
JARMARK STARÝCH ŘEMESEL
neděle 1. 12. od 9 hodin – Milevské muzeum

NASVÍCENÍ VÝZDOBY MĚSTA
neděle 1. 12. od 17 hodin – nám. E. Beneše

MIKULÁŠSKÁ NA LEDĚ
středa 4. 12. od 16 hodin – zimní stadion

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
čtvrtek 5. 12. od 17 hodin – nám. E. Beneše

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

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
středa 11. 12. od 18 hodin – amfiteátr DK

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
čtvrtek 12. 12. od 15 hodin – 2. ZŠ

VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE 
A MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU

neděle 15. 12. od 19 hodin – DK Milevsko

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

VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
pondělí 23. 12. od 18 hodin – kostel sv. Bartoloměje

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

PŘEŠTĚNICKÁ FESTIVALOVÁ VÁNOČKA
středa 25. 12. od 19:30 hodin – DK Milevsko

VÁNOČNÍ KONCERT S FANTOMEM
čtvrtek 26. 12. od 18 hodin – klášterní bazilika

ROCKOVÁ NOC
sobota 28. 12. od 19:30 hodin – DK Milevsko

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
středa 1. 1. od 17:30 hodin – nám. E. Beneše

KAM V MILEVSKU
O ADVENTU A VÁNOCÍCH?

MILEVSKÝ
zpravodajPROSINEC | 2019
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA

se koná ve středu 11. prosince 
od 17 hodin 

ve velkém sále domu kultury.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců úřadu a organizací města popřál,

abyste si naplno vychutnali neopakovatelnou atmosféru adventního času 
a prožili krásné Vánoce. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí a pohody.

Ing. Ivan Radosta, starosta

DOKONČENÍ ULICE DUKELSKÁ

V pátek 8. listopadu proběhlo odevzdání a převzetí
dokončené stavby „Obnova komunikace ul. Dukelská“.
Jednalo se o rekonstrukci vozovky ulice Dukelská

v úseku od křižovatky s ulicí Nádražní po odbočku ke
stavebninám PRO-DOMA. Celková investice byla hra-
zena z rozpočtu města Milevska v hodnotě 5,5 mil. Kč
vč. DPH.  
Došlo k provedení výměny krytu komunikace, včetně
lokálního doplnění ložné vrstvy konstrukce vozovky.
Současně proběhla sanace trhlin v podloží komuni-
kace, výměna poklopů kanalizace, uličních vpustí,
výškové vyrovnání obrubníků a v kritických místech
k položení asfaltového povrchu ve dvou vrstvách.
Oproti plánu byla stavba rozšířena o plochu parkoviště
v části pod křižovatkou s Nádražní ulicí, které již nevy-
hovovalo současným požadavkům. Realizace si vyžá-
dala částečnou a v závěru i úplnou uzavírku. 
Děkujeme firmě STRABAG a. s. za kvalitně provedenou
práci, dále pak všem zúčastněným za trpělivost a pře-
jeme příjemnou jízdu.

Bc. Eva Kotrbová, odbor investic a správy majetku 

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Zastupitelstvo města Milevska schválilo pravidla
prvního ročníku participativního rozpočtu „SPOLU“.
Jedná se o proces, v rámci kterého mohou obyvatelé
města přicházet s návrhy na konkrétní projekty, které
budou prezentovat, a následně se o nich bude hla-
sovat. Nejúspěšnější z nich bude město realizovat.

pokračování na straně 2
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
A RADY MĚSTA
ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 23. 10. 2019
• Schválilo podání žádosti o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní

práce pro rok 2020 ze státního rozpočtu České republiky na zabezpečení pra-
covního místa a činnosti terénního pracovníka v oboru práce s romskou komu-
nitou. Celkové náklady projektu zohledněné v připravované žádosti o nein-
vestiční dotaci budou ve výši 403 358 Kč, požadovaná výše neinvestiční dotace
bude ve výši 225 000 Kč a výše spoluúčasti města, v případě přiznané dotace
v plné výši, bude tedy minimálně ve výši 178 358 Kč.

• Schválilo dotační program „Sport“ pro podporu a rozvoj v oblasti sportu.
Dotaci města bude možné poskytnout pouze na základě veřejnoprávní smlouvy
mezi městem a žadatelem o dotaci. Pro rok 2020 je v návrhu rozpočtu města
Milevska navrženo podpořit tento dotační program částkou 4 600 000 Kč. Více
informací o dotačním programu naleznete na webových stránkách města nebo
na odboru regionálního rozvoje.

• Schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
rok 2020 pro SPOS MILEVSKO s. r. o. ve výši 8 400 000 Kč. Jedná se o každoroční
finanční výpomoc, z níž je financována správa sportovišť města. Pro rok 2020
je schválena stejná výše jako v roce 2019.

• Schválilo realizaci projektu s názvem „Akumulační nádrž v areálu MŠ Kytička“
a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s maxi-
málními předpokládanými výdaji ve výši 3 000 000 Kč vč. DPH. V rámci této
dotační výzvy lze žádat o podporu ve výši až 85%. V případě získání plné výše
dotace by byla předpokládaná spoluúčast města 15%, tedy 450 000 Kč.

RADA MĚSTA DNE 23. 10. 2019
• Schválila průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky

malého rozsahu „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích
GSM v rámci městského úřadu a městských organizací“ a schválila uzavření
Rámcové dohody na veřejnou zakázku se společností O2 Czech Republic a. s.
za nejvýhodnější nabídkovou cenu 865 128 Kč.

RADA MĚSTA DNE 4. 11. 2019
• Schválila třístrannou smlouvu o spolupráci mezi městem Milevskem, Domem

kultury Milevsko a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. Předmětem
smlouvy je nastavení pravidel při konání kulturních akcí v areálu kláštera
v Milevsku, vyjasnění odpovědnosti za případné způsobené škody na majetku
a škody v případě neumožnění uskutečnění naplánované akce.

• Souhlasila s prováděním stavebních úprav v Domě s pečovatelskou službou
v Milevsku čp. 1401, Libušina ul. Milevsko a s vyřizováním rekonstrukcí jed-
notlivých koupelen podle pořadí došlých žádostí s tím, že pokud bude některý
byt uvolněn, bude rekonstrukce koupelny provedena přednostně v tomto bytě.
Žádosti budou vyřizovány do vyčerpání finančních prostředků pro daný rok.

• Na základě podnětu Klubu důchodců schválila změny v návrhu na rozšíření
a úpravu jízdního řádu MHD Milevsko. Autobusová zastávka se
zavádějícím názvem „Sokolovna“ bude přejmenována na zastávku „U Zámečku“.
Trasa č. 2, která jezdí v úterý a pátek, projíždějící ul. Sokolovskou, bude nyní
v této ulici mít zastávku (nyní touto zastávkou pouze projíždí). Trasa č. 3 (jede
v úterý a pátek), bude nyní zastavovat na zastávce „Poliklinika“, kterou nyní
pouze projíždí. Další změna bude provedena na základě úpravy jízdních řádů
společnosti České dráhy a. s., kde dochází k přidání spěšných vlaků na trase
Ražice – Tábor, Tábor – Ražice. Časy spojů MHD budou upraveny tak, aby nava-
zovaly na příjezdy těchto vlaků.

• Schválila zahájení přípravných prací pro podání žádosti o dotaci na akci „Sta-
vební úpravy, přístavba a nástavba objektu Domova pro seniory Milevsko“
a souhlasila v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
městem Milevskem se zadáním vypracování Investičního záměru akce firmě
AGRO-REAL, Development & Consulting, s. r. o. za nabídkovou cenu 180 000 Kč.

• Schválila výsledek vyhlášeného záměru na prodej aktuálně vytěženého dřeva
lesů města Milevska, schválila návrh smlouvy na prodej a rozhodla uzavřít
smlouvu na prodej dřeva LMM se společností ALCEDO MC s. r. o.

Michal Horek, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

I v našem městě proběhlo položení věnců u příležitosti 101. výročí vzniku samo -
statného československého státu. Konkrétně v Milevsku u památníků u kostela,
na Tyršově náměstí, na hřbitově a dále v Dmýšticích, Klisíně a sv. Jánu. Položení
květin a uctění památky se uskutečnilo také  v pondělí 11. listopadu, kdy si při-
pomínáme Den válečných veteránů.

