashromáždili asi 3.000,- K, rozhodli 
se požádat stavitelskou firmu Bočan–Paukner–
Roubík o dokončení stavby. Jednalo se zejmé-
na o drenáž a štět. Firma předala stavbu podle 
svého názoru za zcela dokončenou, ale ke hře 
nezpůsobilou. A tak členové prováděli konečnou 
úpravu opět sami. Práci ztěžovalo, že sem neby-
la zavedena voda.
Během výstavby nového dvorce se provizorně 

začalo hrát hlavně o prázdninách v Bažantnici 
a v sokolovně. K dispozici byly pouze dvě rakety, 
vypletené strunami, ostatní hráči měli dřevěné 
pálky.

Z dopisu milevských tenistů Lawn-tennisovému 
klubu v Táboře ze dne 6. září 1928:
„V našem městě není dosud jediného tenisového 
courtu. V městě se 3½ tisíci obyvateli nenašla 
se korporace, která by se rozhodla jej vybudovati.
Rozhodli jsme se tedy my. Stavíme prvý tenisový 
dvorec v Milevsku. Pořádali jsme divadla, zábavy, 
abychom již v druhém roce trvání našeho spolku 
realisovali dávné naše přání.
Potřebujeme rady a pomoci. Obracíme se s důvě-
rou na Vás.
Asi za 14 dní bude dvorec hotov. Chceme jej „slav-
nostně“ otevříti. Nejde však o slavnost v pravém 
slova smyslu, jde o propagaci tennisu, o ukázání 
nejširšímu publiku. Co tenis vlastně je. Prosíme 
Vás, bylo by možno předním Vašim hráčům zúčast-
niti se naší malé slavnosti a předvésti exhibiční 
hry. Za jakých podmínek? (Upřímně upozorňuje-
me, že jsme finančně velmi vyčerpáni). Bylo by to 
v neděli 23. 9. nebo v pátek 28. 9. odpoledne 
ve 3 hodiny. Vlakové spojení výhodné. Z Tábora 
13:13 příjezd do Milevska 14:00. Odjezd v 17:50 
nebo 20:46. Ještě jednu prosbu. Osvědčují se na 
Vašich dvorcích dřevěné vsazené liny?“
(SOkA Písek, Spolek milevských studujících Mile-
vsko, fascikl 1, inv. č. 5, sign. IIB/4).

Koncem září 1928 byl prostor definitivně upraven 
a na dvorci se začalo pravidelně hrát. Finanční 
náklady dokládá spolková pokladní kniha: za zo-
rání tenisového hřiště: 40,- K, za výstavbu teniso-
vého hřiště: 3.200,- K, nájem z pozemku na rok: 
100,- K, za tenisovou síť a strojek na napínání sítě 
336,- K. (SOkA Písek, Spolek milevských studují-
cích Milevsko, fascikl 1, inv. č. 1, sign. I/1).
„Tenisový dvorec u Bažantnice, který je Spolkem 
milevských studujících, těší se neobyčejné ná-
vštěvě svých členů. O tenis byl velký zájem a dvo-
rec je plně obsazen denně od 6 hod. do 19 hod. 
večerní. V červnu navštívilo jej denně 30 členů. 
O prázdninách návštěva bude ještě větší.“ Milev-
ský kraj ze dne 1. července 1931.
Budování areálu pokračovalo postavením primi-
tivní šatny a později zřízením studny a oplocení 
dvorce. Milevští tenisté sehráli řadu utkání s te-
nisty v Bechyni, Jistebnici, Miroticích, Protivíně, 
Voticích, Pacově a později v Písku a Táboře.
Nárůst zájmu o tenis dokládali také rozhodnutí 
vedení Tělocvičné jednoty Sokol vybudovat další 
dva tenisové dvorce na cvičišti u sokolovny. Byly 
pořízeny nákladem částky 35.000,-K. Oba oddíly 
vyvíjely úspěšnou činnost, ale byla hrána jen přá-
telská utkání s okolními oddíly.

Lukáš Panec, Milevské muzeum
pokračování příště
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První srpnový týden strávily moderní gymnastky milevského Sokola spo-
lečně s oddílem všestrannosti na letním soustředění v Křemži. Mezi tré-
ninky zbyl čas i na zábavu a jiné sporty. Tropické počasí vybízelo např. 
k plážovému volejbalu.

Léto v centru Milísek patří již neodmyslitelně dětským táborům. V letoš-
ním roce v červenci si děti užívaly dětský tábor v překrásném areálu Orlík 
Vystrkov, kde soutěžily na OlymPRDských hrách o nejlepšího „OLYMPR-
DA“.

Námořníci - to bylo téma letošních plaveckých příměstských táborů. Během 4 turnusů si stovka dětí z Milevska a okolí užila nejen plavání, ale i spoustu 
her, výletů a zábavy - to vše za finanční podpory města Milevska.

Autogramiáda předního českého ilustrátora Jiřího Fixla a spisovatelky 
Hermíny Frankové, autorky Saxány, na knihovnickém příměstském tábo-
ře.

V pátek 4. srpna proběhla v milevské Galerii M vernisáž výstavy s názvem 
Dobrejch 7:0, na které byly k vidění obrazy milevského malíře Jana Pavla 
Švejdy.
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Podzimní humanitární sbírka nebude
Farní charita Milevsko oznamuje, že po do-
hodě s Diakonií Broumov, se letošní pod-
zimní humanitární sbírka konat nebude. 
Diakonie Broumov má určité potíže, nedo-
statek řidičů i skladovacích prostor, proto 
podzimní svozy ruší (oděvy z kontejnerů 
odváží pravidelně). Pokud někdo chce da-
rovat do celoročního charitního šatníku 

nějaké věci, může tak po dohodě učinit, ale 
v omezeném množství, protože máme malý 
prostor na uložení oděvů. Věci z pozůsta-
lostí apod., odkládejte, prosím, do kontej-
nerů na oděvy. O případném konání jarní 
sbírky budeme včas informovat.

Děkujeme.

Přes padesát dětí se letos vypravilo na letní tábor „Divočina!“, který pořádal milevský dům dětí a mládeže. Všichni si tábor užili a domů si odvezli 
spousty zážitků a nových kamarádství.

Česká rychlobruslařka Karolína Erbanová se 
stala patronkou Muzea milevských maškar. 
Na fotografii s radním města Milevska Karlem 
Procházkou, který ji v srpnu do muzea maškar 
pozval a spolupráci dojednal.

