
P R O S I N E C 2 0 1 7

Okružní křižovatka silnic 
Dne 9. listopadu se stavba kruhového objezdu
na konci Masarykovy ulice posunula do druhé
etapy. Silniční provoz byl přesunut do první etapy,
která je již kompletně zaasfaltovaná. Nyní není
možné sjet nebo najet na silnici I/19 její jižní
větví a musí se využít objízdných tras (více na
www.milevsko-mesto.cz). Druhá etapa by v závi-

slosti na klimatických podmínkách měla být
dokončena na začátku prosince apoté bude kru-
hový objezd plně zprovozněn. Následně budou
pokračovat terénní úpravy apráce na chodnících.
Dle harmonogramu by měla celá stavba být
dokončena do konce kalendářního roku.

Ing. Pavel Stejskal
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Malebný zimní pohled na milevský klášter s kostelem sv. Jiljí v pozadí.                    Autor: Martin Pelich

Leden
MĚSTO
MILEVSKO

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ NA ROK 2018 S FOTOGRAFIEMI MILEVSKA
zakoupíte v infocentru na cenu 110 Kč

JARMARK STARÝCH ŘEMESEL
neděle 3. 12. od 9 hodin – Milevské muzeum

MIKULÁŠSKÁ NA LEDĚ
neděle 3. 12. od 14 hodin – zimní stadion

NASVÍCENÍ VÝZDOBY MĚSTA
neděle 3. 12. od 17 hodin – nám. E. Beneše

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL 
V CENTRU MILÍSEK

pondělí 4. 12. od 15 hodin - Milísek 

PŘÁNÍ K MÁNÍ
čtvrtek 7. – neděle 10. 12 od 17:30 hodin – 

Milevské kino

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
neděle 10. 12. od 8:30 hodin – DK Milevsko

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
středa 13. 12. od 18 hodin – Amfiteátr DK

VÁNOČNÍ KONCERT EVY PILAROVÉ
A MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
neděle 17. 12. od 19 hodin – DK Milevsko

MILEVSKÉ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
sobota 23. 12. od 17 hodin – nám. E. Beneše

VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
sobota 23. 12. od 18 hodin – 

kostel sv. Bartoloměje

VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ
neděle 24. 12. od 17 hodin – nám. E. Beneše

JONÁŠŮV VÁNOČNÍ BETLÉM
pondělí 25. 12. od 19:30 hodin – DK Milevsko

SVATOŠTĚPÁNSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
úterý 26. 12. od 18 hodin - bazilika

ZIMNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
čtvrtek 28. 12. od 9 hodin – DDM Milevsko

NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
pondělí 1. 1. 2018 od 14 hodin – 

od Sokolovny

KAM V MILEVSKU
O ADVENTU A VÁNOCÍCH?

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA

se koná ve středu 13. prosince od 
17 hodin ve velkém sále domu kultury.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců Městského úřadu v Milevsku popřál
hodně pohody v nadcházejícím adventním období, příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku pevné zdraví a mnoho důvodů k dobré náladě. 

Ivan Radosta, starosta města

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
NA NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 
se koná v úterý 5. prosince 

od 17 hodin
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Informace z jednání Rady města Milevska
Z MĚSTSKÉ RADY 8. LISTOPADU 2017
Z PROJEDNANÝCH ZÁLEŽITOSTÍ VYBÍRÁME:
• Třídění odpadu –  rada uzavřela smlouvu, na

jejímž základě město Milevsko získá prostřed-
nictvím Svazku obcí regionu Písecko kontej-
nery a nádoby na bioodpady pro 7 nových
sběrných míst. Finanční podíl města je 
96 tisíc Kč, to je 15% podíl na dotaci získané
svazkem.

• Dotační program – městská rada schválila
vyhlášení dotačního programu KULTURA

2018. V tomto programu město již tradičně
podporuje místní drobné nevýdělečné kul-
turní a vzdělávací počiny, letos opět celkovou
částkou 200 tisíc korun.

• Mobiliář pro Rukáveč–díky Svazku obcí Milev-
ska a jím získané dotaci z Programu obnovy
venkova město vybaví místní část Rukáveč tře-
mi lavičkami, stolem, odpadkovým košem, sto-
janem na kola a informační tabulí.

• Kaplička ve Dmýšticích – rada rozhodla po
vyhodnocení nabídek uzavřít smlouvu o dílo

na udržovací práce na dmýštické kapličce
s firmou M Build, s. r. o. Písek za 315 tis. Kč.
Získaná dotace na tuto akci představuje 
235 tisíc od Ministerstva zemědělství.

• Auta pro sociální služby – rada schválila
výběr dodavatele dvou nových užitkových
automobilů pro terénní sociální službu.
Jeden z vozů bude speciálně upraven pro
přepravu osob se zdravotním postižením. 
Na nákup byla získána dotace z EU ve výši
1,3 mil. Kč. Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Informace z jednání zastupitelstva města
ZASTUPITELSTVO MĚSTA MILEVSKA 1. LISTOPADU 2017
• Rozpočtový výhled – zastupitelé schválili

aktualizaci střednědobého rozpočtového
výhledu na roky 2017-2019, v něm konkrétně
aktualizaci roku 2018. Jde o nutný přípravný
krok pro schválení rozpočtu na rok 2018.

• Dotační programy města – byly jako každo-
ročně vyhlášeny dotační programy města na
rok 2018 – pro podporu v oblasti sportu v cel-
kovém objemu 4.550.000 Kč, pro sociální
oblast v celkovém objemu 340.000 Kč.

• Směny anákupy nemovitostí– zastupitelstvo
schválilo směnu pozemků s doplatkem se sou-

kromým vlastníkem ve Dmýšticích (objekt ško-
ly v centru obce), směnu s doplatkem na sklád-
ce v Jenišovicích (s Českou republikou, tedy
státem zastoupeným Státním pozemkovým
úřadem) a nákup pozemků v prostoru před
vlakovým nádražím (od českých drah a pod-
niku Paliva Písek).

• Fond rozvoje bydlení– zastupitelstvo z důvo-
du pochybností ooprávnění města poskytovat
půjčky rozhodlo v roce 2017 nevyhlašovat
výběrové řízení na poskytování finančních
prostředků z Fondu rozvoje bydlení.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Město Milevsko získalo v letošním roce příspěvek
z nadace společnosti ČEZ určený na vnější úpravy
v centru města. Záměr řeší revitalizaci prostoru
mezi budovou spořitelny, kde sídlí informační
centrum s muzeem maškar, a budovou městské
policie. Jde o velmi frekventované atraktivní
místo v samém centru a rádi bychom ho
v budoucnu kvalitně upravili pro potřeby milev-
ské veřejnosti i jako zázemí pro návštěvníky
infocentra a muzea. Jde tedy o místo, které by
mělo být jakousi vizitkou pro návštěvníky města.
Součástí příspěvku od nadace, a tedy i celkového
řešení prostoru, je také vybudování objektu –
sochy. Uvažuje se o výrazně barevné keramické
skulptuře, která by svým tématem i zpracováním

odkazovala k městské maškarní tradici.
Radou města byl jako podklad pro další postup
schválen návrh plzeňského architektonického
ateliéru Jakuba Chvojky, který je občanům již
znám jako autor velmi zdařilého řešení vnitřního
prostoru ve „Vzoru“.  Návrh je poměrně kom-
plexní a s navrženým řešením počítá i právě při-
pravovaná územní studie centra města, nava-
zující na předchozí architektonickou soutěž.
Územní studie i toto dílčí řešení pro spořitelnu
budou v příštích měsících tématem pro veřejná
projednání. K vlastní realizaci by mělo dojít nej-
déle v roce 2019 a bude to jistě další významný
krok ke zlepšení veřejného prostoru v našem
městě. Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Studie prostoru „Spořitelny“ Toulavé kočky ve městě
Na zdejší odbor životního prostředí se v poslední
době často obracejí občané s prosbou o řešení
problematiky toulavých koček ve městě. Aby
město zabránilo nekontrolovanému množení,
a s tím spojeným zdravotním rizikům, rozhodlo
se pro provedení odchytu a kastraci těchto
koček. Část koček bychom rádi následně umístili
v útulku a část bude vypuštěna do původních
lokalit. V druhé polovině letošního roku byl již
proveden částečný odchyt v ul. B. Němcové
a J. A. Komenského. O místě a plánovaných
dnech odchytu budou lidé v daných lokalitách
včas informováni, aby si mohli svá vlastní zvířata
včas zajistit. Odbor životního prostředí uvítá
informace občanů o místech, kde se toulavé
kočky zdržují, aby byl odchyt proveden ve všech
problematických lokalitách.

Hana Hadrbolcová, odbor životního prostředí

HAVÁRIE BOJLERU V BEZRUČOVĚ ULICI
Odbor investic a správy majetku děkuje
všem firmám, které rychlým a aktivním pří -
stupem pomohly k opětovnému zprovoz-
nění bojlerů na teplou vodu v domě v Bez-
ručově ulici čp. 775. Skvělou práci odvedly
firmy – Pavel Reindl Přeborov, Roman Tomá-
šek Milevsko, Marcel Jakimjuk Milevsko,
Fast Kovošrot s. r. o. Milevsko, Marek Macha-
la Kovářov, Služby Města Milevska s. r. o. Fir-
my pracovaly s maximálním nasazením
a díky nim trvala oprava minimální dobu.
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Vítání občánků

Ve čtvrtek 16. listopadu přivítal milevský zastupitel Bc. Zdeněk Herout deset nových občánků města Milevska. Na fotografiích zleva Karolína Váchová, Ema
Fuková, Štěpán Jacik, Simona Dostálová, Karolína Hanková, Anna Chmelíková, Štěpánka Hantáková, Jonáš Hrdlička, Izabela Andělová a Vladislav Tříska. 