Slavnostní večer u příležitosti vzniku ČSR spojený s udílením pamětních medailí
města Milevska proběhl v pondělí 28. října v Milevském kině.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - DOKONČENÍ
V dubnu letošního roku odhlasovali zastupitelé návrh na projednání možnosti
participativního rozpočtu. Vedení města vytvořilo pracovní skupinu složenou ze
zástupců města Milevska a městského úřadu. Za město Milevsko převzal hlavní
práce místostarosta Michal Horek a rolí hlavní koordinátorky projektu byla
pověřena Ing. Hana Pejřilová, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Ve spolupráci
se společností Agora CE, o. p. s., byla vytvořena pravidla a postup tvorby parti-
cipativního rozpočtu. 
Na říjnovém zasedání schválilo Zastupitelstvo města Milevska pravidla partici-
pativního rozpočtu. Z rozpočtu města byla vyčleněna částka ve výši 500 000 Kč
na realizaci vybraných projektů.
Náklady na realizaci jednoho projektu se budou pohybovat v rozmezí od 30 000
do 150 000 Kč. Věříme, že se najdou občané, kteří mají zájem na zkvalitňování
místa, kde žijí. Návrhy bude možné podávat v únoru a březnu v roce 2020. Po for-
mální kontrole, posouzení realizovatelnosti a úpravě jednotlivých návrhů do
podoby projektů, dojde na webových stránkách projektu SPOLU k jejich zveřejnění.
Následně bude záležet pouze na Vás, pro které projekty budete hlasovat a které
bude město realizovat.
Zveme Vás na úvodní veřejné setkání k participativnímu rozpočtu, které se bude
konat v pondělí 13. ledna 2020 od 17 hodin v Domě kultury v Milevsku. Dozvíte
se, kdy a jak se můžete zapojit se svými návrhy, jak bude možné o nich hlasovat,
a uvidíte i příklady projektů z jiných měst.

Více informací na www.participativni-rozpocet.cz/spolu

Ing. Hana Pejřilová, vedoucí odboru regionálního rozvoje



Rekonstrukce školního
hřiště u 1. ZŠ se pomalu
a jistě blíží ke zdárnému
konci. Proběhly zemní
práce, instalace obrub-
níků, tartanového
povrchu, nalajnování
hřišť a drah. Chybí
dodělat doskočiště pro
skok do dálky a instala-
ce brankových kon-
strukcí a sloupků pro
sítě. 

V průběhu roku byla dokončena
úprava šesti koupelen v Domě
s pečovatelskou službou v ulici
Libušina. Původní nevyhovující
vany byly nahrazeny sprchovými
kouty, byla nainstalována madla
a sklopné sedačky do sprchy. Všech-
ny tyto koupelny jsou již v užívání
nových nájemců.

V pondělí 4. listopadu se uskutečnilo v pořadí druhé mezigenerační setkání dětí
z MŠ Kytička a seniory v DPS v ulici 5. května. Tentokrát si děti s babičkami, mimo
jiné, zazpívaly lidové písničky, které hrou na kytaru doprovázela maminka před-
školáčka z Kytičky Marcela Skoupá. Čas strávený společně nám přináší mnoho
hezkého a my se těšíme na setkání další, tentokrát předvánoční.
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ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTOU
Uplynul rok, co je ve funkci místostarosty města Milevska
Michal Horek. U této příležitosti jsme ho požádali o krátký
rozhovor.
Bylo něco, co vás při nástupu do funkce příjemně či nepří-
jemně překvapilo?
Do funkce jsem nastoupil 6. listopadu, tedy den po zvolení
na ustavujícím zastupitelstvu. Přišel jsem ze soukromého
sektoru, a tak trochu jsem šel do neznáma. S o to větším

odhodláním věci řešit a posouvat. Na rovinu musím říct, že jsem byl v některých
věcech naivní a občas jsem tvrdě narazil na meze zákonem stanovené a pochopil,
že spoustu věcí nelze realizovat hned. Nechci v této odpovědi zmiňovat nějaké
nepříjemné zkušenosti, ale neodpustím si jednu a tou je negativní atmosféra
veřejnosti. Dost často se setkávám s tím, že narazím v tisku nebo na sociálních
sítích na negativní komentáře na dění ve městě, které jsou ovšem psány tak trochu
o nás bez nás. Tyto negativní komentáře jsou často psány bez znalosti věci, a hlavně
bez názoru druhé strany, tedy města. Osobně se snažím na jakýkoliv dotaz nebo
podnět odpovědět a pokud možno vyjít občanům v jejich požadavku vstříc, ovšem
musí nám to umožňovat zákon a finanční možnosti. Přesto všechno vnímám, že
převažují kladné reakce, a to mne utvrzuje v tom, že takto nastavená komunikace
s občany smysl má.
Můžete zhodnotit, co se vám za uplynulý rok podařilo?
V roce 2019 město proinvestovalo na naše poměry rekordní částku okolo 95 milionů
korun. Lhal bych, kdybych si chtěl na většině z těchto věcí přisuzovat zásluhy,
protože většina jich byla opravdu dlouho plánována a dotačně připravována.
Byly ovšem záležitosti, ať už většího či menšího charakteru, které jsem inicioval
nebo na nich pracoval a které bych rád zmínil. Po dlouhých průtazích se vybudovalo
workoutové hřiště, které je hojně navštěvováno. Dotáhl se dotační program,
který podporuje trenéry mládeže ve vzdělávání. Při cestě ke garážím Na Dehetníku
svítí lidem nově instalované veřejné osvětlení. V těchto dnech se v Milevsku
rozsvítí nové prvky vánočního osvětlení. V zadním traktu spořitelny si budou moci
lidé příští rok sednout, odpočinout si v klidném prostředí a nově bude také insta-
lována elektronická úřední deska s informačním kioskem pro občany. Jedním
z mých cílů bylo také zvýšit otevřenost a komunikaci ze strany vedení města. Na
webových stránkách města je dnes sekce pro dotazy občanů, kde je na všechny
dotazy odpovězeno a snažím se taktéž hojně přispívat na facebookové stránky
města, kde se od mého nástupu zvýšil počet sledujících ze 750 na 1480. V neposlední
řadě máme nové partnerské město Hustopeče, se kterým se slibně rozvíjí vzájemná
spolupráce.
Je něco, co byste chtěl zmínit, co plánujete pro příští rok?
Samozřejmě se plánují investiční akce, jako je výstavba parkovišť v Komenského
ulici, další etapa výměny veřejného osvětlení, zateplení sportovní haly a další
projekty, ale o tom ještě bude určitě řeč. Jednu novinku bych ovšem zmínit chtěl
a tou je plánovaný projekt SPOLU. Od února do března příštího roku budou moci
poprvé občané města Milevska podávat své návrhy na realizování jejich projektů
a v červnu o nich rozhodnout v hlasování. V rozpočtu města bude vyčleněno půl
milionu korun a maximální cena jednoho projektu bude 150 tisíc. Vítězné projekty
budou realizovány do konce roku 2020. Osobně jsem velmi zvědavý, zda budou
občané aktivní. Věřím, že to může být pro určité skupiny lidí cesta, jak realizovat
své přání, které nebylo doposud vyslyšeno.

Děkujeme za rozhovor

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ V DPS
Za dveřmi je advent a blížící se Vánoce. I senioři v Domově pro
seniory mají svá přání a budou psát Ježíškovi. Pokud byste chtěli
některé jejich přání splnit a udělat jim tak radost, můžete. Stačí,
když na začátku adventu navštívíte Domov pro seniory v Milevsku
v ulici 5. května 1510, kde bude na hlavní chodbě umístěn vánoční
stromeček s přáníčky. Přání si můžete vybrat, vzít ho k sobě a splnit.

Dárky, prosím, přineste do pátku 13. prosince do kanceláře sociálních pracovnic.
Budeme je předávat ve čtvrtek 19. prosince při vánočním posezení. Pokud si
uděláte čas, můžete se přijít podívat na předávání vašeho dárku nebo ho darovat
osobně.
Děkujeme, že nám pomůžete udělat seniorům radost!

Domov pro seniory v Milevsku
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ZLATÁ SVATBA

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 oslavili manželé Zdeněk a Marie Nejedlí zlatou svatbu.
K tomuto krásnému výročí jim poblahopřál starosta města Ing. Ivan Radosta.
Srdečně gratulujeme.

V MĚSÍCI ŘÍJNU 2019 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
Věra Hajnová

František Beneš
Anežka Táborová
Vlastimil Stehlík

85 LET
Marie Pecková
Anna Andělová

Ludmila Jarošová

90 LET
Stanislav Trčka

91 LET
Václav Průša

93 LET
Marie Kofroňová

96 LET
Jaroslav Melichar

98 LET
Františka Trojáčková

KÁCENÍ LIP V NÁDRAŽNÍ ULICI

Během prosince bude v Nádražní ulici pokáceno 18 lip, které jsou součástí stromořadí
vedoucího od Tyršova náměstí až k vlakovému nádraží. Alej je tvořena třemi druhy
lip různých věkových kategorií arůzného zdravotního stavu, přičemž stromy nejstarší
věkové kategorie se často nacházejí již v senescentním stádiu, jejich vitalita,
stabilita, a tím i bezpečnost je již snížená. Je nutné si uvědomit, že ve městech jsou
stromy vystaveny různým stresovým situacím. Je zde většinou nekvalitní půda,
často s příměsí stavební sutě a všeho, co vyteče z aut. Dále zde negativně působí
prašnost, přehřáté stanoviště, ale také hutnění půdy způsobené chodci a auty,
vyasfaltování či vydláždění téměř až k patě stromu, výkopové práce v kořenové části
stromů a řada dalších stresových faktorů. Odbor životního prostředí nechal proto
vypracovat dva nezávislé odborné posudky na zhodnocení zdravotního stavu aper-
spektivy aleje. Kromě zdravotního zhodnocení stromů posudky obsahovaly i návrh
pěstebních zásahů a opatření. Oba dva posudky se v zásadě shodují v posouzení
zdravotního stavu a návrhu kácení dřevin, mírně se rozcházejí v odhadu budoucí
perspektivy ostatních stromů. Po podrobném prostudování posudků aprovedeném
šetření vytipovala Komise životního prostředí ze stávajících 68 lip 18 stromů k poká-
cení. V jedenácti případech se jedná o stromy nejstarší věkové kategorie, které se

