
dovolte mi, abych Vás přivítal při četbě listopadového
vydání Milevského zpravodaje. Pokud v ní budete
pokračovat, dostanete se ke spoustě užitečných infor-
mací o dění v Milevsku.
V minulých dnech jsme si připomněli 103. výročí vzniku
samostatného československého státu. Při té příle-
žitosti byly 28. října předány pamětní medaile města
Milevska čtyřem osobnostem, které rada města vybrala
z téměř 20 návrhů. Bylo to velmi složité rozhodování.
Medailonky všech oceněných najdete uvnitř čísla.
V neděli 31. října skončil letní čas. Denní světlo nás
opouští už v odpoledních hodinách, proto je na místě
mít v pořádku veřejné osvětlení. Můžeme se tedy
radovat – Masarykova a Libušina ulice hlásí hotovo,
horší to však bylo v ostatních „rozpracovaných“ uli-
cích, u nichž vlivem nedostatku materiálu v celé Evro-
pě hrozilo prodloužení termínu dokončení až na konec
listopadu. Podle nejčerstvějších zpráv se to ovšem
podaří už do 10. listopadu a ulice Blechova, Kpt. Jaro-
še, Št. Dvořáka, Alšova, Na Hůrkách a Hůrecká cesta
budou zářit! 
Až budete o Dušičkách, kdy vzpomínáme na všechny
věrné zesnulé, na hřbitově, všimněte si, jak pěkně
vypadají nové dlážděné chodníky v jeho nové části.
Po svátcích budou dokončeny a my dáme do rozpočtu
na příští rok další finance, aby práce mohly pokra-
čovat. Myslíme i na starou část hřbitova, kde nás čeká
postupné odvodnění i opravy chodníků.

Největší investice města posledních let – nástavba
domova pro seniory – probíhá podle předpokladů.
Tedy stavebních, časových a doposud i finančních.
Musím se ale přiznat, že míra hluku, který vznikal
hlavně při bouracích pracích, nás zaskočila. Pro někte-
ré klienty domova byla doslova nesnesitelná. Bohužel
to nešlo ovlivnit, a kromě snížení nájemného a utě-
šování jsme jen museli čekat, až budou práce dokon-
čeny. To se v těchto dnech stalo a my chceme vymyslet
způsob, jak naše hlukem a prachem dotčené seniory
odškodnit. Zaslouží si to a věřím, že určitě na něco
přijdeme.                                   
Vzhledem k tomu, že jsme na nástavbu domova
obdrželi dotaci z krajského investičního fondu ve
výši 10 milionů korun, přijel se na nás v úterý 19. října
podívat pan hejtman Martin Kuba, aby prověřil, jak
se stavbě daří. Přijali jsme jej s místostarostou Micha-
lem Horkem a ředitelkou našich sociálních služeb
Marií Jarošovou. Pan hejtman se intenzivně zajímal
nejen o to, jak investice postupuje, ale chtěl se setkat
i s obyvateli domova. Přes nabitý program, který ten
den absolvoval, byl velmi příjemný nejen k nim, ale
i k nám. Zajímal se o investice a podnikání v Milevsku,
ptal se na naše dotační potřeby. Musím přiznat, že
jeho návštěva na nás zapůsobila velmi pozitivně.   
Po dlouhých a náročných 11 měsících, kdy jsem kromě
starostování zastával i pozici tajemníka městského
úřadu, konečně tuto klíčovou funkci předávám.

V náročném výběrovém řízení, kterého se účastnili
tři kvalitní kandidáti a jeho součástí byly psychotesty,
písemný test a ústní pohovor, přesvědčivě zvítězila
Ing. Hana Jánová. Již více než šest let zastává pozici
vedoucí finančního odboru MěÚ Milevsko. Má moji
plnou důvěru, je respektována jak zaměstnanci úřadu,
tak zastupiteli města. Jsem přesvědčen, že bude dob-
rou tajemnicí, a to ku spokojenosti vedení města,
úředníků, ale i Vás, občanů, kteří od úřadu očekáváte
kvalitní služby. Ke jmenování Ing. Jánové dojde v nej-
bližších dnech.
Dámy a pánové, v neděli 28. listopadu se, pokud nám
bude přáno, sejdeme na náměstí, abychom slavnostně
zahájili advent a rozsvítili vánoční výzdobu města.
Už se na to těším a přeji Vám, abyste následující týdny
prožívali ve zdraví a dobré náladě.