Výročí zlaté svatby

V sobotu 21. října 2017 oslavili manželé Milo-
slav a Hana Hejhalovi zlatou svatbu. Toto své
krásné výročí si připomněli v kruhu svých blíz-
kých na milevské radnici 14. října. Srdečně
gratulujeme.

V MĚSÍCI ŘÍJNU 2017 
OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM 

V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

Volnočasové aktivity v rámci výkonu terénní sociální práce 

Ukázka z aktivity „Dušičkové kytice“.

V rámci výkonu terénní sociální práce jsou pro-
střednictvím terénní pracovnice se zaměřením
na romskou komunitu realizovány volnočasové
aktivity, které napomáhají klientům terénní
sociální práce při získávání či znovu nabývání
sociálních kompetencí a dovedností. V roce 2017
terénní pracovnice prozatím zrealizovala čtyři
volnočasové aktivity zaměřené zejména
na pohybové činnosti, na péči o domácnost
a děti, na ruční práce, kterých se průměrně
zúčast ňovalo patnáct klientů. Do konce roku
2017 bude zrealizováno minimálně ještě pět
volnočasových aktivit. Volnočasové aktivity jsou

i nadále realizovány ve spolupráci se zaměstnan-
ci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
sv. Františka z Assisi v Milevsku a se zaměstnanci
z Domu dětí a mládeže Písek, detašované pra-
coviště Milevsko, kteří nám pomáhají s organi-
zací volnočasových aktivit, zajišťují výchovné
činnosti, dále činnosti vedoucí k rozvoji krea-
tivity, estetiky, trpělivosti, manuální zručnosti
každého jedince, a to vždy v souvislosti s danou
tématikou.

Mgr. Jana Krihová, DiS., odbor sociálních věcí

Akce podpořené z dotačních programů 
Jihočeského kraje

I v roce 2017
došlo k dalšímu
zlepšení vybavení
požární techniky
jednotky SDH Mi -

levsko. Došlo k pořízení věcných prostředků
vybavení první pomoci a vybavení pro práci
ve výškách. Z dotačního programu „Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje“ byla poskytnuta dotace
ve výši 25 tis. Kč. 
V polovině srpna byla dokončena také rekon-
strukce povrchu ve sportovní hale. Tato rekon-

strukce byla již nezbytně nutná, jelikož povrch
byl ve velmi špatném stavu. Nyní jeho stav
odpovídá aktuálním technickým, sportovním
a bezpečnostním předpisům a došlo také ke
zvýšení herní kvality jednotlivých sportů. Na
tuto akci se městu podařilo získat dotaci
z dotačního programu Jihočeského kraje „Pod-
pora sportu“ ve výši 600 tis. Kč. 

Ing. Jana Huptychová, 
odbor investic a správy majetku

Vítání občánků malým kulturním programem zpestřily děti z MŠ Sluníčko. 

80 LET
Stanislav Marvan
Karla Řehořová

Jan Smrt
Ludmila Vysokomýtská

85 LET
Ludmila Kadlecová

Miroslav Koptiš
Zdeňka Pávcová

90 LET
Bohumil Kulíšek

91 LET
Marie Kofroňová

94 LET
Jaroslav Melichar

96 LET
Františka Trojáčková
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Mini rozhovor s novým zastupitelem
Na jednání zastupitel-
stva 1. listopadu složil
slib jeho nový člen
Ondřej Šimánek, kterého
jsme požádali o krátký
rozhovor.

Můžete se nejprve čte-
nářům Milevského
zpravodaje představit?
Žiji v Milevsku celý život,

absolvoval jsem zde základní školu i gymnázium,
od roku 2002 zde působím jako advokát.

S jakými cíli vstupujete do milevského zastu-
pitelstva?
Mým cílem je podpořit rozumné nápady na roz-
voj Milevska, ať už náměty budou vycházet z mé
mateřské ODS, nebo i z jiných stran, tak, aby
Milevsko vzkvétalo.

Děkujeme za rozhovor

Už klepou na dveře

Ano je to tak. Předvánoční doba, doba adventu,
už klepe na dveře. Děti se těší a dospělí mají co
dělat, aby stihli vše, co tento čas obnáší.
Moje babička mi mnohokrát vyprávěla, jak vypa-
daly vánoční svátky v jejím dětství za první repu-
bliky. Vánoční smrček byl ověšen jablíčky, plátky
sušeného ovoce a oříšky. Figurky na něm byly
ze slámy a z korálků. Sem tam červená, nebo
žlutá mašlička. Na vrcholu stromku papírová
hvězda a kdo byl šikovný, udělal si místo hvězdy
andělíčka s trumpetkou. K večeři byla hrachová
polévka, kuba a jablečný závin. Dárky pro děti
byly hlavně dřevěné hračky a pro děvčata se
objevila i panenka s porcelánovou hlavičkou.
Dospělákům přinesl Ježíšek hlavně pletené šály
a rukavice, nezapomněl ani na každoroční papu-
če. Prostě chudé rodiny se obešly bez velkých
darů. Nebyla televize ani rádio a lidé trávili večer

u vánočních tradic a zpívali koledy. Pak se šlo
na půlnoční mši.
Dnešní století přineslo změny. I ta půlnoční
mše nebývá o půlnoci. Vánoční stromky jsou
bohatě zdobené, a tak je to i s dárky pro všechny.
Přesto je tato doba pro každého největším svát-
kem v roce. Člověk člověku je nějak blíže. Více
se objímají, více jim záleží na těch druhých než
na sobě samých. Vzpomíná se na dětství a na
blízké, rodiny se mezi sebou navštěvují a více
se myslí na ty, kteří již nejsou mezi námi. Máme
radost z našich dětí a vnoučat, z jejich rozzáře-
ných očí a nekonečných otázek. 
Moje šestiletá vnučka se mě zeptala: „Babičko,
jak to, že Ježíšek umřel na kříži a přitom mi nosí
dárky jako miminko?“ Toť otázka. Sice jsem
odpověď zvládla na jedničku, ale nebyla to
žádná legrace. Děti jsou zvídavé a nejsou hlou-
pé. Jejich hlavičky v dnešní době televize a počí-
tačů mají anténky velmi citlivé. Ale Ježíšek je
bytost, kterou mají rády, a nesmíme jim tuto
víru v něj nijak pokazit.
Vánoce jsou svátky klidu a lásky. Snažme se
uchovat si v sobě tu vánoční pohodu po celý
rok. Lidé dobré vůle jsou rozeseti po celé zemi
a chtějme k nim patřit, vždyť jsme na tomto
světě jenom jednou.

Marie Polívková

UPOZORNĚNÍ KNIHOVNY
O vánočních prázdninách bude oddělení
pro děti i pro dospělé ve městě otevřeno
jen ve všední dny. Přijďte za námi!
Pobočka v domě kultury bude uzavřena 
od pátku 22. prosince do pondělí 1. ledna
2018.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY 
V DK MILEVSKO

se uskuteční v neděli 10. prosince 
od 8:30 do 13 hodin

Přijďte si nakoupit vánoční zboží,
stromky, ozdoby, pečivo atd.

Trhy budou spojeny 
s výstavou modelů vláčků.

Vstupné: 5 Kč

Milevští loutkaři
Jsme milevští loutkaři a na začátek ledna při-
pravujeme další pohádku pro nejmenší. Rádi
bychom uvítali nové členy do našeho spolku.
Přijďte se podívat některý čtvrtek v 19 hodin
do loutkového sálu Domu kultury v Milevsku
na naši zkoušku. Ukážeme vám scénu, zákulisí,
jak se vodí naši dřevění kamarádi i jak jim
namlouváme hlasy. Třeba si najdete nového
koníčka, jako to bylo u nás. Vždyť radost našich
dětí dělá radost i nám. Tak se na nás přijďte
mrknout, budete vítáni.

LOUTKOVÁ POHÁDKA 
– TRPASLÍČKOVO TAJEMSTVÍ

Dům kultury Milevsko
neděle 7. ledna 2018 od 15 a 16 hodin

vstupné: 30 Kč
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STŘÍPKY Z MINULOSTI

300 let od slavného vítězství aneb Kdo vlastně byl ten Evžen Savojský?

Mnozí z návštěvníků milevského kláštera se na
prvním nádvoří zastaví u slunečních hodin na
zdi Latinské školy a ti zvědavější se snaží přečíst
latinský nápis, který hodiny doplňuje. Jejich
snaha je často málo úspěšná a podaří se jim
vyluštit jen slova: Austria (Rakousko) a Laudon
(pověstný rakouský vojevůdce 18. století).
Latinský nápis ve skutečnosti připomíná dvě
slavná vítězství habsburské monarchie v proti-
tureckých válkách. Praví se zde: 

Belgradi caesa est luna per Eugenium 
U Bělehradu byl Evženem poražen půlměsíc

Post quinqvaginta annos cedit tibi iterato
o Austria victore Gideone Laudon luna
Před padesáti lety opustil půlměsíc po vítězství
Gideona Laudona Rakousko