již většinou nacházejí ve stádiu odumírání, estetická hodnota i funkčnost je již
snížená a zejména provozní bezpečnost je nedostatečná. V pěti případech se jedná
o dospívající jedince, kde se však nachází rozsáhlejší hniloba kmene, jde o stromy
neperspektivní. V posledních dvou případech jde o mladou výsadbu, přičemž u jed-
noho stromu se nachází hniloba báze, a u druhého stromu rozsáhlé poškození
kmene, oba stromy byly vyhodnoceny také jako neperspektivní. Většina kácených
stromů se nachází v lokalitě od Tyršova náměstí po areál Vzor. Budou zde ponechány
pouze stromy perspektivní a v místě pokácených stromů dojde během příštího roku
k nové výsadbě. S největší pravděpodobností se však nebude již jednat o lípy, které
špatně snášejí zasolení, letní přísušky i zhutnění půd.  
U ponechaných stromů v aleji dojde v příštím roce k ošetření doporučenému zna-
leckými posudky. Půjde většinou o úpravu podjezdné výšky, výchovný, zdravotní
řez a bezpečnostní řez a u stromů se sníženou stabilitou bude provedena obvodová
redukce koruny a v některých případech bude založena bezpečnostní vazba.
Vzhledem ke stáří lipové aleje, stresovými faktorům, kterým jsou zde stromy
vystaveny a frekventovanosti lokality bude v horizontu cca tří let proveden další
znalecký posudek, na jehož základě bude rozhodnuto o další budoucnosti aleje.   

Hana Hadrbolcová, odbor životního prostředí

PAMĚTNÍ MEDAILE
Milí přátelé, u příležitosti letošního státního svátku 28. října
mi byla udělena městem Milevskem pamětní medaile „S velkým
díkem města Milevska“. Byla tak oceněna především moje čin-
nost v Maškarním sdružení a kulturním životě v Milevsku.
Medaili však neberu jako výraz uznání pouze pro mě. Chápu ji

jako ocenění pro všechny, kdo se na maškarách a dalších akcích podílejí. Ocenění
pro organizátory, pro ty, kdo průvod a další akce připravují, kdo se podílejí na
činnosti maškarního muzea a v neposlední řadě pro ty, kdo si obléknou masky
a vyrazí do ulic bavit ostatní. Proto medaili uložím do Muzea milevských maškar,
abych jim tak vyjádřil své uznání a poděkování. Přátelé, ta medaile patří i vám. 

Karel Procházka
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Za hojné účasti návštěvníků, kteří zavítali v první listo-
padový den do Galerie M, se uskutečnila vernisáž výstavy
obrazů s názvem Krajiny a sem tam tváře. Měl zde pre-
miéru bechyňský malíř a také básník s profesí psychologa
Jaromír Matoušek (vpravo), v jehož podání zazněla
i báseň Dušičková. Na více než sedmdesátce obrazů pře-
važovala fantazie a barvy, které může příroda bez větších
rozpaků přijmout. 

Již pošesté se v Galerii M konal Poetický večer, na kterém
vystoupili žáci 1. ZŠ v Milevsku. Přednesli básně a také
sehráli Erbenovu baladu Vodník. Svým vystoupením diváky
velice pobavili. Další básně procítěně přednesl recitátor
a básník Jaromír Černík. Na závěr představil šest svých
knižních publikací iniciátor poetických večerů Petr Šulista.
Celým večerem provázel Zdeněk Vávra a relaxační hudbou
jej doplnil Jiří Máchal.

Nedělní odpoledne 10. listopadu patřilo v Milevsku dětem.
Dům kultury pro ně uspořádal již tradiční Svatomartinský
průvod. Oblíbená procházka s nasvícenými lampiony i letos
přilákala děti, pro které byl přichystán svatomartinský
rohlíček. Na akci vystoupili taneční skupina EFK dance
family a Jungle Fiction.

Necelých 600 návštěvníků si nenechalo ujít jedinečný koncert populární skupiny Jelen, která to v domě kultury roz-
parádila v sobotu 9. listopadu. Milevsko se stalo jednou ze zastávek jejich podzimního turné s Míšou Tučnou, dcerou
countryové legendy. Jako předskokani se představila Tereza Balonová a kapela Martyho Banda.

Na listopadovém diskusně vzdělávacím večeru v DK Milev-
sko se zájemci od Mgr. Jany Maškové dozvěděli vše o Ennea-
gramu, neboli typech osobnosti. Někteří v celkem 9 typech
poznali sebe nebo své blízké.

V neděli 10. listopadu byl Milevský smíšený sbor pozván
Pěveckým sborem jihočeských učitelek na koncert do
Českých Budějovic. Koncert se konal v kapli kostela 
sv. Rodiny při tamním biskupském gymnáziu. 

S velkým úspěchem se setkala přednáška s názvem Sociální
sítě, kterou pro starší spoluobčany připravil Senior klub
ZVVZ ve spolupráci s domem kultury. Přítomní se mimo
jiné dozvěděli k čemu se používá Skype, Twitter, Facebook,
Instagram a k čemu jsou QR kódy.

Ve čtvrtek 14. listopadu se konalo v Latinské škole v areálu
Milevského kláštera slavnostní představení brožury „Kláš-
tery a klášterní stavby Jihočeského kraje“ za účasti hejt-
manky Jihočeského kraje Ivany Stráské.

Žáci druhých tříd 2. ZŠ Milevsko ve čtvrtek 14. listopadu
navštívili knihovnu, aby zde vyslechli poutavý příběh
skřítků Knihomola a Knihomila, který děti vtáhl do světa
naší Sluneční soustavy. Novou planetu Knihonetu zachrá-
nily děti svým čtením básniček. Dva nejlepší čtenáři
z každé třídy byli odměněni krásnou knihou.

Novou knihu s názvem Jihočeské pohádky s ilustracemi
Dominiky Kutnohorské Koutníkové představil v sobotu
16. listopadu v milevské Galerii M autor Zdeněk Klásek.
Slavnostní odpoledne zpestřilo vystoupení Milevského
dětského sboru pod uměleckým vedením Gabriely Molové. 

Jak byla vosa Marcelka ráda, že je - tak se jmenovala
pohádka, na kterou se přišly podívat v pondělí 18. listo-
padu do domu kultury děti z milevských škol Kytička a Klu-
bíčko a také děti z MŠ Branice.



Středem společenského života v minulosti bývaly hostince, krčmy a podobné
podniky, jmenujme např. hostinec U Bílého koníčka, hostinec Na Růžku, hotel
Modrá hvězda nebo hotel U Straků. Prvním místem, určeným pro větší shro-
máždění lidí ve městě, byla od roku 1925 Sokolovna. V roce 1954 byl na sídlišti
zřízen Závodní klub ROH ZVVZ. Zde se pořádaly různé zábavy, divadla a další
společenské aktivity. Malý prostor však brzy přestal vyhovovat a bylo rozhodnuto
o stavbě nového Klubu pracujících ZVVZ. Hlavním centrem kulturního života
je tato budova dodnes, a letos si připomínáme 60. výročí od otevření.
Původní myšlenka stavby vznikla z podnětu závodní rady a vedení podniku
v roce 1953. Dřívější záměr výstavby měl spojit kulturní zařízení s plánovanou
distribuční jednotkou na sídlišti (obchodní dům). Začátkem roku 1954 bylo
definitivně rozhodnuto o stavbě samostatné budovy Domu kultury. V dubnu
1954 za účasti Ústřední rady odborů, Krajského národního výboru, Místního
národního výboru a Závodní rady bylo vyhlédnuto a schváleno místo, kde dnes
Dům kultury stojí. Úvodní projekt byl zadán Ústřední radou odborů krátce poté
projekční složce „Tvar“ z Prahy - architektům Ing. arch. Josefu Jiřičnému,
Ing. arch. Schánilovi a Ing. arch. Zdeňku Přádovi. Plánované náklady na stavbu
Klubu pracujících činily 6 350 000 Kčs. 
Technický (prováděcí) projekt byl zpracován Ing. arch. Pischem a Ing. arch.
Koschinem, protože autoři úvodního projektu byli pověřeni důležitějšími úkoly
a nemohli vypracování technického projektu včas zajistit. Projekt musel být
přepracován, náklady byly sníženy na 5 850 000 Kčs a stavba byla přidělena
národnímu podniku Vodní stavby v Sezimově Ústí. V roce 1955 bylo započato

s výstavbou, ale vyšší orgány teprve 26. září 1955 rozhodly, že provádějícím
závodem bude národní podnik Pozemní stavby České Budějovice. A začalo další
jednání mezi zástupci a vedením n. p. Pozemní stavby v Českých Budějovicích
o převzetí výstavby, projednání dokumentace, ale hlavně zahájení stavby do
konce roku 1955.
Počáteční potíže byly nakonec zvládnuty a 1. listopadu 1955 došlo k zahájení
stavby. Nejprve bylo postaveno sociální zařízení stavby a následně pak zahájeny
zemní práce. U vstupního schodiště stojí pískovcové sochy od akademického
sochaře Břetislava Bendy z roku 1952. Sochy symbolizují Práci (svářeč) a Kulturu
(žena se symbolem umění). Dům kultury je ukázkou kultivované stavby pade-
sátých let 20. století.
Slavnostní otevření Klubu pracujících se uskutečnilo v sobotu 16. května 1959,
kdy jej převzal do užívání podnikový ředitel Václav Řezníček od ředitele Pozem-
ních staveb z Českých Budějovic Františka Hlaváče.
V roce 2006 na východní straně došlo k přístavbě kulturního domu (Centrum
celoživotního vzdělávání), které bylo z velké části financováno zejména z pro-
středků Evropské unie. Bylo zde vybudováno přísálí, několik učeben, které
slouží k výuce, vzdělávání nebo školení s různým zaměřením, např. počítačová
učebna a další prostory.
V průběhu existence tohoto kulturního zařízení se vystřídali pouze tři ředitelé:
Josef Kroh 1959–1989, Karel Reiniš 1989–2009, Mgr. Vít Kratochvíl 2009 – do
současnosti.

