
ZPRAVODAJ
Ročník: XXZDARMA

Milevský

3. prosince 201212.

Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané,
přeji Vám krásné prožití adventního času a nadcházejících Vánoc. Ať Vás zdraví a štěstí přeji Vám krásné prožití adventního času a nadcházejících Vánoc. Ať Vás zdraví a štěstí 
provází i v roce 2013.provází i v roce 2013.

Zdeněk Herout, starosta Zdeněk Herout, starosta 

Motto: Hlas zvonů táhne nad závějí, Motto: Hlas zvonů táhne nad závějí, 
kdes v dálce tiše zaniká … kdes v dálce tiše zaniká … 

Kam v Milevsku 
o adventu a Vánocích? 

SPOS MILEVSKO:
Mikulášské bruslení pro děti
(čtvrtek 6. 12. od 16.30 hodin)

OS DIACEL:
ZÁJEZD - ADVENTNÍ PRAHA

(sobota 8. 12.)

DŮM KULTURY:
Vánoční trhy spojené 

s výstavou železničních modelů
(neděle 9. 12. od 8.30 hodin)
Vánoční pastýřské troubení 

(ve spolupráci s Maškarním sdružením)
(pondělí 24. 12. od 15.30 do 17 hodin)

2. ZŠ MILEVSKO:
POŠLI PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

(pátek 14. 12. od 14.15 hodin)

CENTRUM MILÍSEK:
Vánoční perníčkové dílny 

(pondělí 17. 12. od 17.00 hodin) 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA:
Vánoční koncert

(čtvrtek 20. 12. od 17.00 hodin)

JUNÁK MILEVSKO:
Milevské vánoční zastavení 

na nám. E. Beneše 
(neděle 23. 12. od 17.00 hodin)

MILEVSKÝ DĚTSKÝ 
A MILEVSKÝ SMÍŠENÝ SBOR

Velký vánoční koncert 
(neděle 23. 12. od 18 hodin 
v kostele sv. Bartoloměje)

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ:
Půlnoční mše sv. za celé Milevsko

(pondělí 24. 12. od 00.00 hodin)

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ:
Silvestrovský výlet do okolí Bernartic  

(pondělí 31. 12.)

Podrobnější informace a mnoho dalších nejen 
kulturních akcí naleznete na straně 7 - 10

Veřejné zasedání 
zastupitelstva města se koná 

ve středu 12. prosince od 17 hodin 
ve velkém sále domu kultury.

Veřejné zasedání 
zastupitelstva města

Uzávěrka lednového čísla 
Milevského zpravodaje 

(vyjde 10. 1. 2013) 
je v pátek 

28. prosince 2012. 
Předem děkujeme 

za včasné zaslání příspěvků.

MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA NADÍLKA 

se koná ve středu 

5. prosince 2012 5. prosince 2012 
od 17 hodin od 17 hodin 

na náměstí E. Beneše

Pozvánka na veřejnou prezentaci projektového záměru 
Přírodně krajinářský areál s křížovou cestou

Město Milevsko zve všechny zájemce na veřejnou prezentaci projektového záměru Pří-
rodně krajinářský areál s křížovou cestou, o kterém jsme vás informovali v listopadovém 
čísle Milevského zpravodaje. Prezentace se bude konat v úterý dne 4. 12. 2012 v 16 hodin 
v prostorách Galerie M. Připravovaný projekt představí architekt Jakub Chvojka.
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Informace z jednání Rady města Milevska

18. schůze Rady města Milevska dne 29. 10. 2012
Rada města nesouhlasila s výměnou osmi stávajících oken v čp. 6 na 
náměstí E. Beneše (spořitelna) za nová dřevěná - totožné repliky z dota-
ce Jihočeského kraje v rámci protihlukových opatření. Památková péče 
však upozornila na to, že výměna horního patra nemusí být pro město 
Milevsko až tak výhodná vzhledem ke skutečnosti, že po výměně dojde 
k estetické změně a ke kontrastu s dalšími okny ve zbývajících dvou pat-
rech. To znamená, že poté bude nutné vyměnit i ostatní dvě patra, a to již 
za prostředky města Milevska. Proto bylo navrženo opravit stávající okna 
v budově, protože ta zatím nejsou na hranici životnosti. Při opravě oken 
by se provedlo i osazení těsnění.
Rada města souhlasila se zpětvzetím výpovědi nájmu nebytových prostor 
č. 101 v čp. 391 Husovo náměstí (zlatnictví) nájemcem. Nájemní vztah tak 
potrvá dále a nájemné zůstává na původní výši.

19. schůze Rady města Milevska dne 12. 11. 2012
Rada města Milevska doporučila zastupitelstvu města vydat „Obecně závaz-
nou vyhlášku města Milevska, o místním poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů“. Důvodem vydání je nabytí účinnosti novely zákona č. 565/1990 Sb. 
o místních poplatcích. Ten rozšířil okruh poplatníků (cizinci s trvalým nebo 
přechodným pobytem) a byla zavedena společná odpovědnost poplatníka 
a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku (ručení rodičů). Poplatek 
na rok 2013 je doporučeno ponechat na současné výši 456,- Kč.
Radě města došly dodatečné žádosti spojené s fi nancováním sportu, kon-
krétně se týkají hokeje, nového oddílu fl orbalu a provozní dotace společ-
nosti SPOS. Vedle toho přicházejí městu peníze z tzv. „hazardu“ – tedy 
poplatky z výherních hracích automatů a podobných zařízení, které jsou 
v podstatě určeny na fi nancování sportu a sportovní kluby o ně usilují. 
Tyto peníze nyní převyšují původně předpokládanou částku příjmů, pro-
to rada města doporučila zastupitelstvu města poskytnout dodatečné pří-
spěvky do oblasti sportu z rozpočtu roku 2012.

Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na 
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ, 
Rada města, Informace z RMM).

Odbor vnitřních věcí

Oprava střechy požární zbrojnice jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Něžovicích
Na budově požární zbrojnice sloužící jednotce Sboru dobrovolných hasi-
čů Milevsko – Něžovice byla střecha pokryta šablonami z vlnitého eterni-
tu. Vzhledem ke stáří střešní krytiny začalo do střechy zatékat.
Město Milevsko proto podalo žádost o poskytnutí grantu z Grantové-

ho programu na podporu jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského 
kraje. Díky poukázanému neinvestiční-
mu příspěvku od Jihočeského kraje – kraj-
ského úřadu ve výši 40.000,- Kč, o kterém 

rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje v měsíci květnu 2012, a díky 
prostředkům vyčleněným v rozpočtu města Milevska byl projekt Oprava 
střechy požární zbrojnice Něžovice realizován.
Z poptaných stavebních fi rem zadalo město Milevsko zakázku na tyto prá-
ce fi rmě ROBRO, s. r. o., jejíž nabídka byla nejvýhodnější. Stavební úpravy 
byly dokončeny dne 19. 10. 2012. Celkový objem nákladů činil 63.520,- Kč.

Ing. Věnek Hönig

Odbor sociálních věcí

Upozornění pro občany – konec platnosti starých parkovacích průkazů
Původní zvláštní označení motorového vozidla O1 (symbol „vozíku“) 
označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou je nutné 
nejpozději do 31. 12. 2012 vyměnit za Parkovací průkaz označující vozi-
dlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (nové označení O7). 
Po 31. 12. 2012 nebude původní zvláštní označení (symbol „vozíku“) 
platné a občané by tak nemohli využívat výhody z průkazu plynoucí. 
Nový typ parkovacího průkazu je možné používat v rámci celé Evropské 
unie s tím, že je vždy nutné zjistit, jaké výhody jednotlivé země Evropské 
unie zdravotně znevýhodněným občanům poskytují. Speciální označení 
O7 se vydává osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P s výjim-
kou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou.
K výměně označení je nutné doložit:

občanský průkaz
průkaz ZTP nebo ZTP/P
stávající zvláštní označení pro parkování O1
1 ks fotografi e aktuální podoby držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P 
o rozměru 45x35 mm.

•
•
•
•

Nutná je přítomnost osoby zdravotně postižené, pouze u nezletilých osob 
a osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům může 
výměnu zajistit zákonný zástupce, respektive opatrovník.
Výměnu provádí odbor sociálních věcí Městského úřadu Milevsko, 
kancelář č. 302 (2. patro nad úřadem práce), Pavla Jansová, DiS., 
v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin, pátek od 
8.00 do 15.00 hodin.
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Dům kultury Milevsko nabízí k pronájmu nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží budovy kina – ul. 5. května 117, Milevsko. Výměra 
prostor je cca 50 m2, jejich využití je ideální pro podnikatelskou činnost, kancelářské prostory, bar, kavárnu, čajovnu… Více informací na 
tel. 776 33 88 55 nebo emailu kratochvil@dkmilevsko.cz.

Odbor životního prostředí

Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, ve spolupráci s Jihočeským krajem a společností 
ASEKOL jsme pro Vás připravili soutěž ve sběru drobného elektra. 
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si vytisknete soutěžní leták 
z webových stránek města www.milevsko-mesto.cz (sekce Aktuálně – 
titulní strana) nebo www.asekol.cz (sekce Sbírej a vyhraj!). 
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě nebo na chatě staré vysloužilé 
elektro a odnést jej spolu s tímto letákem na sběrný dvůr, kde Vám letáček 
orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Po získání pěti razítek vyplňte kon-
taktní údaje a leták odešlete na adresu PMH s. r. o., PO BOX č. 75, 460 03 
Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra 
a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru. 

Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu 
novým tabletem od společnosti Samsung, hodnotnou elektroniku obdrží 
i vylosovaní na 2. – 5. místě. Více informací o soutěži a přesná pravidla 
jsou uvedena na www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj!
Zapojením do soutěže můžete nejen vyhrát hodnotné ceny, ale zároveň 
recyklací elektra přispět k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič 
totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrá-
ní úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo, do životního prostředí. 
Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! 
Soutěž trvá do 28. 2. 2013!