Dům kultury Milevsko připravuje 
koncert Hany Zagorové

Podle beznadějně 
vyprodaných sálů, 
v nichž zpívají Hana 
Zagorová a Petr Re-
zek, by se mohlo 
zdát, že se píše na-
příklad rok 1979. 
Diváci s nimi zpívají 

a tleskají vestoje i dnes – po čtyřiatřiceti le-
tech. Také do Milevska zavítají oba protago-
nisté, a to v úterý 3. října od 19 hodin, kdy ve 

velkém sále domu kultury čeká na diváky téměř 
dvou a půl hodinový koncert, kde zazpívá Petr 
Rezek svoje největší hity, dále bude zpívat paní 
Zagorová hity svojí kariéry a během celého ve-
čera zazní duety Hanky a Petra. Celým večer 
doprovází skupina Jiřího Dvořáka Boom Band.
Vstupenky zakoupíte již nyní na www.milevs-
kem.cz a v obvyklých předprodejních místech: 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské 
kino.
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KultuRa a SPORt V MIleVSKu a OKOlí

MileVSKé KiNO

5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

HURVíNeK A KOUZelNé MUZeUM
3D pátek 1. 9. 17:30
2D sobota 2. 9., neděle 3. 9. 17:30
ČR, Belgie, Rusko - Animovaná komedie - Je 
čas se odvázat! Legendární hrdinové, které 
dobře znáte, přicházejí v animované komedii 
pro celou rodinu.
3D a 2D DABING 85 min.       
vstupné 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč, 
vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč

tUliPÁNOVÁ HOReČKA
pátek 1. 9. 20:00
GB, USA – Romantický, drama - Nizozemsko, 
počátek 17. století, doba tulipánové mánie. 
Umělec Jan Van Loos se zamiluje do vdané 
mladé ženy Sophie, zatímco je pověřen nama-
lovat její portrét na přání jejího manžela.
TITULKY 105 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

DUNKeRK
sobota 2., neděle 3. 9. 20:00
Nizozemsko, Fr, VB, USA – Akční, drama, his-
torický - Očekávané válečné drama vizionáře 
Christophera Nolana vychází z událostí eva-
kuace obklíčených francouzských, britských 
a belgických vojáků z pláží severofrancouz-
ského Dunkerku na jaře 1940.
TITULKY 109 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ŠPUNti NA VODě
čtvrtek 7. 9. 15:00
ČR – Komedie, rodinný - Rodinná komedie 
o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu 
bez svých drahých poloviček.
ČESKÉ ZNěNí 83 min.       
vstupné: 50 Kč

PO StRNiŠti BOS
čtvrtek 7. až sobota 9. 9. 17:30
ČR – Drama, komedie – Film vznikl podle stej-
nojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka 
a tematicky zapadá do tetralogie filmů Kolja, 
Obecná škola a Vratné lahve.
ORIGINáLNí ZNěNí 111 min.
vstupné: 120 Kč

lOGANOVi PARŤÁci
čtvrtek 7., pátek 8. 9. 20:00
USA – Komedie - Režisér Steven Soderbergh 
se vrací s komedií o outsiderech, kteří se roz-
hodnou pro velkou loupež během automobilo-
vých závodů NASCAR.
TITULKY 119 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

tO
sobota 9., neděle 10. 9. 20:00
USA – Horor, mysteriózní, thriller - Budeš 
se taky vznášet. Hororový thriller na motivy 
velmi oblíbeného stejnojmenného románu 
Stephena Kinga, který již celá desetiletí napl-

ňuje čtenáře hrůzou.
TITULKY 135 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

AMeRicKý ZABiJÁK
čtvrtek 14., pátek 15. 9. 20:00
USA – Akční, thriller - Film natočený podle špi-
onážního románu American Assassin známé-
ho amerického spisovatele Vince Flynna.
TITULKY 112 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

VíNO NÁS SPOJUJe
sobota 16., neděle 17. 9. 20:00
Francie – Drama - Tři sourozenci tak od vino-
braní do vinobraní, během jednoho vinařské-
ho roku, v rytmu střídajících se ročních obdo-
bí postupně upevňují nejen vztah k vinohradu, 
ale i vztahy mezi sebou samými, mezi svými 
nejbližšími.
TITULKY 113 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ZAHRADNictVí: RODiNNý PŘítel
čtvrtek 21. 9. 15:00
ČR, SR, Polsko – Milostné drama - Rodinný pří-
tel je první z filmů trilogie Zahradnictví, rodin-
né ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem Jarchov-
ským považují za své „životní dílo“.
ČESKÉ ZNěNí 115 min.       
vstupné: 50 Kč

KiNGSMAN: ZlAtý KRUH
čtvrtek 21., pátek 22. 9.  20:00
USA – Akční komedie - S tajnými agenty ještě 
tajnější organizace Kingsman jsme se rozlou-
čili v poněkud rozpačité situaci. Sice na po-
slední chvíli zachránili svět s většinou jeho 
obyvatel, ale sami na tom nebyli zrovna nejlé-
pe. A nyní čelí zbylí hrdinové nové výzvě.
TITULKY 141 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

leGO® NiNJAGO® FilM
pátek 22. až neděle 24. 9. 17:30
USA – Animovaný, akční, komedie - Ve filmo-
vém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý 
Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, společ-
ně se svými přáteli, tajnými bojovníky a drži-
teli titulu LEGO Master Builder, zapojí do bitvy 
o Ninjago City.
3D DABING 97 min.       
vstupné: 130 Kč

DOBRý ČASY
sobota 23., neděle 24. 9. 20:00
USA – Krimi, drama - Bratr Constantina Nika-
se se po zpackané bankovní loupeži ocitá ve 
vězení. Constantine (Robert Pattison) se kvůli 
jeho vysvobození vydává na zoufalou cestu 
městským podsvětím.
TITULKY 100 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

ZAHRADNictVí: DeZeRtéR
čtvrtek 28. 9. až neděle 1. 10. 20:00
ČR, SR – Drama - Druhá kapitola rodinné kro-
niky Zahradnictví se odehrává na pozadí pře-
vratných událostí v letech 1947-1953.
ČESKÉ ZNěNí 116 min.
vstupné: 120 Kč

DůM KUltURY

nádražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

8. MileVSKý POHÁDKOVý leS
sobota 2. 9. 13:00-16:00
start od koupaliště
vstupné: 50 Kč

iVAN KRÁl
neděle 3. 9. 19:30
Ivan KRÁL (kytara, zpěv) & Honza PONOCNÝ 
(kytara, zpěv)
1. nádvoří Milevského kláštera
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

FitNeSS HODiNY S JANOU 
MiKlAVČiČOVOU – ZAHÁJeNí KURZU
pondělí 4. 9. 18:45
Každé pondělí vyjma 11. 9.
taneční sál
SPOleČeNSKé A cOUNtRY tANce 
ZAHÁJeNí KURZU
úterý 5. 9. 17:00
taneční sál
KURZ HRY NA KlAVíR 
iNFORMAČNí ScHůZKA
středa 6. 9. 16:00
učebna 3
FitNeSS HODiNY S JANOU 
MiKlAVČiČOVOU – ZAHÁJeNí KURZU
středa 6. 9. 20:00
taneční sál
tANeČNí HODiNY 2017 
ZAHÁJeNí VýUKY KURZ A + B
pátek 8. 9. 19:00
Společná zahajovací hodina obou tanečních skupin.
velký sál DK
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, 
ostatní vstupné: 30 Kč