Lukáš Panec, Milevské muzeum

Desky a titulní strana programu slavnostního představení opery Bedřicha Smetany „Pro-
daná nevěsta“, která byla provedena Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích.

(Milevské muzeum)

Slavnostní program, vytištěný v podnikovém časopisu Jiskra dne 15. května 1959.
(Milevské muzeum)

Jižní pohled do ulice Kpt. Nálepky, vpravo Klub pracujících, 1972. (Milevské muzeum)
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – 60 LET OD OTEVŘENÍ DOMU KULTURY V MILEVSKU

Průhled z parku Ludvíka Večeři na Klub pracujících ZVVZ, I. polovina sedmdesátých let
minulého století. (Milevské muzeum)

Jižní pohled na výstavbu Klubu pracujících z dnešního amfiteátru, 1957. (Archiv ZVVZ)
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KULTURA A SPORT – PROSINEC 2019

BIO SENIOR - ROMÁN PRO POKROČILÉ
čtvrtek 5. 12. 15:00
ČR – Komedie, romantický – Jaký je život rozvedených
mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu,
lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku
a sebevědomí? To vše se dozvíte v této romanticky
korektní komedii s Markem Vašutem v hlavní roli.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
vstupné: 50 Kč

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 3D
čtvrtek 5. 12., pátek 6. 12. 20:00
USA – Dobrodružný, akční, komedie – Martha, Betha-
ny a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera,
který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila,
a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. 
DABING 114 min.
vstupné: 150 Kč

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
pátek 6. 12., sobota 7. 12., neděle 8. 12. 17:30
ČR – Rodinný, animovaný – Pat a Mat se vracejí! Jak
již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké přinášejí zábavu
na ostří šroubováku a legraci, až se hřebíky budou
prohýbat.
ČESKÉ ZNĚNÍ 63 min.
vstupné: 120 Kč

LAST CHRISTMAS
sobota 7. 12., neděle 8. 12. 20:00
USA, VB – Romantický, komedie – Hvězda Hry o trůny
Emilia Clarke září, baví a dojímá ve vánoční roman-
tické komedii Last Christmas. V jejím příběhu se spojil
autorský um herečky a oscarové scenáristky Emmy
Thompson s nadčasovými písničkami George Michae-
la. 
TITULKY 103 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II. 3D
čtvrtek 12. 12., pátek 13. 12. 17:30
USA – Animovaný – Proč se Elsa narodila s kouzelnou
mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že
zničí její ledové království.
DABING 103 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 130 Kč

STÁHNI A ZEMŘEŠ
čtvrtek 12. 12. 20:00
USA – Horor, thriller – Parta přátel si pro legraci nain-
staluje aplikaci, o které se tvrdí, že umí předpovědět
čas zbývající do smrti. Je to trapný pokus o žert nebo
již každému začal děsivý odpočet?
TITULKY 90 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ŠPINDL 2
pátek 13. 12., sobota 14. 12., neděle 15. 12. 20:00
ČR – Komedie – Pokračování zimní komedie ze zasně-
ženého Špindlu.
ČESKÉ ZNĚNÍ 107 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

SNĚŽNÁ MELA
sobota 14. 12., neděle 15. 12. 17:30
USA, VB, Kanada, Jižní Korea – Animovaný, rodinný
– Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního
lišáka Bleska, který má velký sen, stát se nejlepším
arktickým kurýrem.
DABING 95 min.
vstupné: 120 Kč

BIO SENIOR - PRAŽSKÉ ORGIE
čtvrtek 19. 12. 15:00
ČR – Drama, komedie – Příběh filmu nás zavádí do
poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan
Zuckerman – často využívané alter ego Philipa Rotha
– přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis
nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí se
svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pro-
nikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik
ke krátké svobodě po svém.
ČESKÉ ZNĚNÍ 112 min.
vstupné: 50 Kč 

STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 
čtvrtek 19. 12., pátek 20. 12., sobota 21. 12. ve 2D
DABING 155 min. čt a pá 17:00, so 20:00
čtvrtek 19. 12., pátek 20. 12. ve 3D
DABING 155 min. 20:00
neděle 22. 12. ve 3D
TITULKY 155 min. 20:00
USA – Sci-fi, dobrodružný, akční – Ve strhujícím závě-
ru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy
a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.
vstupné 3D: 150 Kč, vstupné 2D: 130 Kč

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
sobota 21. 12., neděle 22. 12. 17:30
USA, VB – Fantasy, dobrodružný, akční – Přešlo pět
let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně
na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospí-
vá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady
a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi
lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela.  
DABING 120 min.
vstupné: 100 Kč

AMUNDSEN
čtvrtek 26. 12., pátek 27. 12. 20:00
Norsko, Švédsko, ČR – Drama, dobrodružný, životo-
pisný – Výpravné životopisné drama o objevitelských
cestách slavného Roalda Amundsena.
TITULKY 125 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
pátek 27. 12., sobota 28. 12., neděle 29. 12. 17:30
Norsko, Kanada – Animovaný, fantasy, dobrodružný
– Animované fantasy dobrodružství pro celou rodinu
plné trollých hrdinů a dalších pohádkových bytostí
všeho druhu.
DABING 90 min. 
vstupné: 120 Kč 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
sobota 28. 12., neděle 29. 12. 20:00
ČR, SR – Komedie, romantický – Česko-slovenská
romantická komedie nejen o tom, že láska hory pře-
náší, ale také že kvete v každém věku.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ZAHÁJENÍ ADVENTU V MILEVSKU!
neděle 1. 12. 15:00
15:00–17:00 Program plný soutěží, hudby a tancování
nejen pro rodiny s dětmi: Adventní tahání lana, nafu-
kování velkých a malých balónků (rodiče versus děti),
pinkání velkého míče nad hlavami přítomných, tanec
v rock and rollu, soutěž v pojídání vánočního cukroví
o zajímavou cenu pro děti, adventní sáňkování na
kobercích taženým jedním z rodičů, malování vánoční
polyesterové koule, pro nejmenší: chytání vánočních
kapříků na udičku atd. 
17:00 Rozsvícení vánoční výzdoby města
17:05 Koncert sboru Mil-Roses
náměstí E. Beneše
vstupné: zdarma
DOPROVODNÝ PROGRAM:
09:00-17:00 Jarmark starých řemesel v Milevském

muzeu
13:00-16:30 Adventní dílnička v Muzeu milevských

maškar
16:40 Zvonkový průvod od DDM Milevsko

TOULKY ZA POZNÁNÍM – ANTARKTIDA
úterý 3. 12. 18:00
Přednáší Jaromír Novák.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

DÁMSKÁ ŠATNA – DIVADELNÍ HRA
středa 4. 12. 19:00
Březnický a rožmitálský divadelní spolek uvádí diva-
delní hru Arnošta Goldflama s názvem Dámská šatna.
Pokud vás někdy napadla myšlenka dozvědět se více
ze zákulisí herecké šatny, uklidní-li vás, že i druzí
prožívají obdobné radosti i starosti jako vy, máte-li
rádi laskavý a inteligentní humor, pak je pro vás tato
divadelní hra ušitá na míru. 
velký sál
vstupné: 60 Kč, členové SK ZVVZ 30 Kč

VÁNOČNÍ TRHY
neděle 8. 12. 08:30–13:00
prostory DK
vstupné: 10 Kč, děti do 12 let zdarma

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT PRO MILEVSKÉ ŠKOLY
úterý 10. 12. 09:00 a 10:30
velký sál

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA
úterý 10. 12. 13:00–16:00
učebna 2

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA MILEVSKA
středa 11. 12. 17:00
velký sál

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
středa 11. 12. 18:00
Předvánoční akce Deníků, do které se milevský dům
kultury každoročně zapojuje. Přidáme se již pošesté.
Spolu s dalšími městy po celé České republice si zazpí-

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz
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váme stejné koledy ve stejný čas. Účinkuje: Milevský
dětský sbor, sbormistryně Gabriela Molová
amfiteátr DK Milevsko
vstupné: zdarma

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 11. 12. 18:00-20:00
loutkový sál

MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM MILEVSKO
pátek 13. 12. 19:00
prostory DK