Ing. Ivan Radosta, starosta města

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA 

se koná ve středu 24. listopadu 
od 17 hodin 

ve velkém sále domu kultury.
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,

PAMĚTNÍ MEDAILE PRO ROK 2021 JSOU UDĚLENY
V rámci výročí vzniku Československé republiky jsou každoročně od roku 2014 radou města udělovány pamětní medaile, které se udělují významným osobnostem
se zásluhami o město, zejména v oblasti politiky a veřejné správy, kultury, sportu, vědy, školství nebo mezinárodní spolupráce. Celkově bylo uděleno již 33
medailí. Rada města v letošním roce na základě předložených návrhů rozhodla udělit medaile PhDr. Pavlu Břicháčkovi, Janu Kotrbáčkovi, Vladimíru Šindelářovi
a Ing. Josefu Veverkovi in memoriam. Představení oceněných medailistů naleznete na straně 3. 

PhDr. PAVEL BŘICHÁČEK JAN KOTRBÁČEK VLADIMÍR ŠINDELÁŘ Ing. JOSEF VEVERKA (in memoriam)
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INFORMACE Z RADY MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 27. 9. 2021
• Schválila průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky

malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci Sítě a komunikace
Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše – I. etapa“ a rozhodla uzavřít smlouvu
o dílo na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu s firmou Bau-projekt spol. s r.
o. za nabídkovou cenu 385 000 Kč bez DPH, tj. 465 850 Kč vč. DPH.

• Vzala na vědomí cenovou nabídku na odstranění 2 ks starých autobusových
čekáren a instalaci 2 ks nových čekáren v ul. Sokolovská a P. Bezruče a rozhodla
zadat tuto veřejnou zakázku společnosti Služby Města Milevska, spol. s r. o. dle
nabídkové ceny 164 000 Kč bez DPH, tj. 198 440 Kč vč. DPH.

• Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0111/2021 týkající se akce
„Obnova oken spořitelny čp. 6, Milevsko“, uzavřené s MgA. Pavlem Charyparem.
Předmětem dodatku je zhotovení díla ve stanoveném termínu do 30. září 2021
pouze u části díla, resp. oken č. 5-19, z důvodu zpoždění dodávky materiálu.

RADA MĚSTA DNE 11. 10. 2021
• Souhlasila s čerpáním investičního fondu v celkové výši 445 707,41 Kč pří-

spěvkovou organizací 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova
690, 399 01 Milevsko, IČ: 71000381, na rekonstrukci sádrokartonového stropu,
rekonstrukci elektroinstalace a PC sítě v jazykové učebně, stavební úpravy
a vyhotovení zadávací dokumentace jazykové učebny, na elektroinstalaci
a rozvod PC sítě ve sborovně 1. stupně, v ředitelně a v kanceláři školy a na
rekonstrukci stávajícího zabezpečovacího systému.

• Schválila pravidla dotačního programu „Kultura 2022“, formulář žádosti
o dotaci a znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Město Milevsko
je dlouhodobě nositelem dotačního programu pro podporu kulturních a kul-
turně vzdělávacích aktivit v městě Milevsku a jeho regionu, rozšíření a zkva-
litnění nabídky pro občany v oblasti kultury a vzdělávání a pro podporu péče
o stavby či jiné objekty s historickou hodnotou nezapsané na seznamu nemo-
vitých kulturních památek. Podpora směřuje také k nekomerčním kulturním
a kulturně vzdělávacím projektům menších subjektů, které by bez pomoci
města nebylo možno realizovat nebo by je nebylo možno uskutečnit v odpo-
vídajícím rozsahu či kvalitě. Pro rok 2022 je v návrhu rozpočtu města pro tento
dotační program připravena částka 200 000 Kč.

• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
„Parkoviště před 2. ZŠ Milevsko“ a vyhlásila výběrové řízení na tuto veřejnou
zakázku malého rozsahu.

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

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

V pátek 17. září provedly Služby Města Milevska odstranění černé skládky u popelnic na
tříděný odpad v Jiráskově ulici. Po víkendu v pondělí 20. září nebylo po úklidu ani
památky, jak ukazuje fotografie. Proto bude zejména v této lokalitě opětovně instalována
fotopast a případné hříšníky bude nutné pokutovat. 