OteVŘeNé tRéNiNKY A ZÁPiS NOVýcH 
ČleNů eFK DANce FAMilY
od pondělí 11. do neděle 24. 9.
Více informací na webu a FB EFK dance fami-
ly. www.efkdancefamily.cz

MileVSKý DětSKý SBOR 
ZAHÁJeNí ZKOUŠeK
pondělí 11. 9. 15:30
loutkový sál
BŘíŠNí tANce – ZAHÁJeNí KURZU
pondělí 11. 9. 19:00-20:00
hudební sál
KURZ NěMecKéHO JAZYKA 
iNFORMAČNí ScHůZKA
úterý 12. 9. 17:00
Pro nové zájemce – začátečníky, mírně pokroči-
lé i pokročilé. Nově i kurz němčiny v zaměstná-
ní. Stávající účastníci nemusí na schůzku chodit.
učebna 1
ZDRAVOtNí POJiŠŤOVNA
MiNiSteRStVA VNitRA ČR
úterý 12. 9. 13:00-16:00
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Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny, kaž-
dé druhé úterý v měsíci.
učebna 2
VeŘeJNé ZASeDÁNí ZAStUPitelStVA 
MěStA MileVSKA
středa 13. 9. 17:00
velký sál
iRiSDiAGNOStiKA
čtvrtek 14. 9. 14:00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2
iRiSDiAGNOStiKA – HlAVNí PŘíČiNY 
ZDRAVOtNícH PROBléMů
čtvrtek 14. 9. 17:00
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2
POVíDÁNí iVANKY DeVÁté
čtvrtek 14. 9. 18:00
Náhradní termín. Zakoupené vstupenky zůstá-
vají v platnosti. Veselé vzpomínání s oblíbenou 
herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou.
Milevské kino
vstupné: 100 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč

tANeČNí HODiNY 2017
pátek 15. 9. 17:30 a 20:00
2. lekce, skupina A – 17:30 hodin a skupina 
B – 20:00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, 
ostatní: 30 Kč

PŘeDŠKOlÁČeK 
ANeB HRAJeMe Si NA ŠKOlU
pondělí 18. 9. 16:00
Zahájení kurzu pro předem přihlášené děti.
výuková učebna
tANeČNí leKce PRO DOSPělé 
ZAHÁJeNí
čtvrtek 21. 9. 19:00-21:30
Zahájení tanečních lekcí. Kurz obsahuje 
8 tanečních lekcí. Přihlášky a více infor-
mací v kanceláři DK Milevsko, tel 383 809 
200. Kurz bude probíhat každý čtvrtek 
v čase 19:00–21:30 od 21. 9. do 9. 11. 2017. 
Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
kurzovné: 1500 Kč/osoba (8 lekcí)

tANeČNí HODiNY 2017
pátek 22. 9. 17:30 a 20:00
3. lekce, skupina B – 17:30 hodin a skupina 
A – 20:00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, 
ostatní: 30 Kč

MileVSKé BieNÁle DUcHOVNí HUDBY
sobota 23. 9.
Účinkují: Orchestr a komorní sbor Opery ji-
hočeského divadla, Milevský smíšený sbor, 
Milevský dětský sbor, sólisté: Kateřina Špi-
lauer Hájovská – soprán, Peter Malý - tenor, 
Alexandr Beň – bas, sbormistři: M. Veselý  
a A. Maršálková, dirigent: J. Vodňanský
klášterní bazilika
vstupné: 100 Kč

ZÁJeZDOVé PŘeDStAVeNí 
MUZiKÁl MýDlOVý PRiNc
neděle 24. 9.
odjezd od DK v 10:00
vyprodáno!

KURZ HRY NA KYtARU
iNFORMAČNí ScHůZKA
úterý 26. 9. 15:30
učebna 3

tANeČNí leKce PRO DOSPělé
čtvrtek 28. 9. 19:00-21:30
Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál

tANeČNí HODiNY 2017
pátek 29. 9. 17:30 a 20:00
4. lekce, skupina A – 17:30 hodin a skupina 
B – 20:00 hodin. Vyučují manželé Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu vstup na průkazky, 
ostatní: 30 Kč

POHÁDKA 
O StRAŠNě líNéM HONZOVi
neděle 30. 9. 15:00
V českých pohádkách vystupuje mnoho Hon-
zů. Jsou hloupí i chytří, stateční i zbabělí. No 
a ten náš je líný jako stará čepice. Je tak líný, 
že za žádných okolností nechce slézt z pece.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč

DiVADelNí PŘeDStAVeNí – ReViZOR
neděle 30. 9. 19:00
Hraje: Spolek divadelních ochotníků Petrovi-
ce.
Satirická komedie Nikolaje Vasiljeviče Gogola.
velký sál
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč

PŘiPRAVUJeMe:
DětSKÁ JÓGA – ZAHÁJeNí leKcí
pondělí 2. 10. 16:00
hudební sál
JÓGA – ZAHÁJeNí leKcí
pondělí 2. 10. 17:00
Pouze pro předem přihlášené!
hudební sál
HANA ZAGOROVÁ A PetR ReZeK 
Se SKUPiNOU JiŘíHO DVOŘÁKA 
BOOM BAND
úterý 3. 10. 19:00
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milev-
ské kino
velký sál, balkon
vstupné: 690, 590, 490 Kč

PODZiMNí DětSKÁ BURZA 
+ BleŠí tRH
sobota 7. 10. 10:00-12:00
prostory DK
vstupné: zdarma

MiG 21
sobota 25. 11. 20:00
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milev-
ské kino
velký sál – na stání
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 320 Kč

SPOS MileVSKO

J. a. komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

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

ZiMNí StADiON
A - tým - Strakonice (př. zápas)

09.09. 17:00
HC ml. + st. ž. - Vimperk/Sušice

16.09. 10:45
A- tým - Radomyšl (př. zápas)

16.09. 17:00
HC 4. tř. - turnaj  17.09. 11:30
A-tým – Humpolec 23.09. 17:00
HC ml. + st. žáci – Domažlice

28.09. 10:00
A-tým - Tábor B 30.09. 17:00

FOtBAlOVé HŘiŠtě
FC dorost - Meteor Tábor 02.09. 10:00
FC přípravky - FC ZVVZ Milevsko

03.09. 10:00
FC muži B - Meteor Tábor 03.09. 17:00
FC st. př. - Hradiště D 07.09. 17:00
FC ml. př. - SK Oslov 07.09. 17:00
FC žáci - Junior Strakonice 10.09. 13:30
FC muži A - FK Olešník 10.09. 17:00
FC dorost – Lomnice 17.09. 10:00
FC muži B - Dobrá Voda 17.09. 16:30
FC st. př. - FC Písek C 21.09. 17:00
FC ml. př. - Kluky / Albrechtice

21.09. 17:00
FC žáci - Šumavan Vimperk 23.09. 10:00
FC přípravky - FC ZVVZ Milevsko