Ing. Marie Vratislavská

Třídění vysloužilého elektrozařízení
30. října proběhla na náměstí E. Beneše akce společnosti ASEKOL zaměře-
ná na třídění vysloužilého elektrozařízení. Dopoledne bylo určeno školám 
a školkám z Milevska i okolí, odpoledne veřejnosti. Postupně se vystřídalo 

Obecně prospěšná společnost Milevský kraj vydala novou publikaci 
„Milevský klášter“. Dvanáctistranná brožura je plnobarevná a vytiš-

těna na kvalitním papíře s vyšší gramáží. Hlavním tématem publikace jsou 
fotografi e kláštera, doplněné stručnými texty o historii a současnosti kláš-
tera. Jejím cílem je především turistům nabídnout informace o národní 
kulturní památce v Milevsku. Publikace vyšla nákladem 3000 ks, autorem 
fotografi í a textů je PhDr. Jiří Kálal. Financována byla za přispění Jihočes-
kého kraje z grantového programu Produkty a služby v cestovním ruchu 
„Žijeme v památkách“. Celkové náklady na realizaci činily 55.996,- Kč,
příspěvek Jihočeského kraje 40.000,- Kč, spoluúčast města Milevska 
15.996,- Kč. Publikace je bezplatně k dispozici v Turistickém informač-
ním centru v Milevsku na Husově nám. 391.

Bc. Vít Kratochvíl, ředitel o. p. s. Milevský kraj

Milevský kraj o. p. s. vydal novou publikaci

Dům kultury Milevsko přijme zaměstnance 
do pracovního poměru na pozici

KULTURNĚ-PROVOZNÍ PRACOVNÍK

Kompletní podmínky výběrového řízení naleznete 
na www.dkmilevsko.cz.

celkem 12 tříd, pro které byly po přednášce o třídění připraveny soutěže 
o drobné ceny a řada doprovodných aktivit - nafukovací hrad, slalom na 
koloběžkách apod.                                                     Ing. Marie Vratislavská
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Představujeme odbory městského úřadu - Odbor živnostenský

Odbor živnostenský vykonává přenesenou působnost v oblasti živnosten-
ského podnikání v rozsahu stanoveném městskému úřadu v působnosti 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecnímu živnosten-
skému úřadu, kdy vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnosten-
ským zákonem, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Zleva: Jan Krejča, Alena Suchanová, Ivana Nováková a Ing. Milan Weber
Ing. Milan Weber - vedoucí odboru 

řídí, koordinuje, kontroluje a pravidelně hodnotí práci podřízených 
zaměstnanců zařazených do Odboru živnostenského a kontroluje plně-
ní úkolů
je oprávněný hospodařit s rozpočtovými prostředky města Milevska dle 
schváleného rozpočtu města Milevska na běžný kalendářní rok
koordinuje a zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti živnostenského 
podnikání v rozsahu stanoveném městskému úřadu v působnosti obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností jako obecnímu živnostenskému úřadu
zajišťuje výkon činností v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, na úseku živ-
ností ohlašovacích řemeslných, vázaných, živnosti volné a živností kon-
cesovaných
koordinuje a zajišťuje výkon dozoru nad dodržováním zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu oprávně-
ní obecních živnostenských úřadů včetně ukládání a vybírání pokut za správ-
ní delikty uložené příkazem na místě dle zákona o ochraně spotřebitele
koordinuje a zajišťuje kontrolu dodržování povinností stanovených záko-
nem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, 
v rozsahu oprávnění živnostenských úřadů
koordinuje a zajišťuje dozor nad dodržováním povinností stanovených 
zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých 
jiných provozoven v noční době
koordinuje a zajišťuje projednávání a řešení přestupků dle Směrnice o pří-
slušnosti odborů Městského úřadu Milevsko k projednávání přestupků
vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
koordinuje zpracování podkladů pro jednání orgánů města, zúčastňuje se 
jejich jednání a zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z jejich usnesení

Ivana Nováková, referent 
– evidence podnikatelů, zástupce vedoucího odboru

provádí výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností 
a ohlašovacích živností
zajišťuje odborné agendy na úseku evidence podnikatelů
vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, jeho změny, oznámení o pře-
rušení a zahájení provozování živnosti
shromažďuje podklady, které se týkají vydání, změn, přerušení a zahájení 
provozování živnosti a zrušení živnostenských oprávnění
řeší přestupky a správní delikty na úseku živnostenského podnikání a při-
pravuje rozhodnutí o sankcích za neplnění povinnosti podle živnosten-
ského zákona a zvláštních právních předpisů včetně návrhu opatření
rozhoduje o pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění
ukládá a vybírá pokuty za přestupky a správní delikty v souladu s přísluš-
nými ustanoveními živnostenského zákona 
komplexně zajišťuje činnost centrálního registračního místa živnosten-
ského podnikání

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

v rámci centrálního registračního místa předává podání příslušným 
správním úřadům v souladu s příslušnými ustanoveními živnostenského 
zákona a zákona o živnostenských úřadech
zajišťuje zasílání výpisů a jejich změn, rozhodnutí o zrušení nebo pozasta-
vení živnostenských oprávnění, oznámení o přerušení a zahájení  provo-
zování živnosti orgánům podle § 48 a § 55 zákona č. 455/1991 Sb., v plat-
ném znění
provádí pravidelnou kontrolu a aktualizaci registru podnikatelů
provádí státní odborný dozor na úseku živnostenského podnikání
kontroluje dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spo-
třebitele, zákonem o spotřebních daních, zákonem o omezení provozu 
zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

Alena Suchanová, referent – evidence podnikatelů
provádí výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností 
a ohlašovacích živností
zajišťuje odborné agendy na úseku evidence podnikatelů 
vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, jeho změny, oznámení o pře-
rušení a zahájení provozování živnosti 
shromažďuje podklady, které se týkají vydání, změn, přerušení a zahájení 
provozování živnosti a zrušení živnostenských oprávnění 
řeší přestupky a správní delikty na úseku živnostenského podnikání a při-
pravuje rozhodnutí o sankcích za neplnění povinnosti podle živnosten-
ského zákona a zvláštních právních předpisů včetně návrhu opatření 
rozhoduje o pozastavení a zrušení živnostenského oprávnění
ukládá a vybírá pokuty za přestupky a správní delikty v souladu s přísluš-
nými ustanoveními živnostenského zákona
komplexně zajišťuje činnost centrálního registračního místa živnosten-
ského podnikání 
v rámci centrálního registračního místa předává podání příslušným 
správním úřadům v souladu s příslušnými ustanoveními živnostenského 
zákona a zákona o živnostenských úřadech
zajišťuje zasílání výpisů a jejich změn, rozhodnutí o zrušení nebo pozastavení 
živnostenských oprávnění, oznámení o přerušení a zahájení provozování živ-
nosti orgánům podle § 48 a § 55 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění 
provádí pravidelnou kontrolu a aktualizaci registru podnikatelů
provádí státní odborný dozor na úseku živnostenského podnikání 
kontroluje dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spo-
třebitele, zákonem o spotřebních daních, zákonem o omezení provozu 
zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

Jan Krejča, referent – živnostenská kontrola
zajišťuje kontrolní agendu odboru 
samostatně vykonává živnostenskou kontrolu
projednává a řeší přestupky fyzických osob vymezené živnostenským 
zákonem, ukládá za ně pokuty
projednává a řeší správní delikty právnických a podnikajících fyzických 
osob vymezené živnostenským zákonem, ukládá za ně pokuty 
projednává a řeší přestupky dle směrnice o příslušnosti odborů Městské-
ho úřadu Milevsko k projednávání přestupků 
vede evidenci pokut a provádí úkony vedoucí k vymáhání pokut 
uložených obecním živnostenským úřadem 
rozhoduje o pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění 
vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem 
o ochraně spotřebitele včetně ukládání a vybírání pokut za správní delik-
ty uložené příkazem na místě 
vydává příkazy dle § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
vykonává kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o spo-
třebních daních
vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem 
o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční 
době
spolupracuje s dalšími orgány státní správy, které provádějí kontrolu pod-
le zvláštních předpisů, s orgány činnými v trestním řízení, případně další-
mi subjekty zřízenými nebo založenými k ochraně spotřebitelů
vyřizuje podněty, připomínky a oznámení v rozsahu působnosti obecní-
ho živnostenského úřadu
provádí výpisy ze živnostenského rejstříku
plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
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Pozvánka na seminář

„AKTUALITY“

Přednáší:  Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram
Termín:   úterý 18. prosince 2012, 9.00 - 13.00 hod. 
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO, 
  Nádražní 846 - klubovna 1. patro

Aktuality
Lektor na tradičním semináři připomene některé momenty, např. novinky 
roku 2012, o kterých je vhodné na konci roku mluvit z důvodu uzavírání 
účetnictví a přípravy daňových přiznání. Seminář je příležitostí k probrání 
akutních účetních a daňových otázek s daňovým poradcem. Jedná se prio-
ritně o komorní diskusní seminář věnovaný problémům daňových subjektů 
na konci roku z pohledu různých daní.

JHK Oblastní kancelář Milevsko pro Vás připravuje v roce 2013:
07. 01. 2013 „NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ“
17. 01. 2013 „DPH + DAŇ Z PŘÍJMU 2013 A SOUVISEJÍCÍ NOVELY“
  (dvojseminář)
24. 01. 2013 „DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI“
22. 02. 2013 „ÚČETNÍ UZÁVĚRKA“

Začátek je vždy v 9.00 hodin, prezence od 8.30 hodin. Místo konání seminá-
řů: klubovna DK Milevsko. V případě Vašeho zájmu zúčastnit se některého 
z uvedených seminářů je možné přihlásit se již během měsíce prosince na 
níže uvedeném kontaktu.

Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel. 383 809 209; mobil: 608 572 260; 
www.jhk.cz

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém 
roce 2013 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další 
úspěšnou spolupráci.