V Masarykově ulici byla
dokončena rekonstrukce
veřejného osvětlení. Nově
jsou nasvíceny přechody
pro chodce nad gymnázi-
em a před pohřební služ-
bou. V dohledné době při-
byde ještě nasvícení
přechodu pro chodce nad
synagogou.

Město Milevsko přijalo pozvání partnerského města Hustopeče na největší městskou
akci – Burčákové slavnosti 2021. Na fotografii je kompletní zastoupení dvou subjektů –
města Milevska a Českomoravské unie maškarní – před hustopečskou radnicí.

Na začátku října byla dokončena 1. a 2. etapa nátěru bytového domu Na růžku. Pokračovat
se bude na jaře příštího roku.

Město Milevsko v polovině října zprovoznilo útulek pro kočky města Milevska. Nachází
se v lokalitě za ZVVZ, v areálu ČOV, jeho kapacita je 15 koček. Pro útulek byla zřízena
webová stránka (https://www.milevsko-mesto.cz/utulek-pro-kocky-mesta-milevska)
a facebooková skupina, která by měla pomoci s adopcí koček. 
Tento útulek není klasickým útulkem pro zvířata, je vymezen pro potřeby města a koček,
které se pohybují na jeho území a jsou odchyceny v rámci kastračního programu, příp.
pro zraněné kočky nebo bezprizorní koťata, která se o sebe nedokáží postarat.

Dům kultury Milevsko má zbrusu novou kotelnu.
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MEDAILISTÉ
PhDr. PAVEL BŘICHÁČEK
Pan Pavel Břicháček (1953) se narodil vBenešově, ale podstatnou část svého dětství
a mládí prožil v Milevsku. Už v těchto letech, fascinován milevskými památkami,
se začal intenzivně zajímat ohistorické vědy auž během studia na místním gymnáziu
pracoval jako terénní technik Archeologického ústavu ČSAV v Praze. V roce 1975
nastoupil do Archeologického ústavu s pracovištěm v Oškobrhu jako stálý pracov-
ník.
V letech 1976-1985 externě studoval historii a archeologii na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy vPraze a jeho diplomová práce nesla název Osídlení doby římské
mezi Berounkou a Vltavou. V letech 1988-1993 působil jako vedoucí Expozitury
Archeologického ústavu AVČR pro jižní a západní Čechy, která je od roku 1995 defi-
nitivně součástí Západočeského muzea vPlzni. Dnes už pod jiným názvem: Oddělení
záchranných archeologických výzkumů, řídí pracoviště již 26 let. Od roku 2007
působí jako externí přednášející archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích, kde se věnuje problematice raně a vrcholně stře-
dověkého osídlení.
Tento historik, archeolog a kastelolog se během svého života podílel na odkryvech
předměstí Sezimova Ústí, kláštera na Ostrově u Davle, kláštera s kostelem sv.
Klimenta v Berouně, sídliště z doby bronzové v Hostech, sídliště z doby římské
v Sedlci.  Provedl také plno výzkumů v městských jádrech (Domažlice, Stříbro),
kostelů a klášterů (Milevsko, Pivoň, Štítary, Štiboř, Čečovice), hradních areálů
(Landštejn, Pomezí, Poběžovice, Švamberk, Komberk) adalších. Velmi často působí
jako přednášející pro širokou veřejnost a je také velmi oblíbeným průvodcem při
zájezdech a exkurzích po historických a archeologických památkách naší vlasti.
Jeho celoživotním odborným zájmem je studium nejstarších dějin Milevska azdejšího
premonstrátského kláštera. Právě tato již půl století trvající odborná práce přináší
v posledním desetiletí nové a nové překvapující výsledky, které vypovídají o mimo-
řádné kulturní úrovni místa, v kterém žijeme, již na počátku jeho dějin.