Text chronogramu nám především přesně datuje
vznik těchto slunečních hodin. Generál Laudon
porazil Turky u Bělehradu roku 1789 a protože
nápis na slunečních hodinách uvádí „…po pade-
sáti letech“, můžeme tedy oprávněně klást vznik
klášterních slunečních hodin do roku 1839. 
Nás však v tuto chvíli více zajímá první část
nápisu, zmínka o Evženovi, předchozím vítězi
od Bělehradu. Tento slavný rakouský válečník

se ze stránek našeho
dnešního dějepisu
vytratil, a tak pokud si
čeští návštěvníci Vídně
dnes zvědavě prohlížejí
jeho jezdeckou sochu na
Heldenplatzu, neboli
Náměstí hrdinů, obvyk-
le jen málo z nich ví,
o koho vlastně jde. Pro-
tože je jeho jméno uve-
deno na milevských slu-
nečních hodinách a od
nejslavnějšího vítězství
tohoto válečníka roku
1717 letos uplynulo prá-
vě třista let, nebude
možná od věci připome-

nout, kdo byl princ Evžen Savojský, „der edle
Ritter“, onen vznešený rytíř, jak se zpívá ve sta-
ré rakouské vojenské písni, kterou znali ještě
naši dědové. 
Evžen František, princ savojský a carignanský,
hrabě de Soissons, se narodil v Paříži roku 1663.
Jeho otcem byl francouzský generál Eugen
Mořic de Savoie-Carignan a matkou byla pro-
slulá Olympie de Mancini, předtím milenka
samotného krále Ludvíka XIV. Občas se dokonce
spekuluje, zda Evžen nebyl královým levoboč-
kem, ale patrně nikoli. Jeho matka ukončila
vztah s králem dávno předtím, než se Evžen
narodil. 
Byl původně určen pro církevní kariéru, ale to
mu nebylo po chuti. Nikdy se nenaučil latinsky,
zajímal se více o matematiku a životopisy slav-
ných vojevůdců. Ve dvaceti letech se dokonce
dvakrát pokusil požádat krále, aby mu přidělil
pluk, ale mladík se Ludvíkovi nelíbil, byl malý,
trochu nahrblý a navíc podal žádost způsobem,
kdy „žádost byla pokorná, ale žadatel nikoli“. 
Mladý muž se však nedal odradit, a když neuspěl
ve Francii, rozhodl se změnit stranu. Roku 1683
uprchl z Francie a vstoupil do služeb rakouských
Habsburků, tedy úhlavního nepřítele Francie.
Téhož roku se zúčastnil obrany Vídně proti Tur-
kům a na sklonku roku pak obdržel od císaře
patent k naverbování svého vlastního pluku
dragounů. Později bojoval proti Turkům v Uhrách
a roku 1689 na Rýně poprvé pozvedl zbraň proti
Francii. 
Roku 1697 byl jmenován vrchním velitelem
habsburských vojsk v Uhrách a už 11. září téhož
roku drtivě porazil tureckou armádu v bitvě
u Zenty – ta je dodnes považována za jednu
z nejslavnějších bitev habsburské monarchie
a malíř Carl von Blaas ji zpodobnil na stěně
 vestibulu vídeňského Arsenálu. Nemusíme jistě
připomínat, že v této bitvě bojovalo v Evženově
armádě i mnoho Čechů. 
V letech 1701–1714 ve válce o španělské dědictví
vybojoval celou řadu bitev na francouzském

a italském bojišti, a roku 1707 byl jmenován říš-
ským maršálem. Jeho sláva byla taková, že mu
ruský car Petr I. Veliký dokonce nabídl polskou
korunu, což však maršál s díky odmítl. 
Další sláva na válečném poli čekala Evžena za
turecké války (1716-1718). Už 12. října 1716
dobyl Evžen překvapivým úderem pevnost Teme-
švár v dnešním Rumunsku a na přelomu června
a července roku 1717 oblehl pevnost Bělehrad.
Už záhy se však ocitl v nepříjemné situaci, pro-
tože k městu se blížily hlavní turecké síly Chalila
paši o počtu 200 000 mužů. Toto vojsko pak
obklíčilo obléhatele Bělehradu, kteří se tak
náhle sami stali obleženými. Rakušané se dosta-
li do nedobré situace, před sebou měli Bělehrad
s 30 000 tureckými obránci, ze dvou stran řeku
a v zádech dvěstě tisíc mužů Chalila paši. Přesto
se Evžen nemínil vzdát.
Při ostřelování Bělehradu 14. srpna 1717 se
rakouským dělostřelcům podařilo zasáhnout
hlavní skladiště střelného prachu, při jehož
výbuchu zahynulo přes 3 000 Turků. Rakušané
poté tvrdě zdecimovali obránce Bělehradu.
O půlnoci 16. srpna pak Evžen zavelel k útoku
na hlavní Chalilovu armádu, která byla po dese-
tihodinové bitvě zcela rozprášena. O dva dny
později Bělehrad kapituloval. Obě strany byly
však válčením natolik vyčerpány, že v červenci
1718 byl v Požarevaci uzavřen mír. 
Habsburská monarchie jásala nad skvělým vítěz-
stvím. V té době ještě nikdo netušil, že za další
turecké války, k níž došlo v letech 1737–39, tedy
už po Evženově smrti, stačí neschopní rakouští
generálové ztratit skoro všechno, co jejich před-
chůdce před dvaceti lety dokázal získat.  
Evžen Savojský zemřel ve Vídni koncem dubna
1736 a je pochován v katedrále sv. Štěpána.
Jeho vojáci jej milovali a přezdívali mu Malý
kapucín, snad pro jeho malou postavu a zálibu
v hnědé barvě oděvů. Slávu tohoto proslulého
vítěze nad Turky dodnes připomíná jezdecká
socha na nádvoří Hofburgu, vídeňský palác Bel-
veder, který si dal Evžen pro sebe postavit,
a ovšem i nápis na slunečních hodinách v milev-
ském klášteře. Od dobytí Bělehradu letos uply-
nulo právě 300 let. 

Vladimír Šindelář – Milevské muzeum 

Princ Evžen Savojský v dobách své největší slávy. Hnědá barva jeho kabátu
potvrzuje, že se mu oprávněně přezdívalo Malý kapucín. 

Rukojeť kyrysnického palaše, jaký používala
rakouská těžká jízda za Evženových časů, zhruba
mezi lety 1700–1720. Tento exemplář letos obohatil
sbírky Milevského muzea.

Opravené sluneční hodiny na stěně Latinské školy
v milevském klášteře, včetně zmínky o Evženovi
a jeho vítězném obléhání Bělehradu roku 1717.
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FOTOOBJEKTIVEM

V listopadu bylo v Galerii M rušno. Kromě vernisáže výstavy obrazů milevského malíře Vlastimila Stehlíka v pátek 3. listopadu zde byly pokřtěny 2 knihy
pohádek – ve středu 8. listopadu knížka dětské poezie z milevského kraje od milevského rodáka Petra Šulisty „K babičce s dědou kroky mě vedou“ a v pátek
17. listopadu kniha „Dvanáct pohádek“ od milevského autora Zdeňka Kláska s ilustracemi Dominiky Koutníkové. Kmotrem knihy byl písničkář Miroslav
Paleček, který zazpíval své největší hity a ještě několik „Ježkáren“.
Ve středu 8. listopadu po křtu pohádek v galerii zazněly ještě básně o lásce, které přednesli  Jaromír Černík a členové Dramatického kroužku při 1. ZŠ
v Milevsku, který vede Soňa Schorníková. 

V zaplněném loutkovém sále DK Milevsko probíhala
v úterý 14. listopadu přednáška na téma Rehabili-
tace, kterou pořádal dům kultury společně se Senior
klubem ZVVZ. Přednášela lékařka Vladimíra Míková
z rehabilitačního oddělení táborské nemocnice
a hlavní fyzioterapeutka Gabriela Mazancová, která
přítomné seznámila s mnoha rehabilitačními
pomůckami a názorně je předvedla.

V listopadu proběhl v rámci projektu „Restart pra-
covního a osobního života pro ženy v Milevsku“ již
5. běh motivačně-vzdělávacího programu pro ženy
na podporu slaďování pracovního a osobního života
pro ženy v Milevsku a zároveň na podporu žen při
návratu na trh práce po MD/RD.

Až do konce prosince probíhá ve vestibulu knihovny
ve městě výstava fotoklubu Cvakycvak, kterou
v pondělí 6. listopadu zahájili žáci a učitelé ZUŠ
Milevsko.

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – to je
projekt České obce sokolské, do kterého se zapojila
nejmladší děvčátka z přípravky oddílu moderní
gymnastiky milevského Sokola. Každá malá gym-
nastka má svůj obrázkový sešit, do kterého lepí
samolepky za splněné pohybové úkoly. Díky zají-
mavým úkolům a veselým říkankám je cvičení vel-
kou zábavou. 

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhla v ul. P. Bezruče na
starém sídlišti obnova ovocného sadu. Výsadba čty-
řiceti stromů se uskutečnila za podpory neziskové
organizace „Sázíme stromy“, která prostřednictvím
sponzorů zajistila stromy i další materiál potřebný
pro sázení. S vlastním vysazováním pomáhali stu-
denti gymnázia i dobrovolníci z řad místních oby-
vatel. Všem zúčastněným patří velký dík. 

V první polovině listopadu byly dokončeny práce
na výměně povrchu ve dvoře polikliniky.
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ

PADDINGTON 2
pátek 1. a sobota 2. 12. 17:30
neděle 3. 12. 15:00
Francie, VB – Komedie, animovaný, rodinný –
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil
s rodinou Brownových a je oblíbeným členem
místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší
dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, začne
pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když
je tento dárek ukraden.
DABING 95 min.
vstupné: 110 Kč

METALLICA: QUEBEC MAGNETIC
pátek 1. 12. 20:00
USA – Koncert – JEDEN VEČER STO KIN V ČR -
Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním,
precizně zpracovaným záznamem legendární
show. Takhle hraje kapela na svém vrcholu.
TITULKY 135 min.
vstupné: 180 Kč 

KVARTETO
sobota 2., neděle 3. 12. 20:00
ČR – Komedie –Divadelní režisér Miroslav Krobot
přichází se svým druhým celovečerním filmem.
Po Díře u Hanušovic natočil komedii Kvarteto
o třicetiletých muzikantech, kteří hledají štěstí.  
ČESKÉ ZNĚNÍ 93 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

ČERVENÁ
čtvrtek 7. 12. 15:00
ČR – Dokument – Celovečerní dokumentární
film Olgy Sommerové o světově proslulé operní
pěvkyni a herečce Soně Červené.
ČESKÉ ZNĚNÍ 80 min.
vstupné: 50 Kč

PŘÁNÍ K MÁNÍ
čtvrtek 7. až neděle 10. 12. 17:30
ČR – Rodinný – Vánoční komedie vypráví o třech
dětech, která dostanou tři kouzelná přání. Využijí
kouzla správným způsobem a zabrání, aby se
nedostala do rukou zámožného hoteliérova syn-
ka?
ČESKÉ ZNĚNÍ 106 min.
vstupné: 110 Kč 

MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
čtvrtek 7., pátek 8. 12. 20:00
USA – Komedie – Nepeč a zapař. Amy, Carla
a Kiki, matky na tahu... Tentokrát o Vánocích. 
TITULKY 116 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
sobota 9. 12. 20:00
VB – Dokument – Nejnovější snímek z produkce
BBC Earth Films, tvůrců Zázračné planety, před-
stavuje divákům všech věkových kategorií neza-
pomenutelné hrdiny.