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY – VÁNOČNÍ KONCERT
neděle 15. 12. 19:00
Václav Neckář společně se svou kapelou Bacily vede-
nou bratrem Janem pravidelně vyprodává divadla po
celé republice. Srdečným přáním pana Neckáře je
rozdávat radost z místa, které je mu nejbližší – z diva-
delních prken a pódií. V rámci koncertu vystoupí
také Milevský dětský sbor. 
velký sál
vstupné: 450 Kč

VÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ 
– BUDIŽ POZDRAVENO SVĚTLO
úterý 17. 12. 18:00
Další folkové Vánoce v podání žáků a učitelů 2. ZŠ
Milevsko. Můžete se těšit na písničky kapel Nezmaři,
Jiřího Pavlici a Hradišťanu a Jablkoně.
velký sál
vstupné: dobrovolné

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – AŤ ŽIJÍ POHÁDKY!
sobota 21. 12. 10:00
V novém představení se Štístko a Poupěnka se svými
broučky dostanou do pohádkového lesa, natrefí na
skřítka Tik Ťaka, naučí Pyšnou princeznu kouzelná
slůvka, pomůžou Karkulce, aby jí nesežral vlk nebo
také potkají Jeníčka, Mařenku a perníkovou chaloup-
ku. A samozřejmě zahrají a zazpívají svoje osvědčené
hity, které broučkové tak milují. Předprodej na
www.ticketportal.cz.
velký sál
vstupné: 195 Kč

VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
pondělí 23. 12. 18:00
J. J. Ryba – Rybova mše vánoční
Účinkují: Milevský smíšený sbor pod vedením Anděly
Maršálkové, Milevský dětský sbor pod vedením Gabrie-
ly Molové, Písecký komorní orchestr se sólisty – diri-
gent Václav Kraus. Předprodej: www.milevskem.cz,
DK Milevsko, Milevské kino a Infocentrum Milevsko
do 20. 12. 
kostel sv. Bartoloměje
vstupné: předprodej: 100 Kč, děti 30 Kč, na místě:
120 Kč, děti 50 Kč

VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ
úterý 24. 12. 15:30–17:00
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko
připravují pastýřské troubení v ulicích města Milev-
ska. Začínat budeme jako vždy u domu s pečovatel-
skou službou v ulici 5. května a postupně se kočár
s koňmi a trubač zastaví na vybraných stanovištích
po celém městě. Na náměstí E. Beneše pak Václav
Adam a Martin Pich dvojhlasně pastýřské troubení
zakončí. Více informací o trase a časech na
www.milevskem.cz a na plakátech.
město Milevsko

PŘEŠTĚNICKÁ FESTIVALOVÁ VÁNOČKA
středa 25. 12. 19:30
Tradiční rocková zábava na první svátek vánoční. 
20:15-21:30 ŠTĚPÁN SOUKUP
22:00-23:30 LIKE IT
00:00-01:30 TICHO DE PRE CUPÉ BAND 
prostory DK
vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč

SENIOR SILVESTR – LOUČENÍ S ROKEM 2019
pátek 27. 12. 19:00
Pořádají DK Milevsko a Sociální služby Města Milevska
ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ. K tanci a posle-
chu hraje kapela Emoce. Rezervace a prodej vstupe-
nek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 201,
rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do 
20. 12. V ceně vstupenky je přípitek. 
velký sál
vstupné: 100 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč

ROCKOVÁ NOC
sobota 28. 12. 19:30
Rockový nářez v závěru roku. Hlavním lídrem večera
bude kapela Turbo, dále se představí oblíbená kapela
Náhodný výběr a milevská rocková skupina Fantom. 
prostory DK
vstupné: předprodej 220 Kč, na místě 250 Kč

VERNISÁŽ – VÝSTAVA OBRAZY
úterý 3. 12. 17:00
Výstava milevského výtvarníka Martina Třeštíka.
vstupné: zdarma

VÝSTAVA OBRAZY
čtvrtek 4. 12. až pátek 3. 1. 2020
Výstava milevského výtvarníka Martina Třeštíka.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY – VLADIMÍR MERTA & HOST
pátek 13. 12. 19:30
vstupné: předprodej 200, na místě 250 Kč

UČITEL A ŽÁK 
neděle 1. 12. 15:00
Koncert k výročí Fr. Vincence Kramáře.
Latinská škola

ADVENTNÍ KONCERT
neděle 15. 12. 15:00
Účinkují Bohdana, Pavla, Alena a Michal Tesařovi. 
Latinská škola
vstupné: dobrovolné

ŽIVÝ BETLÉM
neděle 22. 12. 14:00–15:30
1. nádvoří

VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ  
úterý 24. 12. 16:00
kostel sv. Bartoloměje

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA 
úterý 24. 12. 23:00
klášterní bazilika

MŠE SVATÁ 
středa 25. 12. 08:00
Od 14 do 16:30 možnost návštěvy betléma v bazilice. 
klášterní bazilika

MŠE SVATÁ 
čtvrtek 26. 12. 08:00
Od 14 do 16:30 možnost návštěvy betléma v bazilice. 
klášterní bazilika

VÁNOČNÍ KONCERT - FANTOM
čtvrtek 26. 12. 18:00
klášterní bazilika 

MŠE SVATÁ NA PODĚKOVÁNÍ 
ZA UPLYNULÝ ROK 
úterý 31. 12. 15:00
kostel sv. Bartoloměje

MŠE SVATÁ - NOVÝ ROK
středa 1. 1. 2020 08:00
klášterní bazilika

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ A VÝZDOBA KLUBU
úterý 3. 12. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
středa 4. 12. 

PREVENTIVNÍ TÉMA - RODINA A JÁ
úterý 10. 12. 

PEČENÍ CUKROVÍ SE ZPÍVÁNÍM KOLED
středa 18. 12. 

OSLAVA NA ZAKONČENÍ ROKU 
S POHOŠTĚNÍM A FILMEM
úterý 31. 12. 

V době vánočních prázdnin budeme mít otevřeno
od 10 do 16 hodin. O vánočních svátcích (24., 25.,
26. 12. a 1. 1.) budeme mít zavřeno.

COPAK JE TO V BETLÉMĚ…
neděle 1. 12. až středa 1. 1. 2020
Adventní výstava betlémů z různých materiálů, která
je přístupná denně kromě pondělí, 24. a 31. prosince. 

ADVENTNÍ JARMARK STARÝCH ŘEMESEL
neděle 1. 12. 09:00–17:00
Již 19. ročník jarmarku nabídne vystoupení flašine-
táře, ochutnávku horké medoviny, ukázky některých
tradičních řemesel a nebude chybět ani prodej mno-
hých rukodělných výrobků.

GALERIE M

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

MILEVSKÝ KLÁŠTER

U BAŽANTNICE  556 | TEL.: 736 209 344,
www.klastermilevsko.cz382 521 458

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

MILEVSKÉ MUZEUM

KLÁŠTERNÍ  557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz
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MARATON PSANÍ DOPISŮ 2019 
neděle 8. 12.  
„Napiš dopis, změníš život“. Přidáváme se k celosvě-
tovému maratonu psaní dopisů, který pořádá Amnes-
ty International. Jedná se o jednu z největších
lidskoprávních událostí na světě, které se každoročně
účastní stovky tisíc lidí.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
úterý 24. 12. až čtvrtek 26. 12.  
Domeček Šrot bude v podvečerních hodinách o vánoč-
ních svátcích otevřený, aby se v něm mohli i na vánoč-
ní svátky potkat lidé, kteří chtějí tento sváteční čas
strávit spolu.

STRAIGHT EDGE SILVESTR 
úterý 31. 12.  
Oslava konce roku bez alkoholu, tabákových výrobků
a omamných látek.

DO JESLIČEK PŘIJDE ČERT A MIKULÁŠ
čtvrtek 5. 12.
Mikulášská nadílka v jesličkách a mikrojeslích.

WORKSHOP – TECHNOLOGIE V RODINĚ 
– CO NÁM PŘINÁŠÍ A CO NÁM BERE 
úterý 10. 12. 09:00–11:00
Kolik svého času věnujeme moderním technologiím
jako jsou tablety, chytré telefony nebo počítače? Na
tyto a další otázky z oblasti využívání moderních
technologií se zaměříte společně s Bc. Andreou Kad-
lecovou.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
čtvrtek 12. 12. 15:00
Již tradičně se zúčastníme vánočních trhů na 2. ZŠ
Milevsko. Tentokrát se můžete těšit i na výborné
domácí čokoládové pralinky. Přijďte navštívit náš
stánek.
2. ZŠ

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 19. 12. 08:00–16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem.

JEŽÍŠEK V JESLIČKÁCH A MIKROJESLÍCH
pátek 20. 12.

BIO SENIOR – ROMÁN PRO POKROČILÉ
čtvrtek 5. 12. 15:00
Milevské kino

PRAHA PŘEDVÁNOČNÍ
úterý 10. 12.
Návštěva Národního muzea a vánočních trhů. Odjezd
v 7:30 hodin od sokolovny, zastávka u paneláku.

MUZIKÁL EVITA
úterý 17. 12.
Jihočeské divadlo České Budějovice. Odjezd v 16:45
hodin od sokolovny, zastávka u paneláku. 