Marcela Kužníková                                                            Ing. Petr Bašík
ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko             předseda Rady oblasti JHK Ok Milevsko

Děkuji Václavu Adamovi a žákům ze ZUŠ Milevsko za krásné vystoupení 
a zpestření podzimních dnů v DPS Libušina 1401 a Klubech důchodců, 

Gen. Svobody 413, Milevsko.
Za SSMM Hejnová Bohdana, vedoucí pečovatelské služby

Junák Milevsko

Milevské vánoční zastavení s Junákem Milevsko
V neděli 23. prosince od 17 hodin by Vás všichni milevští skauti rádi pozva-
li na Milevské vánoční zastavení, které se bude konat již tradičně u stro-
mu na náměstí E. Beneše před začátkem a v průběhu Vánočního koncertu 
Milevských sborů. Budete zde mít možnost vyzkoušet si již téměř zapo-
menuté vánoční zvyky, připálit si betlémské světýlko, děti si mohou vyro-
bit vánoční dárečky a rodiče se zahřát trochou svařeného vína. 
Přijďte s námi nasát atmosféru Vánoc a užít si příjemně předvečer Štěd-
rého dne!

Jana Jarošová, vedoucí dívčího oddílu 

Spolek pro rozvoj kultury

Univerzita třetího věku pokračuje!
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku oznamuje všem zájemcům o sezná-
mení s vlastivědnými zajímavostmi Čech (v roce 2013 se budeme zabý-
vat vlastivědnými zajímavostmi kraje Vysočina), že úvodní schůzka další-
ho ročníku vzdělávacího cyklu se uskuteční ve čtvrtek 10. 1. 2013 od 18.00 
hod. v loutkovém sále Domu kultury v Milevsku. Stejně jako v předchozích 
ročnících se přes zimní období (leden, únor, březen a listopad, prosinec) 
budou konat přednášky, v jarních a podzimních měsících (duben, květen, 
červen a září, říjen) pak poznávací exkurze do míst, která jsme si slovně 
(a fotografi emi) přiblížili při přednáškách a navštívíme i některá další mís-
ta, na která se při přednáškách nedostalo. Posluchači budou mít příležitost 
poznat i místa a zajímavosti, o kterých (možná) dosud netuší, že existu-
jí. Patří mezi ně např. Metánov s minimuzeem místního rodáka, podivín-
ského profesora Hrona, v zámeckém parku v Lukavci navštívíme dům, ve 
kterém prožil část života pacovský rodák, básník A. Sova, navštívíme kláš-
ter v Želivě a jeho klášterní pivovar (s ochutnávkou), některá přehradní 
díla v jeho blízkém okolí (přehrada Vřesník, přehrada Trnava, přehrada 
Sedlice…), navštívíme letos otevřenou kamennou rozhlednu Mařenka, 
seznámíme se s hradem Štamberk nedaleko Telče a jeho historií, navští-
víme hrad Roštejn, podíváme se do Humpolce, mimo jiné zde navštívíme 
i Hliníkárium, recesistické muzeum věnované postavě nejslavnějšího hum-
poleckého rodáka známého z fi lmu Marečku, podejte mi pero, zájemci si 
budou moci i vyzkoušet „skákací boty“, navštívíme nedalekou zříceninu 
hradu Orlík, navštívíme také Památník bible kralické, na Zeleném kopci 
navštívíme významnou technickou památku, mohutnou kamennou roz-
hlednu Babylon (po Kleti 2. nejstarší v Čechách), přiblížíme si město Třešť 
s největšími slunečními hodinami v Evropě a jeho muzeum betlémů, nav-
štívíme také Jihlavu a její podzemí, v Pelhřimově zavítáme do muzea rekor-

dů a kuriozit a dozvíme se o řadě dalších zajímavostí. Při jedné z exkur-
zí navštívíme i jeden z nejmohutnějších českých hradů, hrad Lipnice nad 
Sázavou, seznámíme se i s památkou na seznamu UNESCO, poutním kos-
telem Jana Napomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, navštíví-
me i strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce, v Telči budeme moci 
nahlédnout do ojedinělé technické památky – parního mlýna, v Obratani 
navštívíme muzeum izolátorů a bleskojistek, v Nížkově ojedinělou kostni-
ci…. Tohle vše a mnoho dalších zajímavostí vám přiblíží cyklus přednášek 
a exkurzí dalšího ročníku Univerzity třetího věku.
Pokud se tedy zajímáte o bližší poznání kraje, jehož část patřila ještě 
v nedávné době do jižních Čech, přijďte se 10. ledna 2013 zapsat do již 11. 
ročníku vlastivědného vzdělávacího cyklu. Na schůzce provedeme zápis 
do ročníku a vybereme zálohu na školné. Finální cena školného pro rok 
2013 bude stanovena na základě počtu přihlášených a schválení navržené-
ho programu. Na schůzce bude posluchačům předán program ročníku 
s termíny jednotlivých akcí. Dvouhodinové přednášky se budou konat vž-
dy ve středu od 18.00 hod. (zpravidla 1 – 2x za měsíc), exkurze pak vždy 
v sobotu (rovněž 1 – 2 x za měsíc). Odjezd na exkurze je vždy v 7.00 hod., 
předpokládaný návrat mezi 18.00 – 19.00 hod.
Pokud se nemůžete na zahajovací schůzku 10. ledna dostavit, můžete se 
přihlásit (a nezávazně poslechnout poslední přednášku letošního roční-
ku – Městské památkové rezervace Plzeňska) ve středu 12. prosince opět 
od 18.00 hod.
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsko přeje všem čtenářům klidné a spo-
kojené vánoční svátky, úspěšné zakončení roku 2012 a s pravidelnými 
(i novými) zájemci o poznávání zajímavostí naší vlasti se těšíme na shle-
danou 10. 1. 2013.                                                                             Josef Bílek

Poděkování
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Obec Klisín leží stranou větších silnic, takže 
zde vládne spíše klid. V pátek dne 9. lis-

topadu se tady však uskutečnila malá, ale milá 
vzpomínková slavnost. Na zdi zdejší novoro-
mánské kapličky z roku 1861, zasvěcené Nej-
světější Trojici, byla totiž za účasti staros-
ty a místostarosty města Milevska slavnostně 
odhalena pamětní deska se jmény mužů, kteří 

odtud v době I. světové války odešli na bojiště 
a už nikdy se sem nevrátili. Do bojů jich odtud 
narukovalo celkem 22, ale sedmi z nich se vál-
ka stala osudnou. Na malé desce z červené žuly 
tedy nalezneme jména Františka Blažka, Čeňka 
Bolka, Jana Čapka, Josefa Fořta, Josefa Hrůzy, 
Jaroslava Kofroně a Jindřicha Třešničky. Hlav-
ním iniciátorem vzniku pamětní desky byl 
Karel Němeček z Dmýštic, ve spolupráci s pra-

Pamětní deska obětem války
covníkem Státního okresního archivu v Písku, 
Mgr. Jiřím Peštou.
Ještě před vlastní výrobou pamětní desky se však 
Karel Němeček obrátil na pracovníky Milevské-
ho muzea se žádostí, zda by bylo možno prově-
řit, jestli těchto sedm mužů skutečně zahynulo 
na bojištích první světové války. Ředitel muzea 
tedy prohledal především dobový tisk, kde tehdy 

v pravidelných intervalech vycházely seznamy 
padlých. Této praxe se držel i tehdejší Zpravo-
daj okresního hospodářského spolku v Milévsku, 
takže zde se podařilo objevit čtyři z oněch sed-
mi jmen. S dotazem na zbývající tři se Milevské 
muzeum obrátilo na Ústřední vojenský archiv 
v pražské Invalidovně. Zde se podařilo dohledat 
zbývající jména, jakkoli byla celá věc nakonec 
trochu složitější, než se na počátku zdálo. 

„Milevsko a jeho okolí bylo za Rakouska-Uher-
ska v časech míru doplňovací oblastí 102. pěšího 
pluku, jenž byl posádkou v Benešově,“ říká ředi-
tel muzea Vladimír Šindelář, „proto jsme vojen-
ský archiv žádali o prověření jmen příslušníků 
tohoto pluku. To je nejsnazší, protože v archivu 
jsou písemnosti jednotlivých regimentů vedeny 
vždy společně. Posléze se však ukázalo, že v době 
válečného ruchu někdejší doplňovací obvody už 
tak přesně nefungovaly, a tak bylo nutno hle-
dat i jinde. Nakonec se však dobrá věc podařila, 
i když posléze některé otazníky zůstaly. V přípa-
dě Josefa Hrůzy a Jana Čapka o okolnostech jejich 
smrti nic nevíme, u jejich jmen je v archiváliích 
pouze stručná poznámka - nezvěstný. Oba dva se 
však už domů z války nikdy nevrátili.“

Odhalení pamětní desky obětem války je zajis-
té chvályhodným a dobrým skutkem, protože 
nikdo a nic by nemělo být zapomenuto. A to se 
v plné míře týká i památky našich předků.      vš 

Iniciátor akce Karel Němeček (vpravo) s Mgr. Jiřím Peštou 
při slavnostním odhalení pamětní desky.