24.09. 10:00
FC muži A - Jiskra Třeboň 24.09. 16:30

SPORtOVNí HAlA
Handball - mini, ml. žačky 16.09. 08:30

GAleRie M

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

VeRNiSÁž VýStAVY: 
KeRAMiKA, DeSiGN, GRAFiKA
středa 6. 9. 17:00
VýStAVA 
KeRAMiKA, DeSiGN, GRAFiKA
čtvrtek 7. až sobota 30. 9.
Výstava maturitních a klauzurních prací stu-
dentů Střední uměleckoprůmyslové školy 
v Bechyni.
vstupné: 10 Kč

HUDeBNí SKlePY – MARUSH
pátek 22. 9. 19:30
Ondřej Hejma, Oskar Petr, Katka Pelíšková 
a Petr Samek.
vstupné: předprodej 220 Kč, na místě 250 Kč

AKUSticKý KONceRt
pátek 29. 9. 19:00
Vystupují: Klára Brožová, Jenda Drašnar, Jirka 
Tůma a Petra Kalinová

MileVSKé MUZeUM

klášterní  557 | tel.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

VeRNiSÁž VýStAVY 
SVět BíléHO teNiSU
sobota 16. 9. 15:00
Výstava k 90. výročí tenisu v Milevsku. Výsta-
va potrvá do 12. listopadu.
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KONceRt K 90. VýROČí MileVSKéHO
MUZeA
sobota 30. 9. 18:00
Lidové barokní písně ze sbírky milevského 
faráře Jiřího Evermoda Košetického (1639-
1700) v podání souboru historické hudby Ri-
tornello.
Latinská škola

MěStSKÁ KNiHOVNA

nám. e. Beneše 1 | tel.: 382 521 231
www.knihmil.cz

lUceMBURSKO - VýStAVA FOROGRAFií
od pondělí 4. do středy 27. 9.
Vernisáž výstavy se koná v pondělí 4. 9. 
v 17:00 hodin.
vestibul knihovny

ZAVAŘUJeMe ÚPlNě BeZ
(KONZeRVANtů)
pátek 22. 9. 15:00
Další „alternativní“ akce naší knihovny. Přijďte 
s námi sdílet své zkušenosti se zavařováním. 
Povíme si, „jak nakládat zelí, hrnců nemaje“, 
jak na pickles a další vychytávky, jak uchovat 
sezónní ovoce a zeleninu. Těšíme se na vaše 
vzorky a recepty.
dětské oddělení

MileVSKý KlÁŠteR

klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

PŘícHOD PReMONStRÁtů Z želiVA  
DO MileVSKA
pátek 29. 9. 18:00
Přednáška k výročí 830 let milevského klášte-
ra. Přednáška P. PhDr. Jidnřicha Zdíka Zdeňka 
Charouze, O. Praem., Th.D., želivského pre-
monstráta.
Latinská škola

VýStAVA „ZDRÁVAS HVěZDO MOŘSKÁ, 
MAtKO SePeKOVSKÁ - DěJiNY
A ReStAUROVÁNí MilOStNéHO 
OBRAZU PANNY MARie SePeKOVSKé“
do neděle 8. 10.
Otevřeno v srpnu denně od 10 do 17 hodin a v 
září a říjnu od pátku do neděle.
barokní prelatura milevského kláštera

SeNiOR KlUB ZVVZ

www.zvvz.cz/seniorklub

MíŠeŇ
úterý 5. 9.
Prohlídka výroby porcelánu a muzea, vstup-
né 9 € není v ceně, možnost nákupů. Odjezd 
v 5:30 hodin.

BiO SeNiOR - ŠPUNti NA VODě
čtvrtek 7. 9. 15:00
Milevské kino

eUROPA tHeRMe BAD FÜSSiNG
úterý 12. 9.
Koupání v termálních lázních, vstupné 11 € 
není v ceně. Odjezd v 7:00 hodin.

BRNO A MORAVSKý SKlíPeK
ČeJKOVice
úterý 19. 9.
Návštěva Brna, odpoledne prohlídka domku 
TGM a Templářských sklepů s ochutnávkou 
vín, poté posezení s večeří a vínem v ceně. Od-
jezd v 7:00 hodin.

BiO SeNiOR - ZAHRADNictVí – 1. ČÁSt 
tRilOGie – RODiNNý PŘítel
čtvrtek 21. 9. 15:00
Milevské kino

MlADÁ BOleSlAV
úterý 26. 9.
Exkurze v automobilce ŠKODA a návštěva 
Škoda Muzea a leteckého muzea. Odjezd 
v 6:30 hodin.

KlUB ČeSKýcH tURiStů

www.kctmilevsko.pisecko.info

Z teMeŠVÁRU NA ZVíKOV
středa 6. 9.
Pěší vycházka po trase Temešvár, Struhy, 
Oslov, Sv. Anna, Zvíkovské Podhradí. Od-
jezd z AN v 6:40 hodin. Délka trasy 17 km. 
vede: Jindřich Janouch

KRAJeM KAMeNů
sobota 9. 9.
Turistický pochod, pěší trasy 15, 20, 25, 35 
km, cyklotrasy 35, 50, 60 km. Start: základní 
škola 7:00–10:30 hodin. Pořádá KČT Petrovi-
ce, který zajišťuje i dopravu z Milevska a zpět. 
informace: Jaroslav Mácha

tAJNý Výlet
sobota 16. 9.
Turistický výlet s podporou autobusu, s pěší 
vycházkou. Přihlášky v infocentrum, tel. 383 
809 101. Odjezd v 7:00 hodin od sokolovny. 
vede: Jindřich Janouch, Jaroslav Mácha

HRADiŠtě A ROZHleDNA SVÁKOV
středa 20. 9.
Pěší vycházka po trase Soběslav, Svákov, Ned-
vědice, Rybova Lhota, Skalice, Roudná, 20 km. 
Odjezd z nádraží ČD v 6:54, návrat v 14:43 
hodin.
vede: Jindřich Janouch

PODZiMNí PRAHA
čtvrtek 28. 9. (svátek)
Turistický výlet s podporou autobusu spojený 
s prohlídkou zajímavých míst. Přihlášky v in-
focentru, tel. 383 809 101.
vede: Jaroslav Mácha

ceNtRUM MilíSeK

sažinova 763 | tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

MiKROJeSle MilíSeK
pondělí až pátek 07:00–17:00
Žádost o zařazení předem.

PORADNA ReStARt
úterky a čtvrtky 08:00-16:00
Bezplatná poradna pro ženy, které se vracejí 
na trh práce. V rámci projektu „RESTART pra-
covního a osobního života pro ženy v Milev-
sku“.

JeSliČKY MilíSeK
pondělí 4. 9. 07:30–16:00
Zahájení nového školního roku 2017/18, pří-
jem přihlášek otevřen.

PRÁVNíK V PORADNě
pondělí 4. a středa 20. 9. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace. Nutno ob-
jednat předem. V rámci projektu „RESTART 
pracovního a osobního života pro ženy v Mi-
levsku“.