BIO SENIOR – PRAŽSKÉ ORGIE
čtvrtek 19. 12. 15:00

LOUČENÍ S ROKEM 2019
pátek 27. 12. 19:00
Tradiční taneční večer, pořádá DK Milevsko, členové
klubu sleva 50% ze vstupného.
velký sál DK

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
čtvrtek 12. 12. 15:00–18:00
Můžete se těšit na slavnostní křest školního kalen-
dáře, dílničky pro děti, hudební program, tradiční
prodej dětských výrobků, občerstvení a mnoho dal-
šího.

MILEVSKÉ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
pondělí 23. 12. 17:00
nám. E. Beneše

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
úterý 10. 12. 16:00
Účinkují Přípravný pěvecký sbor - sbormistryně Bar-
bora Ondrušková Nedvědová a MDS - malý sbor - sbor-
mistryně Miroslava Koutníková, klavírní doprovod
obou sborů Anděla Maršálková.
sál ZUŠ

VÁNOČNÍ KONCERT PRO SENIORY
středa 18. 12. 14:00
Koncert se souborem LEGO.
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

VÁNOČNÍ KONCERT
čtvrtek 19. 12. 17:00
Koncert se souborem LEGO.
sál ZUŠ

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ
pondělí 2. 12. dopoledne
Vydáme se do základních škol a oceníme nejlepší dět-
ské milevské čtenáře naší knihovny.
milevské základní školy

BIBLIOBAZAR ANEB KDYŽ KNIHY POMÁHAJÍ 
– 5. ROČNÍK
pondělí 2. až pátek 6. 12.

Charitativní bazar knížek letos finančně podpoří
písecký hospic Athelas. 
vestibul knihovny

DĚTSKÉ ADVENTNÍ TVOŘENÍ
pondělí 2. a čtvrtek 5. 12. 15:00–16:00
Přijďte adventně tvořit a užívat si vánoční atmosféru. 
dětské oddělení

ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 5. 12. 17:30–19:30
Relaxace, čas jen pro sebe, prostor bez nátlaku, nale-
zení nových cest, rozvíjení fantazie. Více informací
a přihlášení na mailu: kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna knihovny

VÁNOČNÍ TRHY NA 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLE
čtvrtek 12. 12. 15:00–18:00
Budeme tam také.
2. ZŠ 

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY
A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 12. 12. 17:00
Setkání milovníků knih a kultury, sdílení tipů a zážit-
ků. Otevřeno všem.
studovna

KŘEST KNIHY 
– JAN JEŘÁBEK, MILEVSKÝ LETEC RAF
úterý 17. 12. 17:00
Milevské muzeum pokřtí svou novou knihu o letci
Janu Jeřábkovi, který se narodil před 100 lety v Milev-
sku.
studovna

BRAIN&BREAKFAST - INSPIRATIVNÍ SNÍDANĚ
čtvrtek 19. 12. 08:30–10:00
Vladimír Dzuro, emeritní policejní rada, bude mluvit
o síle propagandy a fake news v post-konfliktním
prostředí. Brain&Breakfast jsou snídaně, které si
daly za cíl propojovat a inspirovat. 
studovna

ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY OD 11 DO 15 LET
čtvrtek 19. 12. 15:00–18:00
Nutná rezervace předem na kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna knihovny
vstupné: 50 Kč

O vánočních svátcích je dospělé i dětské oddělení
otevřeno v pondělí 23. 12., v pátek 27. 12. a v pondělí
30. 12. Pobočka v DK je zavřena od 23. 12. 
do 1. 1. 2020.

SILVESTROVSKÝ VÝLET 
úterý 31. 12.
a) DO OKOLÍ BERNARTIC 
Informace budou ve vývěsních skříňkách a na webu.
vede: Jaroslav Mácha 
b) DO PŘEŠTĚNICE 
Odchod od Humaniky v 10 hodin.
vede: Zuzana Sekalová

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

CENTRUM MILÍSEK

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

ZUŠ MILEVSKO

LIBUŠINA  1217 | TEL.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

JUNÁK – SEDMIČKA MILEVSKO

www.junakmilevsko.net

2. ZŠ J. A. KOMENSKÉHO

www.2zsmilevsko.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

DOMEČEK ŠROT

 TEL.: 732 542 476
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ÚČAST NA ADVENTNÍM JARMARKU 
STARÝCH ŘEMESEL
neděle 1. 12. 09:00–15:00
Děti ze zájmových kroužků zde předvedou ukázky
výroby vánočních ozdob či dekorací, a to nejen
z korálků, ale také z papíru, keramiky, přírodnin apod.
Milevské muzeum

ZVONEČKOVÝ PRŮVOD
neděle 1. 12. sraz v 16:10 v DDM
Za doprovodu členů zájmového kroužku Kytara si spo-
lečně zazpíváme vánoční koledy. Pro účastníky bude
připraven drobný vánoční suvenýr. Poté se společně
vypravíme za doprovodu zvonečků i lucerniček na
náměstí E. Beneše, kde proběhne od 17 hodin slav-
nostní nasvícení adventní výzdoby města.

ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení dle rozpisu na webových stránkách.
01. 12. 10:15 HC 4 + 5 tř. - Písek
04. 12. 16:00 MIKULÁŠSKÁ NA LEDĚ
07. 12. 10:15 HC ml + st. žáci - Klatovy
08. 12. 10:15 HC turnaj 1. tříd
14. 12. 10:15 HC 4 + 5 tř. - Č. Krumlov
15. 12. 08:30 HC 3. třída - Veselí, Strakonice

11:45 HC ml. + st. ž. - Rokycany
17:00 TJ Božetice - Č. Krumlov

21. 12. 17:00 HC „A“ - TJ Božetice

SPORTOVNÍ HALA:
01. 12. 10:00 Florbal ml. žákyně
07. 12. 08:00 Florbal dorost

16:00 Florbal junior
08. 12. 13:00 Florbal junior

14. 12. 15:00 Proactive - Vánoční besídka
15. 12. 08:00 Florbal st. žáci
21. 12. 08:00 Florbal ml. žáci, junior
22. 12. 08:00 Florbal ml. žákyně, junior
26. 12. 08:00 FC ZVVZ Vánoční turnaj
27. 12. 09:00 TUKANI nohejbalový turnaj
29. 12. 13:00 Florbal Silvestr

PROVOZ SAUNY:
středa: muži 16:00-21:00
čtvrtek: ženy 15:00-21:00
pátek: muži 15:00-21:00

SPOS MILEVSKO

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

DDM MILEVSKO

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

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Foukání ze strnišť přešlo velice rychle v mrazivý
vítr, a to kromě reklam a obchodů již dnes se slav-
nostní výzdobou nevěstí nic jiného než příchod
zimy a Vánoc. Řadu let pořádám sbírku dárků pro
děti z DD Zvíkovské Podhradí a Domova pro matku
a dítě Veselíčko. Pokaždé se podařilo najít dost
dobrých a štědrých lidí, kteří jim jejich přání
vyplnili.
Letošní sbírka bude stejná jako loni, bez fanfár
a osobností, jen se stačí se mnou spojit telefo-
nicky na čísle 775 369 012 nebo se raději podívat

na profil www.facebook.com/Josef D. Kortan nebo www.facebook.com/Zmrzlina
Kortan. Tam budou aktuální seznamy volných dárků. Zrovna tak převzetí bude
v Darovně u paní Klikové, kde budou i originální přáníčka od dětí. Nové je to, že
začínáme už s vkladem 7142 Kč, o který se zasloužili lidé, kteří mi nechávali
„dýško“ u zmrzliny nebo i přímo na Strom cíleně přispívali.
Všem minulým i současným dárcům ze srdce i jménem dětí přeji jen to nejlepší.
Jako dobrá předsevzetí dláždí cestu do pekla, tak určitě dobré skutky otevírají
cestu do nebe.

Josef Kortan

MŠ KYTIČKA
SVATOMARTINSKÉ PEČENÍ

Dříve se o svátku sva-
tého Martina pekly
svatomartinské roh-
líčky. V MŠ Kytička se
pečení svatomartin-
ských rohlíčků s dětmi
stalo již tradicí. Zvyk
připomíná dobrotu
svatého Martina, kte-
rý nemyslel jen na
sebe. Jeho poselství,
že vždy je dobré lidem
pomáhat, se nám moc

líbí. Rohlíček plněný mákem, povidly nebo marmeládou se totiž nesní celý, ale
rozdělíme se o něj s těmi, které máme poblíž. 

Bc. Marcela Brčková, DiS.

MŠ SLUNÍČKO
BESEDA SE ZDRAVOTNÍKY

Za bohaté účasti z řad rodičů i zaměstnanců
MŠ proběhl v prostorách Mateřské školy
 Sluníčko Milevsko v rámci projektu Šablo-
ny pro MŠ – Sluníčko II, reg. č. CZ.
02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011138 seminář
na téma První pomoc u dětí.

Lektoři MUDr. Ing. Vladimír Dvořák a Petra Königsmarková, DiS., poutavým způ-
sobem přiblížili všem zúčastněným, jak provést srdeční masáž, dýchání z úst do
úst či jak rozpoznat zástavu krevního oběhu. Každý měl zároveň možnost si před-
nášenou teorii vyzkoušet v praxi na figuríně.
Dostalo se také na prodiskutování témat týkajících se nejčastějších onemocnění
a úrazů v dětském věku.  Seminář byl velmi přínosný a všichni si z něj odnesli řadu
důležitých informací a poznatků.