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky proběh-
ne na náměstí v Milevsku 2. ledna 2013 před 

kostelem sv. Bartoloměje. Koledníkům požehná 
pan děkan Jakub Berka v 15 hodin.
Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od 
jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, 

tedy koledování, a to 
v duchu motta sbírky: 
„Pomozme lidem v nou-
zi“. Tato sbírka navazuje 
na starou lidovou tradi-
ci Tříkrálových koled, 
kdy děti chodily po cha-
lupách a za zpěvu koled 

a pronesení přání pokoje celému domu dostáva-
ly malou výslužku. Tříkrálová sbírka není pou-
hou sbírkovou akcí, ale za dobu svého trvání se 
vyprofi lovala mezi ostatními obdobnými sbír-
kami a stala se tradicí, na niž ostatně navázala. 
Pro svůj specifi cký charakter je Tříkrálová sbírka 
nemyslitelná bez obětavosti stovek dobrovolníků 
a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. 
Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možnos-
tí, jak se zapojit do charitního díla a podílet se na 
pomoci lidem, kteří ji potřebují.
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká repub-
lika v souladu se všemi legislativními náležitost-
mi. Vlastními realizátory sbírky jsou pak jednotli-

Tříkrálová sbírka v celostátním měřítku již po třinácté
vé farní a oblastní charity, které jsou organizátory 
skupinek a které jsou koordinovány příslušnou 
diecézní charitou. Základním prvkem Tříkrálo-
vé sbírky jsou koledníci, kteří chodí v přestroje-
ní za Tři krále koledovat okolo svátku Tří králů 
(6. ledna). Koledníci chodí dům od domu, kole-
dují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. 
Během koledování rozdávají kalendáříky a cukří-
ky, případně jiné propagační a informační mate-
riály místních charit. Charitní tříkráloví koledníci 
jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem 
Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkaz-
kou/plnou mocí. Základem sbírky je tedy koledo-
vání v domech a v ulicích, mimo to je možné se do 

sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 
87 777) nebo zasláním příspěvku na sbírkové kon-
to (koledníci mívají i složenky s číslem účtu).
Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz na 
prospěšný účel, ale také společenskou událos-

tí, prostorem pro střetávání se. Provází ji různé 
doprovodné aktivity pro koledníky a společen-
ské akce - požehnání koledníkům, soutěže o nej-
lepší fotografi i, poděkování koledníkům, apod.
Výnos sbírky se rozděluje podle tohoto klíče:

65 % projekty místních charit v regionech, 
kde se výnos vykoledoval
15 % projekty diecézních charit
10 % humanitární pomoc
5 % projekty pomoci organizované sekreta-
riátem CHČR
5 % režijní náklady na pořádání sbírky.

V roce 2013 bude Tříkrálová sbírka probíhat od 
1. 1. do 14. 1.
Zájemci, kteří chtějí pomoci Farní charitě 
Milevsko při Tříkrálové sbírce, nás mohou kon-
taktovat telefonicky (734 435 162)  nebo mailem 
(charita.mil@centrum.cz). Prosíme o nahlášení 
spolupracovníků a koledníků nejpozději do 19. 
prosince 2012. Dvacátého prosince bude organi-
zační setkání v kanceláři charity (předání oble-
čení, určení trasy koledování, rozdělení dárků, 
kalendářů aj.). Připomínáme znovu, že slavnost-
ní zahájení a požehnání koledníkům proběhne 
2. ledna 2013 v 15 hod. před kostelem sv. Barto-
loměje v Milevsku.
Děkujeme, že pomůžete dobré věci!

Farní charita Milevsko

•

•
•
•

•
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čtvrtek 6. - sobota 8.   17.30  100 min.
RAUBÍŘ RALF
USA - Netradiční animovaný snímek ze studia Walta Disneye, který diváky 
vezme na legrační cestu videohrou  typu arkád. Nikdo nemá rád padouchy. 
Český dabing. vstupné: 100,- Kč

čtvrtek 6. - sobota 8.   20.00 109 min.
SEDM PSYCHOPATŮ
Anglie – USA - Scénarista se s přítelem připletou ke zločinu. Kamarádi une-
sou psa velice vznětlivému gangsterovi. Hrají: Colin Farrell, Christopher 
Walken, Woody Harrelson a další.                                                vstupné: 90,- Kč

neděle 9., pondělí 10.   20.00 117 min.
NA DIVOKÉ VLNĚ
USA - Film natočený podle skutečného příběhu talentovaného surfera Jaya 
Moriartyho, jehož snem bylo zdolat největší mořskou vlnu Mavericks.
do 12 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

čtvrtek 13. - sobota 15.   20.00 130 min.
ANNA KARENINA
Anglie – Francie - Nadčasový příběh ukazuje sílu lásky v kulisách hýřivé 
nestřídmé společnosti v Rusku roku 1874. V hlavních rolích: Keira Knight-
ley a Jude Law.
do 12 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

neděle 16., pondělí 17.   17.30
LEGENDÁRNÍ PARTA
USA - Animovaný dobrodružný fi lm.                                        vstupné: 100,- Kč

neděle 16., pondělí 17.   20.00   96 min.
CO KDYBYCHOM ŽILI SPOLEČNĚ?
Francie – Německo - Pět přátel, kteří se znají čtyřicet let, odmítne přízrak 
domova důchodců a začnou žít po svém. Hrají: Geraldine Chaplin, Jane 
Fonda, Claude Rich, Pierre Richard a další.                                vstupné: 80,- Kč 

pátek 21., sobota 22., neděle 23.  17.30 a 20.00 112 min.
LADÍME!
USA - Hudební komedie s hodnocením diváků 92%. Beca poslouchá raději 
muziku ze sluchátek nežli vás. Na nové vysoké škole zjistí, že je plná zlých 
holek, hodných holek a divných holek, ale mají společnou jednu věc – zají-
mají se, jak dobře zní, když zpívají. Velmi kvalitní hudba.  vstupné: 100,- Kč

středa 26. -  pátek 28. mimořádně ve 14.00 a 17.30 168 min. 
HOBBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA   3D
USA - Oscarem oceněný fi lmař Peter Jackson připravil další trilogii podle J. R. 
R. Tolkiena. Všechny se odehrávají ve Středozemí 60 let před Pánem prstenů. 
Hlavní postava Bilbo Pytlík se ocitá na dobrodružné cestě do Ereboru.

vstupné: 140,- Kč

sobota 29., neděle 30.   20.00  84 min.
QUI, ŠÉFE!
Francie – Španělsko - Dobrá komedie o talentovaném kuchaři (Jean Reno) 
ve fi nanční krizi.                                                                                 vstupné: 80,- Kč

Předpoklad na leden: Hudební konkurs J. Kašpara, Pí a jeho život, Poslední 
výstřel, Carmen, Z prezidentské kuchyně, O myšce a medvědovi, Bídníci, Lin-
coln, Nespoutaný Django, Všiváci.

Kultura a sport v Milevsku a okolí – PROSINEC 2012

pondělí 3. 12.  19.30 velký sál
Divadelní představení – VÁNOCE BEZ STROMEČKU?
Hraje: Divadelní spolek Prácheňská scéna z Písku. Vánoční divadelní komedie. 
Obnovená premiéra vánočního příběhu o jedné normální české rodince a jejich 
přístupu k dodržování vánočních tradic. Proloženo vánočními písněmi a kole-
dami. Napsal Mgr. Milan Kurstein.                                                           vstupné: 50,- Kč

čtvrtek 6. 12.  09.30 a 11.00  velký sál
VÁNOČNÍ KONCERT PRO MILEVSKÉ ŠKOLY
Milevský dětský sbor a hosté.

čtvrtek 6. 12.  18.00 loutkový sál
TOULKY ZA POZNÁNÍM 
– CESTA PO INDOČÍNĚ – KAMBODŽA A LAOS
Jiří Marek nás provede cestou po Indočíně – konkrétně po Kambodži a Laosu. 
Cestoval ve dvou, zejména kambodžským venkovem a v Laosu se plavil deset 
dní na vyrobeném voru po Mekongu a potom navštívil severní oblasti obydle-
né horskými kmeny. Jiří Marek pracuje profesionálně v oboru ochrany přírody 
a péče o stromovou zeleň jako pracovník NGO (Český svaz ochránců přírody) 
a vlastní biofarmu. K jeho mimopracovním zájmům patří cestování (zaměřené 
zejména na oblast jihovýchodní Asie), fotografování a psaní (je autorem knihy 
Nenásilí – bojovat láskou a spoluautorem knihy Pamětí Slepičích hor). Se zážitky 
ze svých cest seznámil i čtenáře časopisu Koktejl.                           vstupné: 25,- Kč

čtvrtek 6. 12.  16.15 – 17.45  hudební sál
COUNTRY TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

pátek 7. 12.  19.00 prostory DK             
MATURITNÍ PLES MES4, SOŠ A SOU MILEVSKO
Hraje: Jenny & Company, moderuje Marek Anděl.                          vstupné: 99,- Kč

neděle 9. 12.  8.30 – 13.00 prostory DK 
VÁNOČNÍ TRHY V DK MILEVSKO
Tradiční vánoční trhy, spojené s výstavou železničních modelů. vstupné: 5,- Kč

úterý 11. 12.   14.00  velký sál
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ – JEDNOTA MILEVSKO
Pořádá: MZK s. d. Jednota Milevsko pro členy nad 70 let.

středa 12. 12.  14.00 – 17.00  učebna 2
ZDRAVOT. POJIŠŤ. MINISTERSTVA VNITRA ČR
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

středa 12. 12.  17.00  velký sál 
VEŘEJNÉ ZASED. ZASTUP. MĚSTA MILEVSKA 

středa 12. 12.  18.00 loutkový sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

čtvrtek 13. 12.  12.00  velký sál
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
– SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH MILEVSKO

pátek 14. 12.  19.00 prostory DK
MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM MILEVSKO
Hraje: Elizabeth, uvádí Jakub Kajtman.                                                 vstupné: 99,- Kč

KINO BIOS „eM“
Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216

kino@dkmilevsko.cz

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200

info@dkmilevsko.cz
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sobota 15. 12.  17.00   velký sál     
VÁNOČNÍ MUZIKÁL 
– ČESKÝ BETLÉM ANEB PUTOVÁNÍ ZA HVĚZDOU
Muzikál Gabriely Molové. Příběh o narození Ježíška propojený krásnými staro-
českými koledami, s bohatou výpravou a nádechem Vánoc.    vstupné: 50,- Kč

čtvrtek 20. 12.  16.15 – 17.45  hudební sál
COUNTRY TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

neděle 23. 12.  18.00 kostel sv. Bartoloměje
VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT 
Účinkuje Milevský dětský a Milevský smíšený sbor. Bližší informace na pla-
kátech a www.dkmilevsko.cz.

pondělí 24. 12.  17.00 nám. E. Beneše
VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ
Tradiční vánoční pastýřské troubení. Pořádá: DK Milevsko a Maškarní sdružení 
Milevsko. Bližší informace na plakátech a na www.dkmilevsko.cz.