DABING 95 min.
vstupné: 80 Kč 

MILADA
neděle 10. 12. 20:00
ČR – Životopisný, drama – Na plátna kin se vůbec
poprvé dostává dramatický osud Milady Horá-
kové, který ve své době otřásl světem.
ČESKÉ ZNĚNÍ 133 min.
vstupné: 110 Kč

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
2D čtvrtek 14. až sobota 16. 12. 17:30
3D čtvrtek 14. až sobota 16. 12. 20:00
USA – Akční, sci-fi – Ve filmu pokračuje sága
rodu Skywalkerů. Postavy předchozího filmu
Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními
hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství,
během kterých odhalí prastará tajemství Síly
a šokující události z minulosti.  
DABING 150 min. 
vstupné: 3D: plné 150 Kč, děti 130 Kč; 
vstupné 2D: plné 130 Kč, děti 110 Kč

LAJKA
neděle 17. 12. 17:30
ČR – Loutkový animovaný sci-fi muzikál – Neleh-
ký je život fenky Lajky na periférii ruského vel-
koměsta. Po svém odchytu je násilně přeškolena
na průkopnici kosmonautiky.
ČESKÉ ZNĚNÍ 85 min.
vstupné: 110 Kč 

MOTORBAND: RESTART
neděle 17. 12. 20:00
ČR – Hudební dokument - Hudební dokumentární
film se ohlíží za osudy hudebníků, kteří v osm-
desátých letech budovali heavy metalové pod-
houbí v tehdejším Československu. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 120 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč

MILADA
čtvrtek 21. 12. 15:00
ČR – Životopisný, drama – Na plátna kin se vůbec
poprvé dostává dramatický osud Milady Horá-
kové, který ve své době otřásl světem.
ČESKÉ ZNĚNÍ 133 min.
vstupné: 50 Kč 

FERDINAND
čtvrtek 21. až sobota 23. 12. 17:30
USA – Animovaná dobrodružná komedie – Fer-
dinand je velký býk s velkým srdcem. Je to roz-
tomilé, leč trochu nešikovné až groteskně
působící stvoření, které ale neznalí lidé považují
za nebezpečné a zuřivé monstrum.
DABING 99 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

ŠPINDL
čtvrtek 21. až sobota 23. 12. 20:00
ČR – Komedie – Jak to dopadne, když se tři sestry
vydají do Špindlu za romantickým dobrodruž-
stvím s vidinou nalezení toho pravého? Ať to se
slečnami dopadne jakkoliv, diváka zasype lavina
komických situací a trapasů. ŠPINDL navazuje
na tradici úspěšných zimních komedií.

ČESKÉ ZNĚNÍ 98 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
3D čtvrtek 28. až sobota 30. 12. 17:30
USA – Dobrodružný, akční, komedie – Když čtve-
řice školáků objeví starou videoherní konzoli se
hrou, o které nikdy předtím neslyšeli – zvanou
Jumanji – ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž
se hra odehrává, a zcela doslova se stávají po -
stavami, které si pro hru zvolili.
DABING 111 min.
vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

LADÍME 3
čtvrtek 28., pátek 29. 12. 20:00
USA – Hudební komedie – Poslední jízda, pěvky!
S titulem mistra světa v a capella zpěvu v nor-
málním životě nepřežijete.
TITULKY 93 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

BORG/McENROE
sobota 30. 12. 20:00
Švédsko, VB – Drama, biografie – Wimbledon
rok 1980. Nejdeštivější léto desetiletí. Svět se
těší, až uvidí tenisovou jedničku Björna Borga
obhajovat svůj pátý titul na Wimbledonu. Jen
málokdo zná drama v zákulisí.
TITULKY 107 min.
vstupné: 120 Kč

TANEČNÍ HODINY 2017 – VĚNEČEK – KURZ B
pátek 1. 12. 19:00
Hraje: RM Band
prostory DK vstupné: velký sál 160 Kč, 
ostatní prostory 130 Kč

TANEČNÍ HODINY 2017 – VĚNEČEK – KURZ A
sobota 2. 12. 19:00
Hraje: RM Band
prostory DK vstupné: velký sál 160 Kč, 
ostatní prostory 130 Kč

NASVÍCENÍ ADVENTNÍ VÝZDOBY MĚSTA
neděle 3. 12. 17:00
Vystoupení Milevského smíšeného sboru, zahájení
akce Strom splněných přání (pořádá CML Milev-
sko), Zvonkový průvod (pořádá DDM Milevsko).
nám. E. Beneše
vstupné: zdarma

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER 
– OSUDY STARÝCH MLÝNŮ
pondělí 4. 12. 18:00
Vyprávění Jaroslavy Pixové o 16 zajímavých mlý-
nech popsaných v její nové knize Za osudy kla-
pajících perliček. Vypravování bude doplněno
promítáním historických i současných fotografií.
Knihu bude možné si na místě zakoupit.
výuková učebna
vstupné: 30 Kč

DŮM KULTURY

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

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz
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PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 
PRO MILEVSKÉ ŠKOLY
středa 6. 12. 10:00 a 11:30
Milevský dětský sbor připravuje vystoupení pro
žáky milevských škol.
velký sál

TOULKY ZA POZNÁNÍM – 
SLUNEČNÍ HODINY – NEJEN DEKORACE
středa 6. 12. 18:00
Přednáší: Ing. Miloš Nosek
Sluneční hodiny jsou detailem, který pozvedne
vzhled domu nebo zahrady a mile jej ozvláštní.
Pro Miloše Noska jsou dlouholetým koníčkem,
je to již 28 let, co se jimi zabývá. Ve svém povídání
nás seznámí s výrobou slunečních hodin a vším,
co se tohoto měření času týká.
loutkový sál
vstupné: 25 Kč

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 7. 12. 14:00
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 2

IRISDIAGNOSTIKA 
– ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
čtvrtek 7. 12. 17:00
Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 2

VÁNOČNÍ TRHY V DK MILEVSKO
neděle 10. 12. 8:30
Tradiční vánoční trhy v prostorách DK, spojené
s výstavou modelů vláčků.
prostory DK
vstupné: 5 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 12. 12. 13:00–16:00
učebna 2

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA
středa 13. 12. 17:00
velký sál 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
středa 13. 12. 18:00
Po celé České republice zazní v 18 hodin stejné
koledy. Jedná se o akci regionálních Deníků, která
spojí stovky míst. Dům kultury se přidává už
popáté. Součástí bude i malá dílna pro děti, která
bude připravena od 17:30 hodin.
amfiteátr DK
vstupné: zdarma

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 13. 12. 18:00–20:00
loutkový sál

MATURITNÍ PLES 4.A 
– GYMNÁZIUM MILEVSKO
sobota 16. 12. 19:00–02:00
Celým večerem provází moderátor Roman 
Anděl a o hudební zábavu se postará kapela Eli-
zabeth.
prostory DK

EVA PILAROVÁ – VÁNOČNÍ KONCERT
S MILEVSKÝM DĚTSKÝM SBOREM
neděle 17. 12. 19:00
Královna swingu a legendární česká zpěvačka
Eva Pilarová, která působí na scéně už od počátku

60. let, vystoupí v milevském domě kultury na
vánočním koncertu. 
velký sál
vstupné: 340 a 320 Kč
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské
kino

„TAKOVÉ FOLKOVÉ VÁNOCE“ 
ANEB „ZAS NARODIL SE KRISTUS PÁN“
úterý 19. 12. 18:00
Vánoční muzicírování 2. ZŠ Milevsko, tentokrát
jako pocta folkařům a písničkářům.
velký sál
vstupné: dobrovolné

VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – J. J. RYBA
sobota 23. 12. 18:00
Účinkují: Milevský dětský sbor, Milevský smíšený
sbor – sbormistryně Anděla Maršálková, Písecký
komorní orchestr se sólisty – dirigent Oldřich
Vlček
kostel sv. Bartoloměje
Předprodej vstupenek: www.milevskem.cz, 
DK Milevsko, Infocentrum Milevsko a Milevské
kino 
vstupné předprodej: dospělí 90 Kč, děti 30 Kč,
rodinná 220 Kč, na místě: dospělí 110Kč, děti 50Kč 

VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ
neděle 24. 12.
Tradiční vánoční pastýřské troubení. Pořádá Dům
kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko.
Více informací o trase a časech najdete na
www.milevskem.cz.
město Milevsko

JONÁŠŮV VÁNOČNÍ BETLÉM
pondělí 25. 12. 19:30
Tradiční vánoční rocková zábava se koná již
potřinácté. 
prostory DK
vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 150 Kč

TANEČNÍ VEČER - LOUČENÍ S ROKEM 2017
čtvrtek 28. 12. 19:00–24:00
K tanci a poslechu hraje Malá Valdaufinka Ády
Školky. Předsilvestrovský taneční večer pořádá
Dům kultury Milevsko ve spolupráci s SK ZVVZ
a Sociálními službami Města Milevska. Rezervo-
vané vstupenky je nutné vyzvednout do 20. pro-
since. V ceně vstupenky je přípitek.
velký sál
vstupné: 100 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč

ROCKOVÁ NOC – ELIZABETH + FANTOM
pátek 29. 12. 20:00
prostory DK
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

PŘIPRAVUJEME:
LOUTKOVÁ POHÁDKA – 
TRPASLÍČKOVO TAJEMSTVÍ
neděle 7. 1. 15:00 a 16:00
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA 
+ KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM 
– INFORMAČNÍ SCHŮZKA
úterý 9. 1. 17:00
učebna 2

SEMINÁŘ NAUČ SE ODHALIT 
PRAVOU TVÁŘ ČLOVĚKA 
PODLE RUKOPISU
pátek 12. a 19. 1. 17:00–20:00
učebna 2
vstupné: 450 Kč

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
úterý 30. 1. 19:00
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem
Zdeňka Izera. 
velký sál
vstupné: předprodej 240 Kč, na místě 280 Kč

VERNISÁŽ VÝSTAVY – ROHATÁ
úterý 5. 12. 17:00
Vernisáž výstavy mladé písecké malířky a módní
návrhářky Alžběty Vláškové.