Kolektiv MŠ Sluníčko

MŠ PASTELKA
PŘEDNÁŠKA O ŠIKANĚ

V rámci projektu Šablony pro
MŠ Milevsko – Pastelka II byla
pro rodiče uspořádána před-
náška na téma Šikana v MŠ.
O své poznatky a zkušenosti
se s námi přijela podělit
Ing. Monika Váchová z Peda-
gogicko-psychologické po -
radny v Českých Budějovicích,
která se právě metodice pre-

vence šikany věnuje. Toto téma bylo vybráno z důvodu, že školní šikanování před-
stavuje velmi starý jev, jistě starý jako škola sama. Šikana je závažný celospole-
čenský problém, který je potřeba odhalit již v zárodku a neodkladně jej řešit.
Zajímavým poznatkem je, že již v mateřských školách se objevují nejen prvky
šikany, ale i počáteční stádia tohoto destruktivního chování. V přednášce jsme
se dozvěděli, jak se projevuje šikana mezi dětmi předškolního věku, kde leží
hranice mezi škádlením a šikanováním, jaké prvky šikany se mohou objevovat
u dětí v mateřské škole a s jakými typickými problémy se při odhalení šikany
můžeme setkat apod. Na závěr byly zodpovězeny dotazy rodičů. Příjemné posezení

s odborníkem bylo přínosem pro
všechny zúčastněné. 

Kolektiv MŠ Pastelka



prosinec 2019 | Milevský zpravodaj | 11

PROJEKT ZDRAVÍ DĚTEM
V letošním školním roce se MŠ
Pastelka zapojila do akredito-
vaného projektu Zdraví dětem.
Jedná se o preventivní program
dle specifikace MŠMT. 
Cílem projektu je naučit děti
zdravému a pravidelnému stra-
vování, ohleduplnosti k sobě,
kamarádům, zvířátkům a příro-
dě. Dále uvědomit si důležitost
pohybu a pobytu na čerstvém
vzduchu.

Formou pohádkových příběhů se děti učí rozeznávat zvířátka – osvojují si jejich
názvy, kde žijí, čím se živí, a uvědomují si, jak je důležité chránit přírodu a nez-
nečisťovat ji. Také se seznamují s potravinami, které se pěstují u nás v České repub-
lice. Je jim vysvětlen původ mléka, masa, sýrů, vajíček a dalších potravin, protože
bohužel mnoho dětí vůbec nemá představu o tom, odkud se tyto potraviny berou.
Učí se zásadám zdravého stravování (pravidelnost stravy, nebezpečí hladovění),
důležitosti pohybu a sportu.
Program je vždy přizpůsoben věku dětí, důraz je kladen na zábavnost (proložen
hrou, pohybovými aktivitami) a maximální zapojení všech dětí do výuky. Hodiny
vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým a odborným vzděláním.

Kolektiv MŠ Pastelka

SOŠ A SOU MILEVSKO
SETKÁNÍ S KUCHAŘSKOU HVĚZDOU

Celý rok si vaří sami, až na
výjimku a tou byl 6. listopad.
Žáci 2. a 3. ročníku oboru stra-
vovací a ubytovací služby
navštívili jídelnu ZVVZ Milev-
sko, kde bylo možné nahléd-
nout pod pokličku profesio-
nála a ochutnat pokrm
moderního kulinářského umě-
ní. Jídlo připravoval a podával
sám Ondřej Slanina, hvězdný

gastronom, jeden z protagonistů pořadu „Kluci v akci“. Pomalu pečená vepřová
panenka s česnekem a petrželí, hráškové pyré, majoránková omáčka a restovaný
fenykl, tak zněl název „VIP pokrmu“. Nevšední kombinace chutí, vstřícnost a přá-
telský postoj mistra nastartovaly v mladých aspirantech na kuchaře tu správnou
motivaci k dalšímu profesnímu růstu.

Věra Fraňková

GYMNÁZIUM MILEVSKO
GYMNAZISTÉ NA GISDAY 2019

Ve středu 13. listopadu se
vypravily třídy 1. A a Tercie
milevského gymnázia na Peda-
gogickou fakultu Jihočeské
univerzity v Českých Budějovi-
cích. Cílem cesty bylo seznámit
se v rámci akce GISDay 2019
s online verzí programu ArcGIS.
Kolektiv katedry geografie si

pro milevské žáky připravil několik ukázek, z nichž si některé mohli žáci sami za
pomoci lektorů prakticky vyzkoušet. Poznali například proměny Českých Budějovic
na mapách za posledních 70 let, prakticky si vyzkoušeli tvorbu vlastních map
(včetně porovnávacích), seznámili se s mapovými vrstvami, s využitím mapových
aplikací pro studium změn klimatu a hydrologie, poznali, jak lze využívat mapové
servery pro sledování geopolitických změn ve světě. Na závěr obdrželi žáci cer-
tifikáty.

Mgr. Jana Plavcová

MILEVSKÝ BETLÉM

Pro nadcházející vánoční svátky vydalo Milevské muzeum nový papírový vystři-
hovací betlém s milevskými motivy, jehož autorem je výtvarník a kreslíř Lukáš
Martinka. Milevský betlém je vytištěný barevně na pevném kartonu a jeho cena
je 75 Kč. K dostání je v budově Milevského muzea na druhém nádvoří kláštera.

Vladimír Šindelář, foto Lukáš Panec

Jihočeská hospodářská komora, 
Oblastní hospodářská komora Milevsko, pro Vás připravila: 

Vánoční workshop: Zdobení perníčků
Termín: středa 11. 12. od 16 hodin, Dům kultury Milevsko

Seminář: Daňové aktuality
Lektor: Ing. Václav Dvořák, daňový poradce a certifikovaný účetní, 

Finvest Příbram s. r. o.
Termín: čtvrtek 12. 12. od 14 hodin, Dům kultury Milevsko

S přáním příjemného prožití vánočních svátků 
a mnoha úspěchů v novém roce 2020 

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

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ JARMARK
V neděli 1. prosince se v Milevském muzeu uskuteční
již 19. adventní jarmark starých řemesel. Návštěvníci
si mohou poslechnout flašinetáře, ochutnat horkou
medovinu a vidět ukázky některých tradičních řemesel
(hrnčířství, řezbářství, drátování, předení atd.). Ke

koupi budou mnohé rukodělné výrobky, např. keramika, pocínované šperky,
bylinné polštářky a čaje, vizovické pečivo, květinové vánoční dekorace, historické
knihy, repliky dobového skla, výrobky z kůže a mnoho dalšího. Adventní jarmark
v muzeu začíná v 9 hodin a trvá až do pozdního odpoledne. 

Vladimír Šindelář
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NOVÁ KNIHA O JANU JEŘÁBKOVI

Snímek z roku 1941 zachycuje pět seržantů čs. letectva ve Velké Británii, z nichž nikdo
válku nepřežil. Jan Jeřábek se svým typickým úsměvem je zcela vlevo nahoře. 
Fotografie pochází z pozůstalosti Jana Jeřábka (ze sbírek Milevského muzea).   

V nedávné době získalo Milevské muzeum do svých sbírek vzácné předměty –
pozůstalost milevského letce ve službách RAF Jana Jeřábka (1919–1942).
Kromě osobních předmětů jako odznaky, archiválie a vyznamenání je součástí
pozůstalosti především album s desítkami snímků, které jsou ve většině případů
veřejnosti zcela neznámé. Takové množství dosud neznámého materiálu o živo-
tě a smrti milevského rodáka Jana Jeřábka přímo vybízelo k vytvoření živo-
topisné knihy. Na výzvu Milevského muzea se tohoto úkolu ujal Martin Strouhal,
který měl velkou zásluhu na tom, že Milevské muzeum Jeřábkovu pozůstalost
získalo. Martin Strouhal je osvědčený letecký badatel, který má za sebou už
mnohá publicistická dílka z historie naši pilotů ve Velké Británii. Je například
jedním ze spoluautorů významné knihy Letci Písecka (1991), která jako první
připomněla mnohé osudy válečných hrdinů, o nichž se do té doby mlčelo.
Roku 2015 vydalo Milevské muzeum další Strouhalovu knihu, tentokrát o sepe-
kovském letci Bohumilu Šímovi (1916–1941), a nyní se na knižní pulty dostává
jeho další publikace s názvem Jan Jeřábek, věčně usměvavý nebeský jezdec.

Tato kniha je souhrnem toho, co o životě a smrti Jana Jeřábka dosud víme.
Jsou zde obsažena dobová svědectví Jeřábkových kamarádů, zápis o jeho smrti
v kronice 313. čs. perutě ve Velké Británii, a především je zde velká obrazová
příloha, zachycující jak dobové fotografie, tak i předměty z Jeřábkovy pozůs-
talosti. Milevským čtenářům (a nejen jim) se tak dostává do rukou cenný his-
torický materiál, dosud většinou neznámý. Kniha vychází v roce, kdy si připo-
mínáme 100 let od Jeřábkova narození, a finančně ji podpořilo i město Milevsko.
Publikaci na křídovém papíře a v pevné vazbě k vydání připravil Vladimír Šindelář
a bude v prodeji v Milevském muzeu. Předpokládaná cena bude 220 Kč. 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Milevsko se v úterý 17. prosince od 17 hodin
uskuteční v prostorách knihovny na náměstí E. Beneše slavnostní křest nové
knihy spolu s následnou autogramiádou Martina Strouhala. Akci pořádá Milevské
muzeum a všechny srdečně zveme.