JÓGA S MíŠOU HOtOVOU
středa 6. 9. 17:30

SetKÁVÁNí V KRUHU žeN
čtvrtek 7. 9. 18:00-20:00
1x za 14 dní vždy ve čtvrtek. Setkávání v kru-
hu žen je zaměřeno na relaxaci, tvoření, ta-
nec, cvičení a mnoho dalšího. Lektor Mgr. Ma-
rie Klimešová.
cena: 100 Kč/lekce

ZÁBAVNé ODPOleDNe  
PRO NeJMeNŠí Děti
úterý 12. 9. 14:30
Odpoledne plné zábavy a her, kterým bude 
provázet KLAUN FERDA. Seznámení se s čin-
ností centra, Jesliček a Mikrojeslí. Balónky, 
hry, skákací hrad atd.

ZÁPiS BAletNí ŠKOliČKA
čtvrtek 14. 9. 16:30–17:30
Baletní rytmická školička pro děti od 3  
do 7 let, lektor Marta Kotrbová.

PSYcHOlOG V PORADNě
pondělí 18. a středa 27. 9. 08:00–16:00
Bezplatné individuální konzultace. Nutno ob-
jednat předem. V rámci projektu „RESTART 
pracovního a osobního života pro ženy v Mi-
levsku“.

JÓGA S PAVlíNOU KOcHOVOU
úterý 19. 9. 16:30
BUDU MÁMOU, BUDU tÁtOU 
- BUDeMe RODiNA
pondělí 25. 9. 16:00-18:00
Workshop je zaměřen na téma spojené s těho-
tenstvím a přípravou na příchod dítěte do ro-
diny. Worskhop vede Mgr. Jaroslava Haluzová 
(zdravotní sestra).
vstupné: zdarma – hrazeno MPSV, JčK

PŘiPRAVUJeMe:
MOtiVAČNě-VZDělÁVAcí PROGRAM 
PRO žeNY
7denní bezplatný program pro ženy obsahují-
cí 2 kurzy - Bilanční diagnostiku (osobní port-
folio) a Kurz slaďování rodiny a práce. Příjem 
přihlášek otevřen.
Termíny: 11. – 22. 9. a 30. 10. – 10. 11.
PODZiMNí WellNeSS VíKeND 
S JÓGOU NA HOtelU ORlíK VYStRKOV
5 x denně jóga, neomezený vstup do wel-
lness centra (bazén, sauna, fitness), ubytová-
ní ve dvoupodlažních vilách, polopenze, cena 
2650 Kč. Termín: 20. – 22. 10.

FARNí cHARitA MileVSKO

U Bažantnice 561 | tel: 734 435 162
www.fchm.cz

ODPOleDNe PlNé HeR PRO Děti
pondělí 25. 9. sraz ve 14:00
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Sraz v nízkoprahu Fanouš, akce bude zakon-
čena opékáním buřtů na dvorku.

MŠe SV. ZA cHARitU
středa 27. 9. 18:00
Za zaměstnance, dobrodince i uživatele slu-
žeb a všechny lidi dobré vůle.
klášterní bazilika

KONceRt MicHAlA HRůZY 
A KAPelY HRůZY
středa 27. 9. 19:00
Sledujte zvláštní plakáty. Vstupenky zakoupíte 
v klenotech M. Mrzenová nebo v Milevském 
klášteře.
1. nádvoří kláštera
vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč

NíZKOPRAHOVý KlUB FANOUŠ

hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

tURNAJ Ve FOtBAle
čtvrtek 7. 9. 14:00
FilMÁČ - téMA ŠKOlNí PReVeNce
úterý 12. 9. 13:00
DýŇOVé VAŘeNí
pátek 22. 9. 13:00
PReVeNce - ŠKOlNí GRAMOtNOSt
pondělí 25. 9. 13:00

SaS ROZÁRKA – klub maminek

HRY NA DOMA i NA VeN
úterý 5. 9. 10:00
Typy na hry a hračky.

BAReVNé liStY
úterý 12. 9. 10:00
HUDeBNí DOPOleDNe
úterý 19. 9. 10:00
UKAž, cO UMíŠ ii.
úterý 26. 9. 10:00

KAMeNÁČ music art pub

www.kamenac.net

tARAPAcA JAZZ
sobota 2. 9. 20:00
Sedmičlenná jazzová kapela původem z Tá-
bora, která aktivně působí na kulturní scéně 
od poloviny roku 2003. Navazuje na odkaz 
moderního jazzu 70. let až do současnosti, 
nevyhýbá se fůzím se soudobými hudebními 
styly (d‘n‘b, hip hop, aj.).

FORBiDDeN FRUit
pátek 29. 9. 20:00
Jedna z prvních kapel českého živě hraného 
hip-hopu s frontmanem MC Henry D vznikla 
v roce 1995. Aktivně vystupovala v původním 
obsazení do roku 1998. Skupina se stylově 
drží old school rapu v kontrastu k ženskému 
vokálu, hiphopu a funku, v její produkci nalez-
nete i několik reggae a dancehall skladeb.

PŘEHLED KONANýCH AKCí, 
PRODEJ VSTUPENEK A VíCE NA

WWW.MileVSKeM.cZ

VyHRaZenO PRO šKOly

1. ZŠ MileVSKO

nový školní rok
I když se zdá, že o prázdninách je ve školách klid 
a nic se neděje, opak je pravdou. Stejně tomu 
bylo i na naší škole. Letos jsme sice nedělali 
žádné velké opravy, ale byla realizována řada 
dílčích vylepšení v prostorách školy. Ve třídách 
na 2. stupni proběhla výměna 8 kusů tabulí a na 
ni navázalo malování v učebnách a také v pro-
storu malé tělocvičny. Postupně do tříd insta-
lujeme dataprojektory. Dále proběhly opravy 
parketových podlah v učebnách. Vstup do malé 
tělocvičny z ulice Růženy Svobodové dostal nové 
vstupní dveře s čipovým ovládáním. Do budouc-
na bychom chtěli v rámci zabezpečení školy 
rozšířit čipový přístupový a docházkový systém 
do školy s možností evidence přístupů. Dalším 
počinem bylo zahájení modernizace interiéru 
školní družiny. V letošním roce proběhla výmě-
na nábytku v jednom oddělení a v příštím roce 

budeme pokračovat. Po všech opravách bylo po-
třeba provést tradiční „velký“ úklid, za který vel-
ký dík patří všem provozním pracovníkům školy, 
aby 4. září byla škola perfektně připravena přiví-
tat žáky i učitele v novém školním roce.