úterý 25. 12.  19.00
JONÁŠŮV BETLÉM 2012 
Tradiční vánoční koncert, který se uskuteční v Branicích. Více informací v článku 
na str. 11.                                                                                                           vstupné: 80,- Kč

pátek 28. 12.  19.00  velký sál
SENIORSKÉ TANEČNÍ PODVEČERY 
– LOUČENÍ S ROKEM 2012 
Senior Silvestr. Hraje táborská skupina Technics 98. Těšit se můžete na decho-
vou hudbu, country i moderní taneční rytmy a ženský i mužský zpěv. Předpro-
dej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200.          vstupné: 80,-Kč

sobota 29. 12.   velký sál
ROCKOVÁ NOC - ELIZABETH + FANTOM
Taneční zábava. Bližší informace na plakátech.

úterý 1. 1. 2013   00.30  nám. E. Beneše
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

Kultura a sport v Milevsku a okolí – PROSINEC 2012

neděle 23. 12.  17.00 – 19.00 nám. E. Beneše
MILEVSKÉ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ 
S JUNÁKEM MILEVSKO
Vánoční zvyky, výroba vánočních dárečků, možnost připálení betlémské-
ho světla a další.

JUNÁK MILEVSKO
Tel.: 722 017 772 • info@junakmilevsko.net

www.junakmilevsko.net

GALERIE M
nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

čtvrtek 6. 12.  17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY STEHLÍK A STEHLÍK
Vernisáž výstavy obrazů akademických malířů bratrů Jindřicha a Karla Steh-
líkových.

pátek 7. – pátek 28. 12.   
VÝSTAVA STEHLÍK A STEHLÍK
Prodejní výstava obrazů akademických malířů bratrů Jindřicha a Karla Steh-
líkových.

úterý 4. 12.  16.00
VEŘEJNÁ PREZENTACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚ-
RU - PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÝ AREÁL S KŘÍŽO-
VOU CESTOU
Pořádá: město Milevsko

úterý 18. 12.  17.00
KŘEST KNIHY PRAVĚK NA MILEVSKU
Křest knihy autora PhDr. Petra Menšíka Ph.D.

ZIMNÍ STADION:
06. 12. 16.30  MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ PRO DĚTI
Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.
Hokejové zápasy dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:  
ZUMBA - dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz
Závody v moderní gymnastice
08. 12. 10.00  MINI CUP – moderní gymnastika - Proactive
09. 12. 14.00  AEROBIK S JIŘÍM GRUNTORÁDEM 
Tenisové turnaje
15. 12. 08.00  turnaj jednotlivců – dorost – TK ZVVZ Milevsko 
16. 12. 08.00  turnaj jednotlivců – dorost – TK ZVVZ Milevsko  
Fotbalové turnaje
26. 12. 09.00 VÁNOČNÍ TURNAJ – FC ZVVZ Milevsko   
Nohejbalový turnaj
28. 12. 08.00 VÁNOČNÍ  TURNAJ  - Tukani  

SAUNA: 
středa: 16.00 – 21.00  muži
čtvrtek: 15.00 – 21.00  ženy
pátek: 15.00 – 21.00  muži 

SPOS MILEVSKO, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

čtvrtek 6. 12. a úterý 11. 12.
VÍDEŇ - ZÁJEZD Č. 18 A 45 
Autobusové zájezdy na prohlídku vánočně vyzdobeného města. Cestov-
ní pojištění je v ceně. POZOR – ZMĚNA - odjezd v 7.00 hod. od klubovny, 
zastávka u spořitelny.                                                         vede: Marie Valentová

středa 12. 12.
HELLO DOLLY 
Divadelní zájezd do Českých Budějovic, tentokrát na známý muzikál. Před-
stavení v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích začíná v 19.00 
hod., odjezd od klubovny v 16.45 hod. (se zastávkou u spořitelny). 

SENIOR KLUB ZVVZ, o.s.
www.zvvz.cz/seniorklub

SOŠ A SOU MILEVSKO
Čs. armády 777 • tel.: 382 521 439

info@issou-milevsko.cz • www.issou-milevsko.cz

středa 5. 12.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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neděle 9. 12.  15.00 Latinská škola
2. ADVENTNÍ KONCERT
Vojtěch Vrtiška – kytara, Ivan Boreš - klavír.

neděle 16. 12.  15.00 Latinská škola
3. ADVETNÍ KONCERT
Martin Týml – housle, Lenka Týmlová – violoncello, František Lukáš – kytara, 
Dorotka Lukášová – fl étna. Koncerty se konají za podpory města Milevska.

čtvrtek 13. 12.  19.00
HOST V LATINSKÉ ŠKOLE – TOMÁŠ SUP
Operní pěvec a člen souboru Státní opery Praha. Moderuje Stáňa Suchano-
vá. Předprodej v infocentru.                                                     vstupné: 90,- Kč

neděle 16. 12.  15.00 Latinská škola
3. ADVENTNÍ KONCERT
Martin Týml - housle, Lenka Týmlová - violoncello, František Lukáš - kytara, 
Dorotka Lukášová - fl étna.

pondělí 24. 12.
ŠTĚDRÝ DEN
08.00 - Ranní mše sv. v kostele sv. Bartoloměje
16.00 - Kostel sv. Bartoloměje na náměstí - mše sv. pro děti a rodiče
24.00 - půlnoční mše sv. za celé Milevsko, Klášterní bazilika Navštívení Pan-
ny Marie, (kostel je přístupný od 23.30 hod.)
Bazilika bude přístupná po celý vánoční týden od 14.00 – 17.00 hod. 

úterý 25. 12.
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
08.00 - slavná mše sv. v klášterní bazilice se slovem pro děti
17.00 - večerní mše sv. v kostele sv. Bartoloměje

středa 26. 12.
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA 
08.00 - mše sv. pro děti v klášterní bazilice
17.00 - večerní mše sv. u sv. Bartoloměje 

čtvrtek 27. 12.
SVÁTEK SV. JANA, EVANGELISTY
08.00 - mše sv. v kostele sv. Bartoloměje
(při které posvětíme podle starobylého zvyku víno)

pátek 28. 12.
SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ
08.00 - mše svatá v klášterní bazilice
15.00 - na 10 minut se rozezní zvony u sv. Jiljí a sv. Bartoloměje jako MEMEN-
TO za nenarozené děti

neděle 30. 12.
SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
08.00 - klášterní bazilika s obnovou manželských slibů
17.00 - mše sv. v kostele sv. Bartoloměje

pondělí 31. 12.
SV. SILVESTRA
08.00 - mše sv. v kostele sv. Bartoloměje 
15.00 - mše sv. na poděkování za rok 2012 u sv. Bartoloměje na náměstí

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ 
www.milevskoklaster.cz

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

úterý 1. 1.
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 
– NOVÝ ROK 2013
08.00 - slavná mše sv. v klášterní bazilice
17.00 - mše sv. v kostele sv. Bartoloměje

neděle 6. 1.
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – TŘI KRÁLOVÉ
08.00 - slavná mše sv. při které požehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté 
předměty v klášterní bazilice
17.00 - večerní mše sv. v kostele sv. Bartoloměje se svěcením vody, křídy, 
kadidla a zlatých předmětů
Od 1. do 14. 1. můžete potkat 3 Krále, budou procházet městem a koledo-
vat. Výtěžek sbírky předá Charita potřebným.

neděle 13. 1.
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
08.00 - mše sv. s obnovou křestního slibu v klášterní bazilice
17.00 - večerní mše sv. u sv. Bartoloměje

MILÍSEK – CENTRUM MLADÉ RODINY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

pondělí 3. 12.  17.00
VÁNOČNÍ FOCENÍ
Ateliérové focení dětí i rodinek, jako dárek fotografi e.

cena: 280,- Kč/sada 4x fotografi e 13x10 + CD

úterý 4. 12.   10.00 a 15.00
MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL CHODÍ 
V CENTRU MILÍSEK 
Od 10.00 pro nejmenší děti + rodiče, od 15.00 pro ostatní děti a rodiče.

cena: 30,- Kč/dospělí

středa 12. 12.  15.00
ZÁPIS - NOVINKA: CVIČENÍ PRO KOJENCE 
+ RODIČE 
Pro děti od 3 – 11 měsíce, pod vedením dětské zdravotní sestry Jany Kosíkové.

pondělí 17. 12.  17.00 

VÁNOČNÍ PERNÍČKOVÉ DÍLNY 
Pro rodiče s dětmi, výroba vánočních ozdob z perníku, zdobení perníčků, 
vánoční atmosféra. Nutno objednat předem.

cena: 80,- Kč (materiál v ceně)

pondělí 17. – čtvrtek 20. 12  07.30 – 12.00
VÁNOČNÍ HVĚZDIČKY ANEB VÁNOČNÍ TÝDEN 
V MINIŠKOLCE
Zdobení stromečku, koledy, pečení cukroví, zdobení školičky, vánoční besíd-

ka pro rodiče.                                                                           cena: 390,- Kč/celý blok 

středa 19. 12.   17.00
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ RODIN S PŘEKVAPENÍM 
POD STROMEČKEM
Příjemné společné setkání rodin u stromečku, ochutnávání cukroví, punče, 
prskání prskavek.                                                           vstupné: za ukázku cukroví
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80 let:80 let:
Věra FialováVěra Fialová

Ludmila KadlecováLudmila Kadlecová
Jiřina PouzarováJiřina Pouzarová
Miroslav KoptišMiroslav Koptiš
Zdeňka PávcováZdeňka Pávcová

85 let:85 let:
Bohumil KulíšekBohumil Kulíšek

V říjnu 2012 oslavili životní výročí V říjnu 2012 oslavili životní výročí 
a zároveň souhlasili se zveřejněním a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:v Milevském zpravodaji:

90 let:90 let:
Marie Kouklová Marie Kouklová 

více než 90 let:více než 90 let:
Emilie SzingertováEmilie Szingertová

Františka TrojáčkováFrantiška Trojáčková
Josef NovotnýJosef Novotný

PROACTIVE MILEVSKO

sobota 8. 12  10.00  sportovní hala
MILEVSKO MINI CUP
Závod pro naděje moderní gymnastiky.

neděle 9. 12.  14.00 - 15.30 sportovní hala
CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST - AEROBIK S JIŘÍM 
GRUNTORÁDEM

soboty 1. 12., 15. 12., 22. 12. a 29. 12. 
vždy od 14.00 do 15.30  fi tness sál sportovní haly 
AEROBIK + BODYSTYLING 
S KATEŘINOU POUCHOVOU 

Kultura a sport v Milevsku a okolí – PROSINEC 2012

OS DIACEL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
www.diacel.cz

sobota 8. 12.
ADVENTNÍ PRAHA
Zájezd s exkurzí na Letišti a návštěvou Národního divadla -  Balet „Louskáček 
- Vánoční příběh“ - pro členy i veřejnost (do naplnění kapacity).