VÝSTAVA – ROHATÁ
středa 6. 12. – čtvrtek 4. 1. 2018
Výstava mladé písecké malířky a módní návrhář-
ky Alžběty Vláškové. 
vstupné: 10 Kč

VÁNOČNÍ NOKTURNO –
ROZSVĚCOVÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE
středa 6. 12. 18:00
Čtyři svíčky – čtyři symboly adventního času
budou doprovázeny hudbou baroka, klasicismu
a skladbami s vánoční tématikou. Koncert se
koná pod záštitou starosty města Milevska Ivana
Radosty.
vstupné: 100 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY –
JAROSLAV HUTKA & PEPA ŠTĚPÁNEK
pátek 15. 12. 19:30
Představení alba Nebeští malíři s vánoční téma-
tikou navazuje na první dvě Hutkova alba lido-
vých písní.
vstupné: předprodej 150 Kč, 
na místě 180 Kč

16. VÁNOČNÍ JARMARK 
STARÝCH ŘEMESEL
neděle 3. 12. 09:00–17:00
Jarmark je spojený s prodejem vánočního zboží
a rukodělných výrobků.

HISTORIE MILEVSKÝCH MAŠKAR
neděle 3. 12. 14:00
Přednáška o původu milevských maškar, podob-
nosti a rozdíly s ostatními masopustními tradi-
cemi v Čechách a na Moravě, historie milevských
maškar od poloviny 19. století. Přednáší PhDr. Jan
Pokorný.
Muzeum milevských maškar

GALERIE M

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

MILEVSKÉ MUZEUM

KLÁŠTERNÍ  557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz
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DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
sobota 2. 12. 15:00-17:00
Každoroční akce na podporu dětských knih bude
tentokrát ve znamení komiksů. V rámci akce
vyhlásíme nejlepšího čtenáře dětského oddělení
a odstartujeme 3. ročník charitativního bazaru
knížek.
dětské oddělení

BIBLIOBAZAR ANEB 
KDYŽ KNIHY POMÁHAJÍ 
sobota 2. 12. a celý následující týden
3. ročník charitativního bazaru knížek letos
finančně podpoří sourozence Sáru a Kubíka,
kteří trpí nevyléčitelným Sanfilippo syndromem.
vestibul knihovny

LISTOVÁNÍ - ZÁVĚRKA (MILOŠ URBAN)
středa 6. 12. 17:30
Scénické čtení z milostné novely autora, jenž
bude také přítomen. Účinkují Petra Bučková
a Lukáš Král. 
Milevské kino
vstupné: 110 Kč, v předprodeji v knihovně 90 Kč

SOBOTNÍ DESKOVKY
sobota 9. 12. 9:00–10:30
Nabízíme možnost aktivně strávit předvánoční
dopoledne v příjemném prostředí naší knihovny.
Lektorka Vendula Vrzalová připravila pro malé
i větší děti hlavolamy, nové deskové hry a další
aktivity rozvíjející logické myšlení. Bez nutnosti
přihlašování předem, vstupné zdarma.
Bookroom

ČOKOLÁDOVÁNÍ
pátek 15. 12. 15:00–16:00
Další z knihovnických „alternativních“ akcí umož-
ní nahlédnout pod pokličku přípravě kvalitní
čokolády.  
vestibul knihovny

VÝSTAVA „...ZA LIDMI“ 
celý prosinec
Fotoklub Cvakycvak z Milevska zve všechny své
příznivce na tradiční výstavu do milevské
knihovny. Otevřena je každý všední den od 8 do
17 hodin, v úterý od 8 do 12 hodin.
vestibul knihovny

ZIMNÍ STADION: 
3. 12. 14:00
Mikulášská na ledě
Veřejné bruslení a hokejová utkání dle rozpisu
na stránkách www.spos-milevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:
Florbal st. žáci 03. 12. 08:00
Florbal ml. žákyně 09. 12. 08:00
Florbal ml. žáci 10. 12. 08:00

Florbal dorost 16. 12. 08:00
Házená 17. 12. 08:00
Proactiv besídka 17. 12. 16:00
FC ZVVZ Vánoční turnaj 26. 12. 09:00
TUKANI - 29. 12. 09:00
nohejbalový turnaj
Florbalové Vánoce 29. 12. 15:00

SAUNA:
Středa – muži 16:00-21:00
Čtvrtek – ženy 15:00-21:00
Pátek – muži 15:00-21:00

PRAHA PŘEDVÁNOČNÍ 
úterý 5. 12.
Návštěva vánočních trhů a prohlídka výstav dle
nabídky. Případné vstupné není v ceně. Odjezd
v 7:30 hodin.

BIO SENIOR – ČERVENÁ  
čtvrtek 7. 12.
ČR – Dokument – Celovečerní dokumentární
film Olgy Sommerové o světově proslulé operní
pěvkyni a herečce Soně Červené.
Milevské kino

BIO SENIOR – MILADA 
čtvrtek 21. 12.
ČR – Životopisný film, drama – dramatický osud
Milady Horákové, který ve své době otřásl svě-
tem.
Milevské kino

LOUČENÍ S ROKEM 2017
čtvrtek 28. 12. 19:00
Taneční večer, členové SK mají 50% slevu na
vstupné. 
DK Milevsko

SILVESTROVSKÝ VÝLET   
A) DO OKOLÍ BERNARTIC
neděle 31. 12.
Informace budou ve vývěsních skříňkách a na
webových stránkách.
vede: Jaroslav Mácha

B) DO HREJKOVIC
neděle 31. 12.
Odchod od Humaniky v 10:00 hodin.
vede: Zuzana Sekalová

C) SILVESTROVSKÝ VÝSTUP 
NA VELKÝ MEHELNÍK
neděle 31. 12.
Pořádá KČT OTAVA Písek. Setkání turistů na
vrcholu v době od 8 do 13 hodin. Je možnost se
vypravit na vrchol s pořadateli v 9:30 hodin od
Základní školy Šobrova nebo si zvolit vlastní tra-
su. Případné další informace přes e-mail:
ok1http@seznam.cz. Účast individuálně.

NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
pondělí 1. 1. 2018 
Tradiční vycházka do okolí Milevska. Sraz ve 14
hodin u sokolovny.
vede: Jindřich Janouch

PŘEDADVENTNÍ KONCERT 
pátek 1. 12. 17:00
Vokalistky z Chyšek a Patrik a Hynek Hradecký.
kostel sv. Bartoloměje
vstupné: dobrovolné

ADVENTNÍ KONCERT 
neděle 10. 12. 15:00
Zazpívá schola od sv. Markéty ze Zhoře u Jihlavy.
Uskuteční se také při bohoslužbách v kostele
v Nadějkově v 9:30 hodin a v Sepekově v 11:00
hodin. 
Latinská škola

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
pátek 15. 12. 18:00
1. přednáška P. Metoděje Kozubíka.
Latinská škola

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
sobota 16. 12. 9:15
2. přednáška. Od 10:30 do 11:45 hodin možnost
adorace a svátostí smíření – bazilika. Mše svatá
večer na náměstí v kostele sv. Bartoloměje v 17
hodin. 
Latinská škola

SVATOŠTĚPÁNSKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
úterý 26. 12. 18:00
Vánoční koncert skupiny Fantom. 
bazilika

MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL 
V CENTRU MILÍSEK
pondělí 4. 12. 15:00 
Odpoledne s Mikulášem a jeho družinou pro rodi-
če s dětmi.
vstupné: 50 Kč (hradí jen rodič)

BALETNÍ ŠKOLIČKA 
úterý 5. 12.
Zápis na druhé pololetí do baletní školičky Flash-
dance Labuť.  

ZÁPIS – LOGOPEDIE
každý čtvrtek 14:30–16:00
Logopedie s pí Vávrovou, objednat předem na
tel.: 608 259 525.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 7. 12 08:00–16:00
Bezplatné individuální konzultace, nutno objed-
nat předem.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

SPOS MILEVSKO

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

SENIOR KLUB ZVVZ

www.zvvz.cz/seniorklub

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.pisecko.info

MILEVSKÝ KLÁŠTER

KLÁŠTERNÍ  556 | TEL.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

CENTRUM MILÍSEK

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz
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SEBEROZVOJOVÝ KURZ PRO RODIČE 
– INFORMAČNÍ SCHŮZKA
úterý 12. 12. 10:00 
Kurz ve spolupráci s organizací Attavena budeme
otevíráme v roce 2018.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ MAMINEK 
V MILÍSKU
pondělí 18. 12. 15:00 
Společné vánoční setkání maminek a dětí.
vstupné: zdarma (vzorek cukroví)

PSYCHOLOG V PORADNĚ
středa 20. 12. 8:00–16:00
Bezplatné individuální konzultace, nutno objed-
nat předem.

MOTIVAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
PRO ŽENY 
6. běh kurzu v první polovině roku 2018. 7denní
bezplatný program pro ženy obsahující 2 kurzy:
Bilanční diagnostiku (osobní portfolio) a Kurz
slaďování rodiny a práce. Příjem přihlášek prů-
běžně.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
čtvrtek 14. 12. 15:00-18:00
Vánoční čtení, hudební program, dílničky pro
děti, prodej dětských výrobků, občerstvení a mno-
ho dalšího.

sobota 23. 12. 17:00

MILEVSKÉ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
nám. E. Beneše

TANEČNÍ ZÁBAVA
sobota 9. 12. 20:00
Hraje GangstaSKA a Scarlet.
KD Branice

TRADIČNÍ VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
sobota 2. 12. 9:00–12:00 
S sebou korpusy, chvojí a přízdoby. 

TRADIČNÍ ZVONKOVÝ PRŮVOD 
neděle 3. 12. sraz před DDM v 16:40
S sebou zvonečky a dobrou náladu.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
středa 27. 12. 9:00-12:00
O medaile a drobné ceny, startovné zdarma. 

ZIMNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
čtvrtek 28. 12. 9:00-12:00
Přijďte si vytvořit sněhuláka z keramiky.

OBEC BRANICE

2. ZŠ MILEVSKO

J.A.K OMENSKÉHO 1023 | TEL.: 383 521 375
www.2zsmilevsko.cz

JUNÁK – SEDMIČKA MILEVSKO

DDM MILEVSKO

NA TRŽIŠTI  560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

VYHRAZENO PRO ŠKOLY

MŠ PASTELKA

PEČENÍ VÁNOČNÍHO BETLÉMU
čtvrtek 7. 12. 13:00

TVOŘÍME DÁRKY PRO RODIČE
středa 13. 12. 13:00 

PREVENTIVNÍ TÉMA: ALKOHOL
středa 20. 12. 14:00 

VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ U KAKAA
středa 27. 12. 13:00

PŘEDVÁNOČNÍ PEČENÍ A TVOŘENÍ
úterý 5. 12. 10:00 

BESEDA S MGR. JAROMÍREM BASLEREM
úterý 12. 12. 10:30 

PŘEDVÁNOČNÍ POHODA 
A POSLEDNÍ SETKÁNÍ V ROCE 2017
úterý 19. 12. 10:00

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

SaS ROZÁRKA

Beseda pro rodiče

MŠ Pastelka se v lednu 2017 úspěšně připojila
k projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ“. V rámci pro-

jektu „Šablony pro MŠ Pastelka“ – Odborně
zaměřená tematická setkávání a spolupráce
s rodiči dětí v MŠ, proběhla dne 1. listopadu
beseda rodičů s Mgr. Hanou Mahdalovou z PPP
Tábor na téma „Školní zralost a připravenost
dítěte“. Rodiče „budoucích školáků“ měli mož-
nost proniknout do dané tématiky a posléze se
v příjemné atmosféře rozvinula diskuse k odkla-
du školní docházky, k předčasnému nástupu do
ZŠ, k logopedickým problémům dětí apod.

Kolektiv MŠ Pastelka

Zájezd – Advent na Křivoklátu
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku pořádá
v sobotu 9. prosince zájezd na adventní trhy na
Křivoklátu. Součástí zájezdu bude i návštěva
zámku Dobříš. Odjezd z Milevska od Sokolovny
bude v 8 hodin. 
Kromě tradičních trhů budou na Křivoklátu
i ukázky starých řemesel a také vystoupení
různých kejklířů. Raritou letošního adventu na
Křivoklátě bude patrně představení tří Rybových
vánočních mší. Jednou představí Rybovu mši
Hej, mistře soubor Václav z Čisté na Rakovnicku,
stejnou mši chystá už tradičně i smíšený sbor
SUDOP. Českou mši půlnoční od Jana Jakuba

Ryby pak uvedou Křivoklátští hudci. Lidé si
budou moci prohlédnout betlém, který vyřezali
řezbáři na letošním Křivořezání.
Vstupné na adventní trhy, výstavu a představení
na nádvoří činí pro děti 15 Kč, pro dospělé pak
dvojnásobek. Výše jízdného bude stanovena na
základě počtu přihlášených účastníků, zhruba
300–350 Kč. 
Zájemci o účast na zájezdu se mohou hlásit do
6. prosince na telefonním čísle 777 647 117.
V případě malého zájmu si pořádající organizace
vyhrazuje právo zájezd zrušit.

Za Spolek pro rozvoj kultury J. Bílek
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Tak se jmenuje další ročník oblíbeného vlastivěd-
ného cyklu Univerzity třetího věku v Milevsku,
který pořádá Spolek pro rozvoj kultury. 
V průběhu celého roku (s výjimkou prázdninových
měsíců) se budou moci posluchači seznamovat
prostřednictvím přednášek a terénních exkurzí
se zajímavostmi nejkrásnějšího jihočeského poho-
ří. 
Přednášky se budou konat 1x měsíčně (leden až
březen a říjen až prosinec), exkurzí (výletů) je
naplánováno osm. 
Při přednáškách si připomeneme horopisné roz-
dělení Šumavy, dozvíme se zajímavosti z historie
šumavského sklářství, připomeneme si historii
asoučasnost těžby nerostných surovin na Šumavě,
vzpomeneme aktuální ipozapomenutá šumavská
poutní místa, seznámíme se s historií šumavského
pivovarnictví ataké s historií šumavského plavení
dřeva. Přednášky budou doplněny množstvím
fotografií vztahujících se k probíraným tématům.
Terénní exkurze potom budou směřovat do jed-
notlivých šumavských regionů a navštívíme při
nich některá méně známá šumavská místa. Na
Vimpersku navštívíme např. Boubín s pralesní
rezervací, nebo v Krušlově zajímavý Machův včelín
či kostel ve Strašíně, rozhlednu na Javorníku
a kapli na Královském kameni nebo Obří hrad
u Popelné. Na Prachaticku se zastavíme v obno-
veném zámku v Dubu, na Drslavické tvrzi, na nauč-
né stezce u Albrechtovic nebo také ve Volarech,
kde si prohlédneme obnovenou křížovou cestu,
památník obětem Pochodu smrti nebo volarské

seníky. Zastavíme se talé ve Lhenicích a v Chro-
bolech upoutních kaplí nebo na Libíně urozhled-
ny. Exkurze na horní Vltavu nás zavede do Nové
Pece a do Stožce, na Medvědí stezku a do Zvon-
kové. Na Lipensku navštívíme elektrárnu vodního
díla Lipno, zastavíme se ustarých energetických
děl v sousedství Loučovic aVyššího Brodu, z Nové
Pece se vydáme k Plešnému jezeru a navštívíme
také Hořice na Šumavě s muzeem radiopřijímačů
aHořických pašijí. Navštívíme také přírodní výtvor
Čertovo kopyto nebo ve Frymburku povrchový
vodovod či nedaleký hrad Vítkův kámen. Jedna
exkurze nás také zavede do Pošumaví. Navštívíme
při ní např. významné místo, které dodává lidem
energii – Boží kámen uKraselova, kostel amuzeum
v Žihobcích, mlynářské muzeum a rozhlednu
v Hoslovicích, či muzeum v Horažďovicích. Trasy
exkurzí jsou voleny tak, aby se na každé z nich
účastníci seznámili s přírodními, technickými,

architektonickými i náboženskými památkami.
Letošní exkurze budou, na rozdíl od předchozích
ročníků, orientovány více na přírodní zajímavosti,
ne ke všem se dostaneme autobusem, budeme
tedy více než jindy chodit pěšky. 
Úvodní schůzka zájemců se uskuteční ve středu
17. ledna 2018 v loutkovém sále domu kultury
v Milevsku od 18 hodin. Účastníci se na ní seznámí
s podrobným programem ročníku, bude vybrána
záloha (1.000 Kč) aformou obrazové prezentace
budou moci navštívit některá místa, o nichž si
budeme během roku vyprávět. Zveme všechny
zájemce, kteří se chtějí dozvědět nové zajímavosti
o Šumavě a jejích krásách. Program Univerzity
třetího věku je otevřen všem věkovým kategoriím,
není tedy určen výhradně seniorům. 

Josef Bílek, 
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku

Šumava a její zajímavosti

Schwarzenberský kanál. Vítkův kámen.

Osudy starých mlýnů
Na pondělí 4. prosince od 18 hodin pro vás Dům
kultury Milevsko připravuje poslední letošní dis-
kusně vzdělávací večer. Na něj nám přijde Jaroslava
Pixová vyprávět o 16 zajímavých mlýnech popsa-
ných v její nové knize Za osudy klapajících perliček.
Mlýny jsou rozesety od Šumavy až po Petrovicko
u Sedlčan, například v Hoslovicích, Božeticích,
Veselíčku u Milevska, Srlíně u Bernartic, čtyř mlýnů
na Petrovicku a dalších. Vypravování bude doplně-
no promítáním historických i současných fotogra-
fií, knihu bude možné si na místě zakoupit. 