PaedDr. Martin Hrych

 

NABÍDKA KURZŮ 2017/18 
PRO DĚTI: 

SPOLEČENSKÉ A COUNTRY TANCE – zahájení 5. 9. od 17 hodin (i pro nové zájemce) 

HRA NA KYTARU – informační schůzka v úterý 26. 9. od 17 hodin  
HRA NA KLAVÍR- informační schůzka ve středu 6. 9. od 16 hodin   
PŘEDŠKOLÁČEK - zahájení v pondělí 18. 9. v 16 hodin – pro předem přihlášené! 
MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR – zahájení zkoušek v pondělí 11. 9. od 15.30 hodin 
EFK DANCE FAMILY – 11. - 24. 9. proběhnou otevřené tréninky a zápis nových 
členů, více informací na webu a FB EFK dance family 
 

DĚTSKÁ JÓGA – zahájení lekcí v pondělí 2. 10. od 16 hodin 
TANEČNÍ HODINY 2017 – zahájení výuky skupiny A+B v pátek 8. 9. od 19 hodin  

 

PRO DOSPĚLÉ: 
FITNESS HODINY S JANOU MIKLAVČIČOVOU – zahájení v pondělí 4. 9. od 18:45 
hodin a ve středu 6. 9. od 20 hodin 

TAIČI – zahájení v pondělí 9. 10. od 18 hodin  
BŘIŠNÍ TANCE – zahájení lekcí v pondělí 11. 9. od 19 hodin 
NĚMECKÝ JAZYK (různé úrovně) + KURZ NJ V ZAMĚSTNÁNÍ – informační schůzka 
pro nové zájemce v úterý 12. 9. od 17 hodin 
JÓGA – od října každé pondělí, středu a čtvrtek – pouze pro předem přihlášené! 
TANEČNÍ LEKCE – zahájení ve čtvrtek 21. 9. od 19 hodin  
 

 
 
 

Více o nabízených kurzech získáte na www.milevskem.cz,  
na telefonním čísle 383 809 201  

nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz. 
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na telefonním čísle 383 809 201  

nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz. 



strana 12září 2017

Rozhovor s kurátorem uměleckých sbírek liborem šturcem
V Milevském klášteře probíhá do neděle 8. října 
výstava Zdrávas hvězdo mořská, matko sepekov-
ská. O rozhovor jsme požádali kurátora umě-
leckých sbírek Královské kanonie premonstrátů 
na Strahově Mgr. Libora Šturce.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově 
s premonstrátským klášterem v Milevsku při-
pravila pro léto tohoto roku výstavu s názvem 
Zdrávas hvězdo mořská, matko sepekovská. 
Proč právě takové téma a jak přišla výstava 
k tomuto názvu?

Podnětem k uspořádání výstavy bylo restauro-
vání gotického obrazu Panny Marie na hlavním 
oltáři sepekovského kostela. Ve sbírkách Stra-
hovské obrazárny jsou navíc další dvě gotické 
desky se sv. Kateřinou a sv. Maří Magdalenou, 
které původně tvořily se sepekovským obrazem 
jeden křídlový oltář. Naskytla se nám jedinečná 
příležitost prezentovat opět na nějakou dobu 
všechny tři malby současně. Výstava rovněž 
mohla ukázat význam tohoto jihočeského pout-
ního místa, a to včetně vzpomenutí zázraků, 
k nimž v minulosti docházelo. Jeden z prvních 
zázraků se přímo odehrával na moři a scéna 
se ztroskotanou lodí je koneckonců vyobrazena 
i na klenbě sepekovského kostela. Více se ale 
návštěvníci dozvědí přímo na výstavě.

Jak probíhalo restaurování obrazů a co se při 
něm objevilo?

Restaurování prováděli od podzimu loňského 
roku dva pražští restaurátoři - Jakub Hamsík 
a Jáchym Krejča. Současně se sepekovskou 
deskou si do ateliéru vzali rovněž obě strahov-
ské malby. V první fázi bylo potřeba udělat po-
drobný průzkum, který prozradil, že obrazy byly 
v minulosti několikrát dost nešetrně přemalová-
ny. Ke způsobu obnovy se pak scházela skupina 
památkářů a předních českých historiků umě-
ní, aby nakonec rozhodli o odstranění většiny 
přemaleb. Díky tomu se obrazy nejen rozzářily 
původní barevností, ale objevily se i některé 

zajímavé detaily, například to, 
že plášť Panny Marie je lemován 
krásným ornamentem s liliemi, 
že malý Ježíšek se původně dr-
žel Mariiny ruky nebo že světice 
byly v baroku „přezuty“ z ele-
gantních špičatých bot do nefo-
remných bagančat.

Podařilo se určit autora a dobu 
vzniku obrazů?

Faktem je, že obraz sepekov-
ské Panny Marie byl u odborné 
veřejnosti málo známý a ni-
kdo se jim zvláště nezabýval. 
Až nyní, po restaurování, se po-
dařilo i díky odkrytým detailům, jako je napří-
klad záře za postavou Panny Marie, důkladněji 
vše prozkoumat. S největší pravděpodobností 
všechny tři oltářní malby zhotovil pražský umě-
lec v sedmdesátých letech 15. století. Svou vý-
tvarnou stránkou odkazují desky k norimberské 
malbě šedesátých let 15. století, k okruhu Hanse 
Pleydenwurfa, nejvýraznějšího malíře generace 
před Albrechtem Dürerem. Objednatelem díla 
pak mohl být Zdeslav ze Šternberka, v té době 
majitel Bechyně, odkud se také původní křídlový 
oltář do Sepekova nejspíš dostal. Malby se nyní 
zařadily mezi významné památky českého malíř-
ství Jagellonské doby.

co jiného, kromě restaurovaných maleb, může 
návštěvník na výstavě obdivovat?

Výstava ukazuje množství zajímavých předmětů, 
například unikátní stříbrnou medaili s námětem 
Sepekovské Panny Marie z roku 1733, která byla 
rozdávána u příležitosti vysvěcení nového kos-
tela, dále barokní portréty mecenášů poutního 
areálu nebo množství tzv. svatých obrázků ze 
sepekovských poutí, zapůjčené od soukromého 
sběratele. Nelze opomenout také několik fo-
rem na perníky s námětem Sepekovské Panny 
Marie ze sbírek Milevského muzea i zlidovělé 

reprodukce sepekovského originálu z depozitáře 
Prácheňského muzea v Písku.

Děkujeme za rozhovor.

Kašpaři na tvrzi Vlksice letos již po dvanácté
Rčení „je jich dvanáct do tuctu“ bychom mohli 
lehce vztáhnout na letošní dvanáctý ročník open 
air festivalu divadelního spolku Kašpar v jiho-
českých Vlksicích, jen s jedním velkým rozdílem - 
rozhodně žádný z ročníků nebyl stejný, neřku-li 
tuctový, jak popisuje ono známé rčení. Naopak 
právě rozmanitost repertoáru způsobila, že si 
získal mezi diváky opravdu velkou oblibu. VLKSI-
CE KAŠPAR 2017 proběhnou ve dvou zářijových 
víkendech, takže si již nyní rezervujte termíny 
2., 3., 9. a 10. září 2017!
Dramaturgie přehlídky je každý rok obdob-
ná - klasika, pohádky pro nejmenší a hudební 
zpestření. Ani letos se pražský divadelní spolek 
Kašpar neuchýlil ke zbytečným inovacím a vsadil 
na léty prověřený vzorec - první víkend nabídne 
hudební večer a pohádku pro nejmenší a druhý 
víkend bude ve znamení klasiky a představení 
pro děti a jejich rodiče.