Připravujeme:
pátek 11. 1. 2013     Hotel Bílá růže
8. PLES DIACELU PÍSEK

čtvrtek 6. 12.  09.30 a 11.00 velký sál DK
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY MILEVSKÉHO 
DĚTSKÉHO SBORU PRO ŠKOLY
MDS a hosté pro žáky milevských škol.
 
středa 19. 12.  14.00       Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO SENIORY
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ a dechový soubor LEGO. 
 
čtvrtek 20. 12.  17.00  sál ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ, dechový soubor LEGO a Komorní fl étnový soubor. 

ZUŠ MILEVSKO
Libušina 1217, tel.: 382 521 733

zus.milevsko@quick.cz • www.zus-milevsko.cz

pondělí 31. 12.
SILVESTROVSKÝ VÝLET DO OKOLÍ BERNARTIC  
Podrobné informace budou ve vývěsních skříňkách a na webových strán-
kách.                                                                                           vede: Jaroslav Mácha

úterý 1. 1. 2013
NOVOROČNÍ VYCHÁZKA   
Pěší vycházka kolem města. Sraz v 14.00 hod. u sokolovny.

vede: Jindřich Mašek

Všechny akce jsou přístupné i pro nečleny KČT!

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

MĚSTO MILEVSKO A 2. ZŠ 
J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO

tel: 382 521 375 • www.jakmilevsko.cz

pátek 14. 12.  14.15. – 17.30 2. ZŠ Milevsko
POŠLI PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Vypouštění balonků, pohádka, soutěže, pěvecká vystoupení, trhy, worksho-
py, výstava. Více informací na plakátech.
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Tradiční milevský vánoční koncert kapely Ticho 
de Pre Cupé Band se letos uskuteční v Brani-

cích. Tento radikální přesun z Domu kultury Milev-
sko je zapříčiněn ochotou provozovatele místního 
restauračního zařízení vyjít organizátorům vstříc 
a spolupracovat na pořádání naší dobročinně kul-
turní události, což se s jeho protějškem bohužel 
nepodařilo dojednat. A bez zmíněné pomoci by 
celá akce nebyla uskutečnitelná vůbec. Koncert, 

Jonášův betlém 2012
letos nazvaný Jonášův betlém 2012, tedy proběh-
ne v úterý 25. 12. 2012 v sále branické restaurace. 
Vystoupí: Ticho de Pre Cupé Band, Záviš, Fantom, 
Done and Gone, MySky, přičemž další kapely jsou 
stále v jednání. Během celého večera budou moci 
návštěvníci přispět jakoukoli částkou na konkrét-
ní dárky pro děti ze znevýhodněných a sociálně 
slabších rodin z Milevska a okolí. Velkorysosti se 
meze nekladou. Vstupné je 80,- Kč, svozy na místo 

i zpět zdarma. Partnery večera jsou: DK Milevsko, 
město Milevsko, obec Branice. Podrobnější infor-
mace ke svozům, časovému harmonogramu a dal-
ším vystupujícím najdete během prosince na www.
ticho.net, či na facebooku kapely TdPCB. Přejeme 
všem příjemný prosinec podpořený notnou porcí 
svařáku a vykouřené purpury, krásný Štědrý večer, 
a těšíme se 25. 12. v Branicích.

Michal Kupec

Městská knihovna

Výpůjční doba o Vánocích
V pátek 28. 12. je oddělení pro děti otevřeno i dopoledne (8 – 11 a 12 – 16 hodin), oddělení pro dospělé čtenáře a studovna od 8 do 17 hodin. V pon-
dělí 31. 12. je knihovna uzavřena.

Soutěž Lovci perel – oddělení pro děti
Pro všechny milovníky dobré a napínavé četby máme nabídku - přečti knihu a získej perlu. Za každou přečtenou a námi doporučenou knihu získáš per-
lu. Nasbíraný perlový náhrdelník bude odměnou, kterou získá každý účastník. Hra trvá od října 2012 do 31. 5. 2013. Nejlepší lovec perel získá poukaz 
v hodnotě 500,- Kč na nákup knih.

Vítání občánků

V úterý 20. listopadu přivítal místostarosta města Milevska Mgr. Martin Třeštík nové občánky. Jsou jimi zleva Adam Buzek, Alexandr Kotrba, Šimon 
Kortan, Matyáš Kabeláč, Ondřej Blecha, Celestina Kochová a Šimon Procházka.

Stalo se v Milevsku pěknou tradicí zahajovat 
adventní čas rozsvícením vánočního stromku 

na náměstí. I letos se na této slavnostní akci sešlo 
dost občanů, kteří si přišli připomenout duchov-
ní rozměr tohoto svátku. Rozžehnutím žáro-

vek na setmělém prostran-
ství tak započal adventní 
čas. V tomto roce však stro-
mek nekrášlily již jen světél-
ka a ozdoby. Na stromek byly 
pověšeny i obálky, symboli-
zující přáníčka k Ježíškovi od 
dětí, které nemohou z nej-

různějších důvodů trávit tyto svátky klidu a míru 
se svou rodinou nebo doma. Ve svém příhovoru 
to připomněl děkan premonstrátského kláštera 
P. Mgr. Jakub Karel Berka O.Praem. Za organi-
zátory akce promluvil místostarosta Mgr. Mar-

Strom splněných přání
tin Třeštík. Poděkoval zúčastněným, účinkujícím 
i divákům. Poté s krátkým kulturním progra-
mem s vánoční tématikou zazpívaly Vokalistky 
z Chyšek. Iniciátor akce Strom splněných přá-
ní Mgr. Josef Kortan přítomné krátce seznámil 
s účelem a provedením sbírky a předem poděko-
val všem, kteří jakkoli přispějí na tento účel. Na 
závěr večera v krátkém vystoupení děti ze Zví-
kovského Podhradí pod vedením ředitelky Bc. 
Marie Barabášové poděkovaly za očekávané dár-
ky. Strom splněných přání je dlouho a v mno-
ha místech u nás a ve světě pořádaná charitativ-
ní akce. Jejím cílem je obdarovat potřebné děti 
vánočním dárkem. V letošním roce se občan-
ské sdružení CML ve spolupráci s radnicí města 
Milevska a Premonstrátským klášterem rozhodlo 
tuto akci uspořádat i u nás. Jak můžete pomoci? 
Přáníčka z vánočního stromku v přízemí radnice 

si mohou vyzvednout občané, fi rmy nebo insti-
tuce a obstarat žádaný dárek. Po jeho pořízení ho 
zabalený předají se jménem obdarovaného dítě-
te do podatelny radnice do pátku 21. prosince 
a následně budou dárky dodány pod stromeček 
přímo dětem. Druhá možnost je poukázat do 16. 
12. 2012 na podúčet občanského sdružení CML 
s názvem „Strom“ číslo 1202728782/2310 jakou-
koli částku a vybrané peníze budou beze zbyt-
ku na tento účel použity. Kontrola je možná na 
stránkách www.cmlmilevsko.cz v Hospodaření. 
Chceme touto cestou požádat milevské občany, 
aby nám pomohli na Vánoce zažehnout ohníčky 
i v očích dětí, kterým osud nebo i rodiče hned na 
startu do života podtrhli stoličku a nutí je obtíž-
ně se probíjet. Každý je na Vánoce rád, když si na 
něj někdo vzpomene. A tento pocit bychom rádi 
dopřáli i dětem bez domova.                    J. Kortan
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V sobotu 27. 10. 2012 se v restauraci U Zla-
tého býka v Písku uskutečnila avizovaná 

beseda s MUDr. Michaelem Kučerou, při kte-
ré se 39 účastníků nejen z Diacelu dozvědě-
lo spoustu zajímavostí, novinek i souvislos-
tí, které se týkaly zdraví a především diabetu. 
Čím víc slyšíme, tím víc si uvědomujeme, jak 
je to složité a náročné a jak málo víme…. Pro 
všechny to rozhodně nebyl promarněný čas. 
Před obědem byl zároveň představen nový 
e-shop pro celiaky, který vznikl ve spoluprá-

Sobota s Diacelem - edukace i zábava
ci s Diacelem. Odpoledne čekalo na všech-
ny překvapení v podobě návštěvy Lezeckého 
centra v Písku. Sport je právě jeden z faktorů, 
který na cukrovku působí příznivě. Odvážní - 
všechny děti a studenti - mohli vyzkoušet své 
umění na horolezecké stěně různé obtížnosti. 
Mobilní stěnu znají všichni z letních táborů, 
ale LezeTop je jiná kategorie. Všichni prožili 
krásný den a někteří z rodičů měli velký pro-
blém dostat děti domů.

Zdenka Staňková

Diacel Písek pořádal „Pochod proti diabe-
tu 2012“. Místem konání bylo opět Milev-

sko, protože stejnou akci dělá v Písku Svaz dia-
betiků. Zapojili jsme se tak do celosvětové akce, 
která se koná již řadu let ke Světovému dnu dia-
betu. Stejně jako v minulých letech jsme zpest-
řili akci lampionky, aby se líbilo hlavně dětem. 
Krátkým pochodem všichni účastníci vyjádři-
li podporu všem nemocným cukrovkou a při-
pomněli, že pohyb – tedy i chůze – je důleži-
tou prevencí. V letošním roce si připomínáme 
pro nás velice důležitou událost. Je tomu 90 let, 
co byl nemocnému 14letému chlapci jménem 
Leonard Th ompson aplikován inzulín, byl prv-

Lampionový pochod proti diabetu 2012
ním léčeným diabetikem na světě (přežil ještě 
dalších 13 let), do té doby lidé umírali. Máme 
štěstí, že žijeme v době, kdy už je léčba běž-

ná a díky inzulínu mohou naše děti žít a dělat 
všechno stejně jako jejich zdraví kamarádi.