Fanoušci opět nadělí na Boží hod dárky
V Milevsku nadílka Štědrým dnem nekončí!
V pondělí večer 25. prosince pořádá DK Milevsko
a kapela Ticho de pre Cupé Band již tradiční kon-
cert Jonášův Betlém, na kterém účastníci mohou
přispět libovolnou částkou na dárky pro děti ze
znevýhodněných, často neúplných rodin. „Každý
rok vybíráme peníze na dárky pro děti, které by
jim Ježíšek nedokázal obstarat. Rodiny nám pře-
dem pomáhá vybírat sociální odbor a od maminek
známe tajná dětská přání,“ svěřuje se frontman
kapely Ticho de pre Cupé Band a mluvčí pořada-
telského týmu Michal Kupec. 
V minulém ročníku tak byly rozdány dárky v hod-
notě téměř 60.000Kč, ato mezi 29 dětí. Ty si přály
dárky od panenek až po tablety, ale podle pořa-

datelů teď elektronika vede. „Děti prostě rok od
roku zvyšují nároky na Ježíška, respektive Jonáše,“
podotýká Michal Kupec s tím, že za dobu pořádání
koncertu už bylo obdarováno více než 100 dětí. 
Díky neutuchajícímu zájmu ocharitativní koncert,
který si s drobnými výkyvy každý rok přijde
poslechnout okolo pěti set lidí, letos Jonášův
Betlém oslaví už 13. výročí. Tentokrát rozvlní
milevské pankáče česko-italský borec Kapitán
Demo snovou deskou Bez klobouku Boss. Poetic-
ké duše, kterým zbývá po cukroví místo ina něja-
kou tu duševní potravu, rozteskní folkař Pokáč,
který představí debutové album Vlasy. Náladu
na druhou navodí ska-punková skupina Gang-
staSKA a také milevská stálice Ticho de Pre Cupé

Band. „Z peněz vybraných na vstupném vyplácíme
honoráře kapelám, které celý večer zajišťují publi-
ku skvělou zábavu. Zároveň se ale snažíme, aby
si vstupenku mohl dovolit každý apřišlo co nejvíce
lidí,“ dodává Michael Kupec. Letos tak zájemci
pořídí lístky za 150 korun na místě, v předprodeji
za 130Kč. Akce začíná v 19:30 hodin v milevském
domě kultury. Michal Kupec



PROSINEC 2017 STRANA 12

Výukový seminář z grafologie
Na leden připravuje DK Milevsko výukový seminář
z grafologie s názvem Nauč se odhalit pravou tvář
člověka podle rukopisu. Vsemináři se naučíte získat
důležité pravdivé informace o sobě či jiném člo-
věku, ato pouze na základě rukopisu. Účastníci se
mohou dozvědět mnoho o své vlastní osobnosti,
neboť pracují s vlastním rukopisem (samozřejmě
chtějí-li či najdou-li k tomu odvahu...). Nezáleží
přitom na tom, zda píší hodně nebo málo, mají
písmo hezké, či nevzhledné, nečitelné, roztřesené,
nevypsané apod. Dále získají informace, jak se

orien tovat vrukopise jakéhokoli pisatele, jaké zna-
ky jsou v písmu klíčové a čeho je třeba si všímat.
Ukážeme si např., jak rozpoznat, jestli se člověk
chová přirozeně nebo spíš jen blafuje apokouší se
na nás hrát nějakou nepoctivou hru, kolik má pisa-
tel energie ajak se bude chovat vzátěžových situa-
cích, jaký je jeho poměr citu a rozumu, jak vypadá
jeho sexuální energie, je-li extrovertní či spíše
introvertní povahy, jak zachází semocemi amnoho
dalšího. Vsemináři pracujeme sukázkovými ruko-
pisy, s rukopisem vlastním a lze použít i rukopis

přinesený, který nás zajímá (přítele, dítěte staršího
12 let, otce, šéfa...). Seminář, který se pro velký
zájem uskuteční ve dvou termínech (12. a19. ledna
2018), je připraven pro menší skupiny lidí, aby
vznikla příjemná atmosféra a účastníci se mohli
během výuky aktivně abez ostychu zapojovat aptát
se, na cokoli potřebují. Seminář je možné darovat,
rádi vám vystavíme dárkový poukaz. Cena je 450Kč,
přihlášky se přijímají na telefonu 383 809 201 nebo
na e-mailu kortanova@milevskem.cz.

O Štědrovečerním pastýřském troubení

Ty tam jsou doby, kdy ponocný troubil aoznamoval
noční čas, jak je známe z dob minulých. Tato tra-
dice se svým způsobem udržela i ve století dva-
cátém také v našem městě. Samozřejmě v době
mého mládí nechodil žádný ponocný s rohem
a halapartnou, aby občanům sděloval půlnoc.
Uchovala se na Štědrý den. Již to nebyl ponocný.
Byl to hudebník, který troubil na křídlovku, známý
to žesťový nástroj. I když Milevsko bylo za mého
dětství jen asi třítisícové město, obejít všechny
domy za Štědrý večer by bylo nad síly jednoho
muzikanta. Protože zde byla řada muzikantů,
dokonce kapelníků, kteří ovládali nejeden hudeb-
ní nástroj, včetně křídlovky, rozdělili si území
města na rajony. Pak již bylo snadnější domluve-
nou část města obejít aukaždého domu onu slav-
nostní intrádu zatroubit. Její zápis vnotách podle
Ladislava Devery je součástí mého povídání a je
jeho neoddělitelnou přílohou. Všichni účinkující
trubači znělku znaly, a tak ji také interpretovali.
Tento „štědrovečerní pastýř“ nebo také lidově
„slouha“ neobcházel domy sám. Vždy s ním šla
ještě jedna osoba, zpravidla manželka nebo někdo
jiný zrodiny. Tato osoba sbírala peněžní dary nebo
dobroty od štědrovečerního stolu. Trubač mezitím
již kráčel o dům dál, aby se neztrácel čas. Takže
asistent, spíše asistentka, byla idosti obtěžkána.
Často jsem viděl, že muzikantova žena nesla tyto
materiální dary v nůši na zádech. I tak to byl pro
trubače velmi náročný večer. Byl to ale také vítaný
příspěvek do rodinného rozpočtu. Byl náročný
izjiného důvodu. Samozřejmě na Štědrý den byla
vždy po ruce kapka nějakého ostřejšího moku,
a tak zvláště v době krutých mrazů mohl slouha
něco na zahřátí těžko odmítnout. To pak se mu
ale ke konci obchůzky dost těžko troubilo aněkteré
tóny mohly znít už i trochu podivně.
Vždy jsme doma čekali až se pod okny ozve známá
melodie oznamující nastávající sváteční čas. Tru-
bač přicházel, vzhledem kdélce obchůzky, někdy
dost pozdě. V některých rodinách se dokonce
čekalo se štědrovečerní večeří až po odtroubení
této intrády. My vnaší rodině jsme se na troubení

těšili, ale jedli jsme dříve, abychom využili více
čas slavnostního večera.
Snad o tomto zvyku již bylo řečeno dost a nyní
bych chtěl vzpomenout na některé aktéry, kteří
v době mého mládí tuto tradici udržovali.
Z mých vzpomínek i mých vrstevníků z doby po 
2. světové válce se mi vybavují jména několika
muzikantů. U některých znám jen příjmení. Byli
to pánové: Ladislav Devera, Štěpán Kofroň, pan
Panec, Špánek, Hulvát, Hrych aVošahlík amožná
idalší, kterým se omlouvám. Pan Devera aŠpánek
měli dokonce svoje kapely.
Pana Kofroně si pamatuji hlavně s velkým basem
kolem těla, jak přiznával muziku v pohřebních  
kapelách, když dechovka doprovázela průvod
z městského kostela sv. Bartoloměje na náměstí
až ke sv. Jiljí, patronu gotického kostela, uprostřed
milevského hřbitova. Trasa asi dva kilometry aon
hrál celou cestu stěžkým nástrojem na ramenou.
Když je řeč o sv. Jiljí trochu odbočím od daného
tématu. Staří milevšťáci mají takové rčení, když
jde „do tuhého“, a to: „Už půjdu brzy ke sv. Jiljí“.
Ale abych se vrátil k tématu.
Štědrovečerní pastýřské troubení vMilevsku úplně
nezaniklo. Neprobíhalo však vtakové podobě jako
tomu bylo za mého mládí. Ještě po roce 1968,
kdy jsem se srodinou nastěhoval do nového druž-
stevního bytu, chodili nějaký rok tradiční trubači.
Když taková intráda zazněla v chodbě čtyřpatro-
vého domu, nebylo možno ji přeslechnout.
A odměna trubače již byla jen v peněžní formě.
Štědrovečerní vytrubování bylo znovu uvedeno
do života v 90. letech minulého století zásluhou
pracovníků milevského domu kultury. Nebudu
pátrat po přesné posloupnosti obnovení této tra-
dice, ale podle bývalého ředitele DK Karla Reiniše
by to měl být rok 1992. Popíši jen události dle
informací jednotlivých aktérů, kteří se na akci
podíleli a dosud v ní účinkují.
Léta troubil na křídlovku Václav Čapek, můj spo-
lužák z průmyslovky. Již se nechodilo dům od
domu. Začalo se jezdit v kočáře, taženém koňmi.
Ten zastavoval na předem určených místech ve
městě, k tomu se kromě zmíněné znělky troubilo
i několik tradičních koled. Jeden čas se stavělo
také „Na Hůrkách“, nejvyšším bodu města, kde
se vytrubovalo na všechny světové strany.
Po panu Čapkovi převzal tuto funkci Václav Adam,
bývalý člen posádkové hudby v Táboře a nynější
učitel ZUŠ v Milevsku. V prvních letech on spolu
sdalším učitelem ZUŠ Jaromírem Kašparem tento

způsob pastýřského troubení, včetně koled, pro-
vozovali z balkonu radnice.
A jak vypadá současná situace? Jak je o Milevsku
všeobecně známo, je jedním z míst, kde je velká
snaha obnovit a udržet staré lidové tradice. Lze
říci, že díky řadě nadšenců se to daří. Jsou to
především milevské maškary. Letos se dokonce
otevřelo samostatné muzeum milevských maškar.
Ktomu tedy patří také ipastýřské troubení. Atak
asi od roku 2010 převzalo maškarní sdružení
s domem kultury starost i o tuto pěknou staro-
bylou tradici. Dnes se vozí v kočáře Václav Adam.
Opět se staví na určených místech. Troubí se stará
deverovská intráda ana ni navazují známé koledy.
Obyvateli města, zvláště dětmi, je tento obyčej
přijímán velmi pozitivně a na každém určeném
místě na kočár s trubačem čeká netrpělivý dav.
Přítomní si pak tento jedinečný zážitek přinášejí
do svých svátečních domovů.
Věřme, že i v budoucnu naši následníci, v této
dnes velmi rušné a uchvátané době, zachovají
úctu k lidové tradici a ponesou tento odkaz dále
21. stoletím. Vladislav Hadáček, Milevsko