Vladimír Šindelář

VÝSTAVA BETLÉMŮ
Jako každoročně se
také letos koná
v Milevském muzeu
adventní výstava bet-
lémů, tentokrát s ná -
zvem „Copak je to
v Betlémě…“.
Ve výstavním sále
muzea si návštěvníci
mohou prohlédnout
betlémy z různých
materiálů (keramický,

papírový, dřevěný, skleněný, pískovcový). K největším zajímavostem patří německý
papírový betlém z roku 1912, který byl majetkem siamských dvojčat, sester Blaž-
kových ze Skrýchova u Opařan. Letos do sbírek muzea přibyly také dva nové
betlémy, které budou na výstavě rovněž k vidění: z vizovického těsta a z vlněných
smotků. Přijďte tedy do muzea nasát tu pravou vánoční atmosféru. Výstava je
přístupná od 1. prosince do 1. ledna, denně kromě pondělí, 24. a 31. prosince. 

Vladimír Šindelář

ÚSPĚŠNÁ SEZONA GYMNASTEK 
VRCHOLÍ MISTROVSTVÍM ČR

Na náročnou podzimní sezonu se moderní gymnastky milevského Sokola začaly
připravovat už na srpnovém soustředění v Křemži. Tam si celkem čtyři družstva
připravovala své společné skladby, kterými se postupně prezentovala na pod-
zimních soutěžích. Nejmladší dva týmy sbíraly první závodní zkušenosti se sesta-
vami bez náčiní, jejich starší oddílové kolegyně se směle vrhly do silně obsazených
závodů a měřily síly s družstvy z celé republiky. Nejlépe si vedla pětice děvčat
ročníku narození 2006 a 2007, která se v Plzni na I. kole Českého poháru zařadila
na výborné 5. místo mezi 12 družstvy, z III. kola v Českých Budějovicích přivezly
dívky dokonce bronzové medaile. O svých kvalitách přesvědčily rozhodčí a diváky
i na Oblastním přeboru společných skladeb, který proběhl na domácí půdě. Ve
své věkové kategorii zvítězily, nechaly za sebou táborské i českobudějovické druž-
stvo a titulem krajských přebornic se kvalifikovaly na mistrovství ČR, které proběhne
na začátku prosince v Mariánských Lázních.  

Mgr. Jana Plavcová
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Uzávěrka 
lednového 

vydání 
Milevského 
zpravodaje 
je v úterý 

17. prosince 
ve 12 hodin.

Vaším úkolem je odhalit, kde byla
fotografie pořízena. Tři vylosovaní
výherci, kteří správnou odpověď
pošlou do neděle 15. prosince na
telefonní číslo 775 733 552 nebo na
e-mail zpravodaj@milevskem.cz,
získají volnou vstupenku na Rocko-
vou noc, která se uskuteční v sobotu
28. prosince od 19:30 hodin v DK
Milevsko. K odpovědi nezapomeňte
připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Bok Latinské školy v areálu kláštera
Výherci: Eliška Jedličková, Marie Kortanová a Kateřina Mašková, všechny z Milev-
ska

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO? 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

Kluky pod stromečkem nejvíce potěší závodní auto nebo létající dron.

K dostání i předvedení v prodejně Kompas v Milevsku, J. A. Komenského 1219, tel.: 382 521 314.

Sport JP
půjčovna sportovního vybavení v MILEVSKU

 lyže sjezdové i běžky, brusle
informace, rezervace na tel. 774 693 418

OTEVÍRACÍ DOBA MILEVSKÉHO MUZEA
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 
Sobota 21. prosince 09:00-12:00, 13:00-17:00
Neděle 22. prosince 09:00-12:00, 13:00-17:00
Pondělí 23. prosince zavřeno
Úterý 24. prosince zavřeno
Středa 25. prosince 09:00-12:00, 13:00-17:00
Čtvrtek 26. prosince 09:00-12:00, 13:00-17:00
Pátek 27. prosince 09:00-12:00, 13:00-17:00
Sobota 28. prosince 09:00-12:00, 13:00-17:00
Neděle 29. prosince 09:00-12:00, 13:00-17:00
Pondělí 30. prosince zavřeno
Úterý 31. prosince zavřeno
Středa 01. ledna 13:00-17:00

Poslední prohlídky vždy alespoň 30 minut před zavírací dobou. V lednu
a únoru je Milevské muzeum pro návštěvníky uzavřeno.



TOULAVA MÁ NEJ PĚŠÍ STEZKU 

Pěší Stezka údolím Luž-
nice z Plané nad Lužnicí
přes Tábor a Bechyni do
Týna nad Vltavou se stala
díky turistické oblasti
Toulava první dálkovou
pěší trasou, která bude
zařazena na seznam nej-
lepších stezek v Evropě.
Toulava s Klubem čes-
kých turistů totiž připra-
vila trasu pod názvem

„Stezka údolím Lužnice Toulavou“ tak, aby jí byla udělena značka „Leading Quality
Trails Best of Europe“, tedy v překladu „Stezky špičkové kvality, nejlepší
v Evropě“. Na Starém kontinentu je v současnosti 16 takových tras, a to především
v Německu, Řecku, Rakousku, či Nizozemsku. V České republice to bude úplně
první stezka s tímto označením. Značku uděluje Evropská asociace turistických
klubů – tedy jakýsi spolek klubů turistů z jednotlivých evropských zemí.
Aby mohla evropské označení získat, musí splňovat řadu náležitostí, které zaručí
turistovi patřičnou kvalitu. A to především – většina trasy jde mimo asfaltové
povrchy přírodními pěšinami, po celé délce nabízí přírodní a další atraktivity,
člověk tu najde informace o tom, kde se najíst a napít, kde přespat, a také má
možnost nechat si převézt svá zavazadla do místa, kde bude nocovat. 
„Je to vlastně takové turistické UNESCO. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují,
že právě taková nabídka je nástroj, jak nalákat do regionu turisty, kteří v něm
zůstanou delší dobu, nepřehlcují zavedená turistická centra, utratí tam peníze,
a především prodlouží turistickou sezónu na méně exponované jarní a podzimní
měsíce,“ říká produktový manažer Toulavy Jan Sochor.
Až 55 km dlouhá pěší trasa je rozdělena do 4denních etap. Na trase leží historická
města Tábor a Bechyně, zříceniny Příběnice a Dobronice, Stádlecký řetězový most,
zámek Koloděje nad Lužnicí, ale především překrásné hluboké údolí Lužnice. 

Stezka je vedena po stávajícím značení KČT, které se kvůli certifikaci v některých
místech muselo upravit a přeložit na jiné cesty.
Celou trasou provedou také informační cedule o zajímavostech kolem řeky (těch
je celkem 18), jejichž součástí je i vědomostní kvíz, aby spolu turisté mohli během
cesty soutěžit.
Duchovním průvodcem na stezce se potom stal spisovatel Zdeněk Šmíd
(1937–2011), autor legendární vodácké knížky Proč bychom se netopili, jehož
poetické citáty z knihy Lužnice – putování s řekou provázejí turisty po celé trase.
Citáty byly použity se svolením syna pana Šmída – Darka Šmída.
Projekt navazuje na trasu Stezka podél Lužnice nás spojuje, která byla vyznačena
od pramene až k soutoku Klubem českých turistů v roce 2014. Trasa na seznamu
Best of Europe bude finální čtyřdenní etapou této 230 km dlouhé trasy.
Slavnostní předání certifikátu proběhne 4. prosince v Táboře, Toulava stezku ofi-
ciálně otevře na jaře roku 2020. Projekt „Stezka Lužnice Toulavou“ finančně pod-
pořil Jihočeský kraj, a vznikl ve spolupráci Toulavy, měst a obcí podél řeky Lužnice
a KČT.

Jan Sochor, TOULAVA, o. p. s.

ANTARKTIDA
Poslední pořad roku 2019 ze
série Toulky za poznáním se
uskuteční v úterý 3. prosince
od 18 hodin na loutkovém sále
v Domě kultury Milevsko. Ten-
tokrát se bude týkat mrazivého
tématu, a to Antarktidy.
Výpravu začneme na historické
trojstěžňové plachetnici přes
Drakeův průliv, promítány

budou dobrodružné plavby z Ohňové země do Kapského Města, ve kterém kromě
antarktické pevniny navštívíme přilehlé ostrovy v Jižních Shetlandech a Weddellově
moři (mj. James Ross, kde sídlí česká antarktická základna, nebo po stopách Otty
Nordenskjölda zavítáme až na Snow Hill), budeme zápasit s rozbouřeným mořem,
proplouvat mezi ledovými krami nebo pozorovat kolonie tučňáků a lachtanů.
Svou nejpoutavější přednášku vám představí Jaromír Novák, vstupné je 30 Kč. 

korl
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