Zdenka Staňková

Studio Lavadero pořádá v pátek 4. 1. 2013 od 
19.30 hodin pěveckou přehlídku mladých 

talentovaných zpěváků s názvem Oběžná dráha, 
která se bude konat v kině v Milevsku. Jako hos-
té se na této pěvecké show představí hlavní pro-
tagonisté muzikálu Pomáda, které uvádí pražské 
divadlo Kalich. Jsou to Roman Tomeš, muzikálo-
vý herec a zpěvák, představitel slavného Danny-
ho a Míša Doubravová, televizní a muzikálová 
herečka, zpěvačka představitelka drsné slečny 
Rizzo a známá také ze seriálu Ordinace v růžové 
zahradě a Ulice.
Romanu Tomešovi a Míše Doubravové jsem 
položil pár otázek:
Pěvecká přehlídka se uskuteční v milevském ki-
ně, trochu netradičním prostředí pro koncerty. 
Patří mezi vaše volnočasové aktivity návště-
va kina nebo dáváte přednost DVD v pohodlí 
vašeho pokoje?
Míša: Pokud mám nějaký volný čas, tak si ráda 
užívám komfort ve vlastním bytě. Navíc to vyjde 
samozřejmě levněji a taky fi lmy ráda komentuju, 
takže bych všechny v kině akorát rušila. Ale kou-
pit si popcorn a jít do kina třeba na 3D fi lm, který 
si doma pustit nemůžu, má taky něco do sebe.
Roman: Těžko říct, čemu dávám přednost. Záleží 
asi na momentální náladě a času. Atmosféra kina 
mě baví, takže si tam rád občas zajdu. Na druhou 
stranu není vůbec špatný se v zimní večer zavrtat 
pod peřinu, pustit si DVD a relaxovat. Takže jak 
kdy podle nálady.
Někteří úspěšní lidé ve svém oboru říkají, že 
původně chtěli dělat jinou profesi. Jak je to u vás?
Míša: Já jsem chtěla být každý den něčím jiným. 

Hvězdy muzikálu Pomáda v Milevsku
Jednou kadeřnicí, pak kosmonautkou či princez-
nou. A pak jsem zjistila, že to jde - být vším. Od 
té doby jsem všem hlásila, že budu herečka, zpě-
vačka a tanečnice.
Roman: Já jsem chtěl být vždycky tajný agent 
FBI, nebo někdo, kdo za druhé nasazuje život. 
V průběhu puberty se to ale postupně měnilo 
a od fotbalisty jsem se dostal až k umění.
Ještě před Pomádou jste hráli v muzikále Osmý 
světadíl. Byly pro vás písničky Skupiny Elán 
novinkou? Přece jen je to jiná hudební gene-
race.
Míša: U nás doma se Eláni dost poslouchali, 
takže jsou mi jejich melodie známé už od mala, 
přestože to není hudba mojí generace. Jejich hi-
ty si mě získaly ale až při zkoušení Osmého svě-
tadílu. Mám je spjaté s určitou emocí a náladou. 
O to víc jsem si začala víc vážit jejich tvorby, když 
jsem zjistila, jak je nadčasová a pěvecky hodně 
náročná. Jsou geniální.
Roman: Skupinu Elán znám odmala. Sice jsem 
ji nikdy nijak zvlášť neposlouchal, ale během 
zkoušení jsem si jejich písničky zamiloval. Navíc 
spousta písniček změnila podobu, z některých 
původních sólových písní se staly duety, takže to 
byla zajímavá práce.
Americký herec John Travolta, který ve fi lmo-
vé Pomádě ztvárnil roli Dannyho Zuka, má 
prý navštívit vaše představení v divadle Kalich. 
Máte pro něj přichystané nějaké otázky a setká-
váte se poprvé osobně s tak slavnou světovou 
hvězdou tohoto formátu?
Míša: Pokud vážně přijede, tak se bojím, že na 
tom jevišti nic nepředvedu, jak z toho budu mimo 

a v euforii. Je to Pan herec a obrovská legenda, 
která by si u nás získala obrovský respekt. Asi 
bych chtěla zjistit, jestli se s ním dá popovídat 
jako s normálním chlapem. A taky bych se ho asi 
zeptala jak se mu líbil Roman jako Danny…
Roman: Nad tímhle jsem asi ještě nepřemýšlel. 
Pokud přijede, tak se s ním samozřejmě ohromně 
rád setkám a bude to pro mě zážitek stát před tím 
prvním „Dannym“. Asi by to bylo první setkání 
s hercem takového světového formátu.
Milevsko, kde budete zpívat, je malé jihočeské 
městečko. Jak dobře znáte jižní Čechy? 
Míša: K jižním Čechám mám krásný vztah. Jez-
dila jsem tam od mala. Teta se strejdou mají cha-
tu u Jindřichova Hradce, pak miluju Slavonice 
a jejich Maříž. Pak Telč, Krumlov, Třeboň…. Je 
to malebný kraj, jako zrozený pro natáčení pohá-
dek, který mám asi nejvíc probádaný a vždycky 
se tam budu ráda vracet.
Roman: Jižní Čechy znám poměrně dobře. Mám 
tu hodně známých a navíc jsem tu byl několikrát 
už jako malý kluk na „vodáku“.
Jelikož pěvecká přehlídka Oběžná dráha se 
koná hned na začátku nového roku 2013 (těsně 
po Silvestru), tak se zeptám, jak vy budete tento 
poslední den v letošním roce prožívat?
Roman: Poslední den v roce budu trávit v divadle 
Kalich, protože tu máme Silvestrovskou Pomá-
du. A pak to půjdeme asi společně všichni někam 
oslavit. 
Míša: Roman to řekl za mě…joooooo! Moc se 
těšíme!

Děkuji vám za rozhovor.
Jaromír Kašpar



str. 13www.milevsko-mesto.cz

Milevský ZPRAVODAJ 12/2012

1887 1892

Fotoobjektivem …

Žáci 1. ZŠ T. G. Masaryka se zúčastnili na náměstí E. Beneše akce pořáda-
né společností ASEKOL „Najdi červený kontejner“. Cílem bylo  upozornit 
na rozmístění nových červených stacionárních kontejnerů ve městě.

V pondělí 12. listopadu se v Městské knihovně v Milevsku uskutečni-
la vernisáž výstavy fotoklubu Cvakycvak. Výstava je volně přístup-
ná, své snímky zde představují Martin Pelich, Martin Himl, Petr 
Stříž a Stanislava Vachtová.

V sobotu 17. listopadu se konal v milevské sportovní hale závod v moder-
ní gymnastice s názvem Roztančené náčiní. Jako každý rok jej pořádal 
klub Proactive. Milevské závodnice získaly celkem 9 medailí. Na snímku 
jsou milevské  gymnastky po skončení závodu. 
Dole v kleku zleva Valentýna Petříková, Veronika Šimáková, Alena Bauš-
ková, Matylda Mandovcová, Eliška Machalová, Michaela Krupková. 
Prostřední řada zleva Tereza Kutišová, Natálie Kotašková, Linda Lalá-
ková, Linda Houdová, Sabina Kubíčková. Nad nimi zleva Natálie Křížo-
vá, Kristýna Souhradová, Ludmila Korytová a Karolína Kreisslová.

5D – to byl název výstavy, kterou jste mohli v listopadu navštívit 
v milevské Galerii M a ke které se snímkem z vernisáže vracíme. 
V prosinci zde vystavují malíři bratři Jindřich a Karel Stehlíkovi.

Na balónkový den se děti z MŠ Klubíčko již pilně připravují… Na sním-
ku jsou zachyceny při tvoření ze slaného těsta Michaela Vlasatá, Šimon 
Zvonař, Adéla Bardová, Lukáš Hronek, Dominik Vlk, Natálie Šťastná 
a Melanie Havlíková.

V pátek 9. listopadu od 17.00 se na zahradě v centru Milísek kona-
lo první setkání duchů a strašidel s halloween průvodem, který by se 
mohl stát příjemnou tradicí i u nás.

Děti s lampiónky se v neděli 11. listopadu sešly v amfi teátru Domu kul-
tury Milevsko, kde si připomněly, že je svátek sv. Martina, pak jej společ-
ně přivolaly a vydaly se za ním na procházku městem. Po příchodu zpět 
zhlédly scénku v podání dětí z dramatického kroužku 2. ZŠ J. A. Komen-
ského Milevsko a světelnou show Kateřiny Stehlíkové. Nakonec si každý 
domů odnášel svatomartinský rohlík.
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Příspěvkové organizace:
Mateřská škola Sluníčko
Adresa: Jeřábkova 781
Ředitelka: Zdeňka Fraňková
Telefon: 382 521 540
Tel./fax: 382 523 601
E-mail: slunicko_ms@volny.cz
Internetové stránky: www.slunicko-milevsko.cz
Mateřská škola Kytička 
Adresa: Jiráskova 764
Ředitelka: Marcela Brčková, DiS.
Telefon: 382 521 456 
Mobilní telefon: 736 243 383
E-mail: ms.kyticka@volny.cz
Internetové stránky: www.mtskyticka.cz
Mateřská škola Klubíčko  
Adresa: B. Němcové 1380
Ředitelka: Anna Říhová
Telefon: 382 521 346
E-mail: ms.klubicko@tiscali.cz
Mateřská škola Pastelka 
Adresa: J. Mařánka 226
Ředitelka: Miroslava Dušková  
Telefon: 382 521 583
E-mail: mtspastelka@volny.cz 
Internetové stránky: www.mtspastelka.cz
1. základní škola T. G. Masaryka 
Adresa: Jeřábkova 690
Ředitel: PaedDr. Martin Hrych, 382 524 459, 