Na dvůr vlksické tvrze přijede letos již podru-
hé zájezdová verze Rozmarného léta nazvaná 
Rozmarný večer, ve kterém se představí zná-
mé scény a písně z Kašpařího letního speciálu 
Rozmarné léto a Rozmarné léto - bonus a také 
autorská pohádka pro nejmenší z pera Kašpa-
rů O políbeném drakovi, které si získala velkou 
oblibu již předminulý rok při své premiéře v Má-
jovém bambusovém stanu v Divadle v Celetné. 
Z klasiky letos Kašpaři přivezou svého prvního 
zinscenovaného Čechova Višňový sad s Milenou 
Steinmasslovou v titulní roli. Kromě tragiko-
mického příběhu o jednom pozoruhodném sadu 
se mohou návštěvníci těšit i na osobitý humor 
party mladých chlapců v dramatizaci světozná-
mých Mikulášových patálií, kde Mikuláš, Vende-
lín, Celestýn, Augustýn, Albín a Viktorín zkouší 
pevnost nervů nejen paní učitelky.
Žánrová pestrost programu a okouzlující 

prostředí středověké tvrze jistě přiláká mnoho 
diváků. Původně gotická vodní tvrz ve Vlksicích 
byla v první polovině šestnáctého století rene-
sančně přestavěna a od sedmnáctého století 
tvrz sloužila jako sýpka a skladiště. V posledních 
letech je majitelem Jiřím Šamalíkem citlivě a s 
vkusem rekonstruována. Majitel se rozhodl na-
bídnout tvrz ke kulturním účelům a přispět tak 
k oživení kulturního dění v regionu. Vstupenky 
zakoupíte v předprodeji také v Milevsku, a to 
v Turistickém informačním centru nebo v Pekař-
ství Chyšky.

Program:
02. 9.  20:15 Rozmarný večer
03. 9.  14:30 O políbeném drakovi
09. 9.  20:15 Višňový sad
10. 9.  14:30 Mikulášovy patálie
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Otevíráme
nOvOu stanici cnG
v areálu čerpací stanice „petra“
na ulici pražská

w w w . z l i n e r e n e r g y . c z

chcete ušetřit až 50% nákladů na pHM?

KROUŽKY

info p.Červenka 382 201 313, e-mail:cervenka@ddmpisek.cz

Allkampf-jitsu
Badminton

Fotografický kroužek
Grafika

Kalanetika
Karate

Kickbox
Kynologie

Lego-robots
Lukostřelba

Orientální tance
Počítače

Pohybová průprava
Rybáři

Stolní tenis
Šachy

Žonglování

ZELENÉ ODDĚLENÍ
Mgr. Vilém Fink, DiS. 777 339 990 fink@ddmmilevsko.cz

info p.Červenka 382 201 313, e-mail:cervenka@ddmpisek.cz

Airsoft
Branně střelecký kroužek

Dopolední klubíčko 
Dopolední zvoneček

Dračí doupě
Flétna

Hra na kytaru
Hravá angličtina

Keramika
Klíček

Korálkování
Kroužek kreativní tvorby

LOGOhrátky
Mladý záchranář
Modeláři + RC

Patchwork - klub
Předškoláček

Šikulka
Tanečky

Výtvarný kroužek

ŽLUTÉ ODDĚLENÍ
 Bc. Zdeňka Slabová 777 339 923 slabova@ddmmilevsko.cz

školní rok 2017/2018

D D M
M l e vi s k o

d d m . c zm i l e v s k o

Prodej slepiček

informace :  Pá  9:00 – 16:00 hod.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant  ve všech barvách z našeho chovu! 

Stáří 14 – 19 týdnů. 
Cena 149 Kč/ks až 180,- Kč/ks.

Milevsko – u vlak. nádraží

tel.: 601 576 270, 728 605 840

12. září a 19. října 2017 v 9:00 hodin
23. září a 21. října 2017 ve 12:10 hodin

Prodej se uskuteční: 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Centrum Arkáda - pobočka Milevsko
Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko

Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:
• krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy ad.)
• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
   nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
   – dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
• informace o programu Pět P.

www.arkadacentrum.cz
Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

Mgr. Miroslava Pravdová
775 588 532, pravdova@arkada-pisek.cz

Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
382 521 300, milevsko@arkada-pisek.cz
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jak dobře znáš své 
město a okolí?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotogra-
fie pořízena. Tentokrát napovíme, že se jedná 
o okolní obec, která spadá do Svazku obcí Mi-
levska. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou 
odpověď pošlou do 15. září na telefonní číslo 
775 733 552, získají volnou vstupenku na po-
hádku O strašně líném Honzovi, která bude se-
hrána v DK Milevsko v neděli 30. září. K odpovědi 
nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: trafostani-
ce v Komenského ulici
Výherci: Hana Hanusová, Okrouhlá,
eva Homolková a Václav Brčák, Milevsko

Vernisáž se koná  
v Milevském muzeu  

v sobotu 16. září 2017 v 15 hodin.

bíléhoSv
ět

Výstava trvá od 17. září do 12. listopadu 2017  
a je přístupna denně kromě pondělí  

vždy 9–12, 13–17 hodin.

Vás srdečně zve na vernisáž výstavy  
k 90. výročí tenisu v Milevsku  

s názvem

milevské  muzeum

taneční pro dospělé

Příjem přihlášek v kanceláři 
DK Milevsko

tel.: 383 809 200
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366001  Autobusové nádraží - Montáže - Nádraží ČD Platí od 6.8.2017
do 31.12.2017

Přepravu zajišt’uje : ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., prov.Milevsko, 5. května 310, tel.601 100 674, fax  386 100 102
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  Autobusové nádraží  . . . . . . . . . . . . . . 
  Bažantnice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Poliklinika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Klášterní  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Škola I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Autobusové nádraží  . . . . . . . . . . . . . . 
  Sokolovna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Stadion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Karla Čapka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Petra Bezruče  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ZVVZ internát  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ZVVZ montáže  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Nádražní  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  U věžáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  Nádraží ČD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 od

jede v pracovních dnech 1 jede v pondělí 2 jede v úterý 
3 jede ve středu 4 jede ve čtvrtek 5 jede v pátek 
6 jede v sobotu 7 jede v neděli 
27 nejede 28.9.17,28.10.17,17.11.17, od 24.12.17 do 26.12.17 35 nejede od 24.12.17 do 25.12.17,31.12.17 
52 nejede od 6.8.17 do 1.9.17, od 26.10.17 do 27.10.17, od 23.12.17 do 31.12.17 98 nejede od 23.12.17 do 31.12.17 

spoj 12 vyčká v zastávce Nádraží ČD příjezdu vlaku 8408 nejvýše 5 minut 
spoj 28 vyčká v zastávce Nádraží ČD příjezdu vlaku 8414 nejvýše 5 minut 
spoj 30 vyčká v zastávce Nádraží ČD příjezdu vlaku 8409 nejvýše 5 minut 
spoj 34 vyčká v zastávce Nádraží ČD příjezdu vlaku 8416 nejvýše 5 minut 
spoj 42 vyčká v zastávce Nádraží ČD příjezdu vlaku 8455 nejvýše 5 minut 

〈 spoj jede po jiné trase  spoj příslušnou zastávkou projíždí 
zastávka s možností přestupu na železniční dopravu zastávka s možností přestupu na linkovou dopravu 

 
Na lince platí tarifní a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.. Informace,jř a ceník jsou zveřejněny ve vozidle této linky. 
 

  isybus

02.08.17-993-366001 ≡ 
 isybus ≡

                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
od 10.00 do 12.00 hodin 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Prodej dětského oblečení, kočárků, autosedaček, hraček, sportovního vybavení  
a ostatních potřeb pro děti od 0 do 15 let.  