Na následující fotografii jsou téměř všichni milevští
hudebníci, kteří se zúčastňovali této pěkné tradice
– obchůzky města, zatroubení intrády s přáním šťast-
ných a veselých svátků. Snímek je pořízen na pohřbu
Jana Fleišmana - seniora. Psal jsem o něm jako
o známém, zasloužilém členovi maškarního sdru-
žení. Pohřební průvod je na Husově náměstí. V poza-
dí je lékárna, která zde sídlila řadu desetiletí.
Popis „pohřebačky“ s poznanými muzikanty ště-
drovečerních troubení:
První zleva Bohumil Hulvát. Druhý s basem na rame-
nou Štěpán Kofroň. Třetí kapelník Ladislav Devera.
Šestý Jindřich Hrych. Devátý, hledící do kamery Edu-
ard Vošahlík. Mladý hudebník ve světlém svrchníku
Jaroslav Radosta, otec současného starosty města
Milevska.
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V roce 1991 natočili Jaroslav Hutka
aRadim Hladík album moravských lido-
vých posvátných balad. Deska ležela
varchivu avyjde po více než pětadvaceti
letech letos vprosinci. Album svánoční
tématikou navazuje na první dvě Hut-
kova alba lidových písní, a to dokonce
i obalem, který navrhla Zora Růžová,
autorka obalů legendárních desek Stůj,
břízo zelená a Vandrovali hudci.
Album Nebeští malíři představí Jaroslav
Hutka v pátek 15. prosince na koncertě
vmilevské Galerii M, kde vystoupí skyta-
ristou Josefem Štěpánkem.

Josef Veverka

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:

• 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

Nové informační místo projektu 
ŽIVÉ MILEVSKO – SMART REGION

Máme pro Vás skvělou zprávu… Po
domluvě s paní ředitelkou Městské
knihovny v Milevsku, Petrou Bláho-
vou, vznikne v prostorách knihovny
nové informační místo pro občany
a návštěvníky s aktuálními informa-

cemi o projektu. 
Prostor, kde budete moci tyto informace najít, přečíst si je a mít mož-
nost se do projektu i zapojit, nám pomůže zútulnit společnost PF
NÁBYTEK. Pan ředitel společnosti, Tomáš Linhart slíbil, že nám vyrobí
krásná a pohodlná křesílka, stolek a také informační panel. Moc
oběma děkujeme! 

Za projektový tým Vít Král,
hlavní koordinátor projektu

Kolektiv pracovníků 
zubní ordinace

MUDr. Lubomíra Pecháčka
přeje svým pacientům

klidné prožití 
vánočních svátků

a hodně štěstí v novém roce.

Hudební sklepy – Jaroslav Hutka 
& Pepa Štěpánek

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
- DAŇOVÉ AKTUALITY

Přednáší: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram
Termín: úterý 19. prosince 2017 od 14:00 do 17:00 hodin 
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO, Nádražní 846 

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém
roce 2018 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další
úspěšnou spolupráci.
Marcela Kužníková, Ing. Petr Bašík,
ředitelka ObHK Milevsko člen představenstva

a předseda Rady oblasti ObHK Milevsko
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Jak dobře znáš své
město a okolí?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správ-
nou odpověď pošlou do čtvrtka 14. prosince
na telefonní číslo 775 733 552, získají vstu-
penku na novou českou komedii Špindl, která
se bude promítat v Milevském kině ve čtvrtek
21. prosince od 20 hodin. K odpovědi neza-
pomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď: pomník na Posvátném
vrchu v Bernarticích
Výherci: Helena Máchová, Petr Šťastný a Petra
Smolíková, všichni z Milevska

Na svatého Martina bylo v Bernarticích rušno. Na
náměstí se konal jarmark, ve sportovní hale gym-
nastické závody. Oblastní přebor ve společných
skladbách tu uspořádal oddíl moderní gymnastiky
milevského Sokola. Během dopoledne se na
závodním koberci vystřídalo 80 gymnastek z pěti
jihočeských klubů. Milevská gymnastika se před-
stavila v celkem šesti vystoupeních – 3 exhibičních
a 3 soutěžních. Nejcennější kov zacinkal na krku
při závěrečném vyhlašování výsledků domácímu
družstvu v I. kategorii. Milevská skladba s obručemi
nazvaná Reality se tak kvalifikovala na MČR, které
v letošním roce proběhne v Praze na Vinohradech. 

Oblastní přebor 
společných skladeb
2017

PRO-LES MILEVSKO
Miroslav Hanzlík

L. Janáčka 1377 (naproti prodejně Koberce KK)

BROUŠENÍ NÁSTROJŮ na profesionální brusce
• nůžky a nože • nože do hoblovky 

• pily kotoučové • nože do strojků na maso
Telefon: 604 200 730, 382 521 971

Po–Pá: 8.00–11.30, 12.30–16.30, So: 8.00–11.00
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Vánoční jarmark starých řemesel
V neděli 3. prosince se koná v Milevském muzeu
od 9 do 17 hodin v pořadí už 16. vánoční jarmark
starých řemesel. Návštěvníci si mohou poslech-

nout flašinetáře, ochutnat horkou medovinu,
podívat se na ukázky starých řemesel jako řez-
bářství, drátování, předení, sedlářství nebo výro-
bu skleněných figurek. Bude zde možné zakoupit
vánoční ozdoby, keramiku, perníky, drátěné šper-
ky, minerály, bylinkové polštářky, historické knihy
a keramiku. Své výrobky vám nabídnou i klienti

denního stacionáře Jeřabina z Pelhřimova. Ve
výstavním sále si návštěvníci mohou prohlédnout
vánoční výstavu „Nesem vám noviny z betlémské
krajiny“. Novinkou zde bude například velký dře-
věný betlém, který Milevské muzeum zakoupilo
v letošním roce. Přijďte nasát tu správnou vánoční
atmosféru. Vladimír Šindelář

TIP NA DÁREK – DARUJTE KULTURNÍ ZÁŽITEK
30. 1. 2018 Zdeněk Izer a autokolektiv
Zábavný pořad, ve kterém se budou moci diváci setkat 
s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. 
12. 2. 2018 Fotograf na cestách – splněný sen
Diashow cestovatele Jiřího Kolbaby představí snímky z celé planety, ukáže množství lid-
ských tváří, zvířat a situací ze všech kontinentů. 
18. 2. 2018 S kouzly kolem světa
Kouzelnické vystoupení populárního a nejúspěšnějšího českého kouzelníka Pavla Kožíška.
Přijďte s ním zažít velkou kouzelnickou cestu kolem světa. 
24. 2. 2018 Senior ples
Jako každý rok pořádá DK Milevsko v únoru Senior ples, na kterém tentokrát vystoupí tra-
diční jihočeská dechová kapela Nektarka. 
23. 3. 2018 The Roosters Kabaret show
Zažijte nezapomenutelnou atmosféru první české pánské kabaretní show! Můžete se těšit
na vzrušující profesionální taneční a akrobatické vystoupení v podání našich elegánů a ori-
ginální show plnou napětí i humoru.
20. 4. 2018 Štefan Margita 

– Galakoncert
Tenorista světového formátu Štefan Margita 
za doprovodu renomovaného Moravského 
klavírního tria zazpívá v unikátním koncertě písně 
a opery světového repertoáru. 

18. 5. 2018 Divadelní představení 
– Miláček Anna

Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, 
Linda Rybová, Saša Rašilov, Petra Špalková
Světově proslulá komedie o tom, že není 
šikovné přivést si domů milence právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. 

Předprodej a více informací na www.milevskem.cz.

Kurzy Aj a konverzace
Dům kultury Milevsko připravuje od ledna kurzy
anglického jazyka pro začátečníky ipokročilé adále
konverzace s rodilým mluvčím. Mgr. Dagmar Peřa-
nová a Craig Michael Wilkes zodpoví všechny vaše
dotazy na informační schůzce, která se uskuteční

v úterý 9. ledna 2018 od 17 hodin v učebně 
č.2 v1. patře DK. Cena kurzů bude určena dle počtu
zájemců. Konverzace je vhodná například pro stu-
denty základních i středních škol, kteří si mohou
sami vytvořit svojí skupinu stejné úrovně znalostí.

Toulky tentokrát o čase
Dům kultury Milevsko připravuje další přednášku
z cyklu naučných pořadů Toulky za poznáním. Ten-
tokrát nás Miloš Nosek seznámí se svým dlouho-
letým koníčkem, již 28 let se zabývá slunečními
hodinami. Navrhuje hodiny pro různá místa,
poskytuje odbornou pomoc, podílí se na realizaci

či restaurování a vzniku slunečních hodin. Pří-
kladem jsou také sluneční hodiny v milevském
klášteře. Miloš Nosek nás ve svém povídání ve
středu 6. prosince od 18 hodin seznámí s výrobou
slunečních hodin a vším, co se tohoto měření času
týká.
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