775 700 060, hrych@zsmilevsko.cz
Telefon: 382 521 393, 382 524 459 
Mobilní telefon: 775 700 059 
Školní družina: 775 700 061 
Školní jídelna: 382 521 432, 775 700 064, 

jidelna@zsmilevsko.cz
E-mail: skola@zsmilevsko.cz 
Internetové stránky: www.zsmilevsko.cz

ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA - KONTAKTY
2. základní škola J. A. Komenského  
Adresa: J. A. Komenského 1023
Ředitelka: Mgr. Vítězslava Heroutová, 

382 521 488, heroutova@jakmilevsko.cz
Telefon: 382 521 375
Školní jídelna: 382 521 500
Školní družina: 605 921 392
E-mail: 2.zsmilevsko@jakmilevsko.cz
Internetové stránky: www.jakmilevsko.cz
Sociální služby Města Milevska
Adresa: 5. května 1510
Ředitelka: Mgr. Marie Jarošová, 382 522 125, 

606 200 311, reditelka@socsluzbymilevsko.cz
Telefon: 382 522 125
Mobilní telefon: 606 200 311
Fax: 382 505 254
E-mail: reditelka@socsluzbymilevsko.cz
Internetové stránky: www.socsluzbymilevsko.cz
DPS Libušina 1401: Bohdana Hejnová, 382 522 394
DPS 5. května 1510: Veronika Kozáková, DiS, 382 505 249
Milevské muzeum
Adresa: Klášterní 557
Telefon: 382 521 093
Ředitel: Vladimír Šindelář
E-mail: muzeum.milevsko@muzeumvmilevsku.cz
Internetové stránky: www.muzeumvmilevsku.cz
Dům kultury Milevsko
Adresa: Nádražní 846
Telefon: 383 809 200
E-mail: info@dkmilevsko.cz
Internetové stránky: www.dkmilevsko.cz, www.milevskem.cz
kancelář, pokladna: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz
ředitel DK (Bc. Vít Kratochvíl)   776 338 855, kratochvil@dkmilevsko.cz
kino Bios eM (ul. 5. května 117): 382 521 216, kino@dkmilevsko.cz
Galerie M (nám. E. Beneše 1):     382 522 082, galerie@dkmilevsko.cz
Městská knihovna Milevsko
Adresa: náměstí E. Beneše 1
Ředitelka: Hana Kolínová, 383 809 241, 

kolinova@knihmil.cz
Telefon: 382 521 231
E-mail: knihovna@knihmil.cz
Internetové stránky: www.knihmil.cz
Oddělení pro dospělé: 382 521 231
Oddělení pro děti: 383 809 298
pobočka Dům kultury: 383 809 306 

Obecně prospěšná společnost:
Milevský kraj o. p. s.
Adresa: Husovo nám. 391
Ředitel: Bc. Vít Kratochvíl, 776 338 855, 

kratochvil@dkmilevsko.cz
Telefon: 383 809 101
Internetové stránky: www.milevskymkrajem.cz
Turistické informační centrum: 383 809 101, 

infocentrum@milevsko-mesto.cz

Obchodní společnosti:
SPOS MILEVSKO s. r. o.
Adresa: J. A. Komenského 1034
Jednatel a ředitel: Petr Zelenka, 736 671 945, 

zelenka@spos-milevsko.cz
Telefon: 382 521 916
E-mail: info@spos-milevsko.cz
Internetové stránky: www.spos-milevsko.cz
Služby Města Milevska s. r. o.
Adresa: Karlova 1012
Jednatel: Michal Polanecký, 382 521 156, 602 112 136,

polanecky@milevsko-mesto.cz
Telefon: 382 521 362
Pohotovostní linka: 724 710 900
Fax: 382 521 862
E-mail: smmil@smmilevsko.cz
Internetové stránky: www.smmilevsko.cz

Orgány obce:
Městská policie 
Adresa: nám. E. Beneše 733
Ředitel: Jan Krlín, 382 210 896, krlin@milevsko-mesto.

cz
Telefon: 382 521 389
Mobil: 737 104 903
E-mail: mpolicie@milevsko-mesto.cz 
Internetové stránky: www.milevsko-mesto.cz
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Listopadové Hudební sklepy se nesly ve folkbluesovém rozjímavém tónu. 
Na jednom podiu se po letech sešly dvě legendy tohoto žánru – Pepa 

Streichl a Jan Spálený. Spáleného ASPM počátkem 90tých let doprovodilo 
Pepu Streichla na jeho sólové desce Samota, samota. Jak Streichl před kon-
certem prohlásil, prodalo se jí tehdy 22 tisíc kusů. O tom si dnes leckte-
ré hvězdy mohou nechat zdát, i když  za mnohem nižší počty prodaných 
nosičů dostávají různé významné ceny. Více než tři a půl hodiny trvající 
dvojkoncert začínal Pepa Streichl. Prostřídal nové písně a starší hity (i když 
některé, jako např. Džínová nevěsta, měly po letech znovu premiéru, neboť 
Pepa poté, co prodělal poměrně těžkou mrtvici, se vše učí znovu a postup-
ně bravurně zvládá hru na kytaru i foukačku). Jedním z přídavků byla milá 

Listopadové hudební sklepy
ukolébavka Nakreslím si… Za pár dnů čerstvý sedmdesátník a nezaměni-
telný bluesman Jan Spálený přijel s komornější sestavou své kapely – s Tri-
em. Na tubu a basovou kytaru jej doprovodil jeho syn Filip a na trubku 
a křídlovku světoznámý virtuóz Michal Gera. Repertoár Tria se dost lišil od 
„velkého“ ASPM. Spálený po letech vytáhl písně, které nebylo na živo dlou-
ho slyšet, ať už z důvodů, že je zpívával Petr Kalandra a nebo prostě jenom 
zapadly. A tak jsme mohli slyšet písně jako Zavolej jen moje jméno, Cíno-
vý vojáček, Špitál u sv. Jakuba a další. Galerie M byla opět plná, pravda, po 
tak dlouhém koncertě trochu ospalá, ale koncert to byl krásný. Kdo nevěří-
te, kupte si právě vydané živé CD Panenko skákavá, je tam z části podobný 
výběr a dá se to dávkovat postupně…                                        Josef Veverka
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografi e pořízena. Tři vyloso-
vaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 14. prosin-
ce 2012 na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na Seni-
or Silvestr, který se uskuteční v Domě kultury Milevsko v pátek 
28. prosince od 19 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své 
celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
budova tenisového klubu v Bažantnici   
Výherci: Michal Kotrba, Stanislav Mužík a Anna Mužíková, 
všichni z Milevska

Tomáš Sup - pochází z blízkého Temešváru, je absolvent ZUŠ v Písku, 
kde studoval u J. Berana hru na akordeon a pozoun, a kde byl až do muta-
ce sólistou pěveckého souboru. Vyučil se v oboru řezník - uzenář, v něm 
také několik let pracoval. Absolvoval konzervatoř v Českých Budějovicích 
(2004 - 2010) v hlasovém oboru - tenor. Je laureátem několika pěveckých 
soutěží, kde dosáhl stupňů vítězů. Od prosince 2008, v průběhu 5. a 6. roč-
níku na konzervatoři, dojížděl na pravidelné hodiny zpěvu k profesorce 
Magdaléně Hajóssyové do Prahy na AMU. V únoru 2012 úspěšně vykonal 
přijímací zkoušky na HAMU a byl 
přijat ke studiu, přijetí na tuto pres-
tižní hudební školu považuje za vel-
ký úspěch. V roce 2010 spolupraco-
val s režisérkou Hanou Pinkavovou 
a pro celovečerní dokumentární 
fi lm natáčel v r. 2011 také s talen-
tovanou dokumentaristkou Olgou 
Špátovou. V prosinci 2011 debuto-
val se svojí první hlavní sólovou rolí 
v divadle v Ústí nad Labem s rolí 
Vojtěcha, v komické opeře „V stud-
ni“ od V. Blodka. V březnu 2012 
nastudoval roli Capelleta v ope-
ře Romeo a Julie, od J. Bendy pro 
divadlo Disk v Praze. Spolupracuje 
se Státní operou Praha a s Jednotou 
hudebních divadel Praha. Pro nadcházející rok 2013 připravuje bakalářský 
koncert a mnoho sólových i pohostinských koncertů, kde vystoupí s kole-
gyněmi např. Michiyo Keiko či Michaelou Kapustovou a dalšími. Toho-
to skromného a nadaného mladého muže uvidíme jako Hosta v Latinské 
škole 13. prosince 2012 od 19 hodin.

Z řezníka operním pěvcem

VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍVÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ
• 15.30 hod. - DPS 5. května - parkoviště• 15.30 hod. - DPS 5. května - parkoviště
• 15.40 hod. - Husovo nám. - u Polikliniky• 15.40 hod. - Husovo nám. - u Polikliniky
• 15.50 hod. - Sokolovská ul. - u bytového domu Polata• 15.50 hod. - Sokolovská ul. - u bytového domu Polata
• 16.00 hod. - Hůrka - u sochy K. Stehlíka• 16.00 hod. - Hůrka - u sochy K. Stehlíka
• 16.10 hod. - Dům kultury - Nádražní ul.• 16.10 hod. - Dům kultury - Nádražní ul.
• 16.20 hod. - Věžák - Komenského ul.• 16.20 hod. - Věžák - Komenského ul.
• 16.30 hod. - DPS - Libušina ul. • 16.30 hod. - DPS - Libušina ul. 
• 16.40 hod. - Blechova ul. - parkoviště u letního stadionu• 16.40 hod. - Blechova ul. - parkoviště u letního stadionu
• 16.50 hod. - Tyršovo nám. - u sokolovny• 16.50 hod. - Tyršovo nám. - u sokolovny
• 17.00 hod. - nám. E. Beneše• 17.00 hod. - nám. E. Beneše
Uvedené časy jsou orientační!Uvedené časy jsou orientační!