Pro prodávající nutná rezervace prodejního místa do čtvrtka 5. října. 
 
 

Pro nakupující vstup zdarma! 
 
 

Bližší informace a rezervace míst k prodeji na tel. čísle 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz. 

  pořádá 
 

 

 

nová zastávka MHD Milevsko - Klášterní
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Jízdní řád plaveb | Od 1. 9. do 29. 9. POUZE SOBOTY, NEDěLE
ODJeZD SMěR - ZVíKOV     ODJeZD SMěR - ORlíK ZÁMeK
ORLíK ZáMEK (odjezd)                    10:30|12:30|15:00   ZVíKOV (odjezd)                                  11:30|13:30|16:15
ZVíKOV (příjezd)                               11:15|13:15|15:45   ORLíK ZáMEK (příjezd)                      12:15|14:15|17:00

Plavba je závislá na stavu vodní hladiny a povětrnostních podmínkách. Quarter, s. r. o. | www.lodnidopravaorlikslapy.cz

Dům kultury Milevsko připravuje
DK Milevsko připravuje na podzim pestrou 
nabídku pořadů. Koncert Ivana Krále v neděli 
3. září na prvním nádvoří Milevského kláštera 
jistě potěší příznivce tohoto legendárního roc-
kera, kterému se podařilo prosadit na celosvě-
tové hudební scéně. Už v sedmdesátých letech 
nastoupil do legendární Patti Smith Group a 
slavné zpěvačce napsal několik hitů.
V sobotu 23. září od 17 hodin rozezní klášterní 
baziliku Milevské bienále duchovní hudby. Pod 
taktovkou dirigenta Jaroslava Vodňanského 
vystoupí Orchestr a komorní sbor Opery jiho-
českého divadla, Milevský smíšený sbor, Mi-
levský dětský sbor a sólisté Kateřina Špilauer 
Hájovská – soprán, Peter Malý - tenor, Alexandr 
Beň – bas.

V úterý 3. října pak ve velkém sále domu kultury 
vystoupí Hana Zagorová s Petrem Rezkem. Na 
diváky čeká téměř dvou a půl hodinový koncert 
kde zazpívá Petr Rezek svoje největší hity, dále 
bude zpívat paní Zagorová hity svojí kariéry 
a během celého večera zazní duety Hanky a Pe-
tra. Celým večerem doprovází skupina Jiřího 
Dvořáka Boom Band.
Již devátý ročník pivních slavností pro všechny 
milovníky zlatavého moku připravujeme na pá-
tek 20. a sobotu 21. října.
V pondělí 13. listopadu se můžete těšit na 
komedii Mandarinková ízba, ve kterém uvidí-
te slovenské herce Maroše Kramára, Zuzanu 
Tlučkovou, Pavola Topoľského a Bibianu Ond-
rejkovou. Komedie plná francouzského šarmu 

nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných, krát-
kých jednoaktovkách s překvapivým, někdy až 
detektivním závěrem. Vše se odehrává v malém 
pražském hotelu a v záhadném pokoji nazva-
ném Mandarinková ízba, která má také svůj 
vlastní příběh.
V sobotu 25. listopadu pak ve velkém sále domu 
kultury vystoupí kapela MIG 21.
Vánoční koncert Evy Pilarové doplní v neděli 
17. prosince pestrou nabídku pořadů v Domě 
kultury v Milevsku.
Vstupenky na jednotlivé pořady zakoupíte již 
nyní na www.milevskem.cz a v obvyklých před-
prodejních místech:
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské 
kino.

Rozárka byla v plném proudu i o prázdninách
V úterý 15. srpna proběhlo další setkávání klubu 
maminek, které se uskutečňuje v rámci Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi -  Rozárka. 
Na každém setkání je naplánovaný program, 
nyní pod vedením Heleny Hofmanové, která 
s maminkami rozebírá zkušenosti s mateřstvím 
a výchovou dětí, kdy i samotné maminky si pře-
dávají vlastní zážitky, zkušenosti a informace, 

které napomohou při výchově dětí a usnadní 
maminkám vyvarovat se výchovných nebo stra-
vovacích chyb. V klubu maminek probíhá cviče-
ní s dětmi, proběhlo např. „zdravé obouvání“, 
besedy na různé téma s psychoterapeutem 
Mgr. Jaromírem Baslerem, ale i vaření, které 
je mezi maminkami nejoblíbenější. Minulého 
vaření se zúčastnilo devět maminek se svými 

dětmi. Společně připravily zdravé svačinky pro 
děti a buchtu a placky z cukety. Klub maminek 
probíhá každé úterý od 10:00 do 11:30 hodin 
v nízkoprahovém zařízení Fanouš (Hůrecká ces-
ta 227). Více informací na tel.: 731 604 444, 
730 811 950.

Bc. Šárka Weberová,
sociální pracovnice FCH Milevsko

Podzimní zájezdy univerzity třetího věku
Spolek pro rozvoj kultury oznamuje všem zájem-
cům o poznávání krás a zajímavostí jižních Čech, že 
v podzimních měsících 2017 se uskuteční ještě 3 po-
znávací zájezdy-exkurze. První bude 13.09. – zají-
mavosti na Českokrumlovsku (Zl. Koruna - klášter, 
Kájov - poutní kostel, Boletice - kostel sv. Mikuláše, 

Červený Dvůr - zámecký park, Chvalšiny - muzeum 
Schwarzenberského kanálu). Další se uskuteční 
27.09. – zajímavosti na Českobudějovicku (Býšov 
- tvrz, Lišov – muzeum hracích strojů, Úsilné – dě-
dičná štola, Plav - rechle, Borovany – klášter) a po-
slední 11.10. – zajímavosti na Prachaticku (Bavorov 

- kostel, Vlachovo Březí - křížová cesta, Zábrdí - mu-
zeum betlémů, Libín - rozhledna).
Zájezdy jsou určeny i širší veřejnosti, zájemci se mo-
hou přihlásit u J. Bílka, tel. 777 647 117. Volných 
míst je omezený počet, proto neváhejte.

Josef Bílek

Borovany – klášterBoletice - kostel sv. Mikuláše
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