JAN KOTRBÁČEK
Pan Jan Kotrbáček (1945) se narodil v Praze, ale už po třech letech se přestěhoval
do Milevska. Zde také navštěvoval základní školu a po jejím dokončení pokračoval
na učilišti v Milevsku. Z tohoto období má vzpomínku na 22. červen 1962, kdy se
účastnil setkání absolventů středních škol a učilišť u prezidenta tehdejší ČSSR. Po
ukončení učiliště nastoupil v roce 1962 do ZVVZ jako strojní zámečník. Při zaměstnání
si prohluboval vzdělání večerním studiem na střední škole pro pracující. V roce 1964
narukoval na základní vojenskou službu do Milovic u Lysé nad Labem, kde zůstal
dva roky. Po návratu z vojny do ZVVZ si opět večerním studiem na Střední průmyslové
škole v Písku rozšiřoval vědomosti a zdárně je ukončil maturitou v roce 1970. 
Po celý život zůstal věrný ZVVZ Milevsko, kde se postupně ze strojního zámečníka
v roce 1975 stal samostatným referentem průmyslového práva apozději v roce 1991
technologem-normovačem. Tuto profesi dělal až do odchodu do důchodu v roce
2007. 
Po celý život se také aktivně věnuje sportu. Už na základní škole v roce 1957 začal
hrát fotbal za místní tým ZVVZ Milevsko. S krátkou dvouletou nucenou přestávkou,
kdy hrál na vojenské službě za Milovice, vytrval v místním oddílu akariéru fotbalisty
ukončil až v roce 1982. Během svého hráčského období odehrál 465 zápasů avstřelil
130 branek. Věnoval se také hokeji, který hrál v letech 1966-1968 na místním Tržišti. 
Dalším sportem, jež jej ovlivnil na celý život, je tenis. Jako aktivní hráč v letech
1968 až 1986 odehrál celkem 338 utkání, z toho 173 vítězných. V roce 1970 se stal
členem výboru TK ZVVZ Milevsko a později členem okresního tenisového svazu. Od
roku 1978 se věnoval trenérské činnosti dospělých a od roku 1982 až do roku 2019
byl trenérem mládeže. 
Za dlouholetou a obětavou práci pro rozvoj českého tenisu byl 25. srpna 1995
oceněn Medailí Karla Koželuha a20. ledna 2003 vstoupil do Klubu borců milevského
sportu. 
Oroku 2008 připravoval pro děti tenisová soustředění, které s oblibou navštěvovalo
okolo 40 dětí. Od roku 1990 až do současnosti pořádal řadu tenisových turnajů,
např. Škoda Open a Master „A“ a „B“. Také uspořádal 26 ročníků Turnaje pro pod-
nikatele, kterého se pravidelně účastnilo přes 30 hráčů. Vítěz turnaje získal putovní
pohár (Putovní pohár společnosti Vltava (1994-2017), Daewoo Cup (1998-2001),
Motor Cup (2002-2014) a Luwex Cup (2015-2019). Na závěr sezóny vždy chystal
turnaj O štít oddílu.  
Za velkou sportovní obětavost byl také oceněn v anketě Sportovec města Milevska,
kterou dvakrát vyhrál. Kromě aktivního zapojení v milevském sportu vydal ve spo-

lupráci s p. Krohem brožuru 80 let tenisu, vedl podrobnou statistiku klubu avyráběl
nástěnné rámy k příležitosti výročí milevského tenisu. 

VLADIMÍR ŠINDELÁŘ
Vladimíra Šindeláře zná milevská veřejnost především z jeho působení v Milevském
muzeu. Pracuje zde už více než 20 let, nejprve jako správce sbírky militarií, od
roku 2004 pak jako ředitel organizace. S jeho jménem je za tu dobu spojeno budo-
vání téměř všech muzeí v Milevsku. V roce 2001 se podílel na vzniku nové muzejní
expozice v tehdejší budově muzea na prvním klášterním nádvoří, roku 2013 spolu
s kolektivem spolupracovníků připravil v barokní budově na druhém klášterním
nádvoří zcela novou expozici ve čtyřech podlažích a v roce 2017 pak vzniklo i maš-
karní muzeum na milevském náměstí. Pro úplnost je nutno dodat, že za celou
dobu působení Vladimíra Šindeláře v ředitelské funkci je hospodaření Milevského
muzea ziskové. 
Milevské muzeum je ostatně v Šindelářově době známo i jako zdatný vydavatel
regionální literatury, týkající se zejména Milevska aokolí. Počet vydaných publikací
se dnes blíží dvacítce a všechny tyto knihy Vladimír Šindelář technicky připravoval
k vydání, ať už to byla třeba obsáhlá kniha odějinách milevského pivovarnictví nebo
o starých milevských hostincích, o malíři Karlu Stehlíkovi, o válečném letci Janu
Jeřábkovi, obrazová kniha Moje Milevsko nebo dnes už zcela vyprodaná publikace
Milevsko, fotografované tehdy a teď. Další knihy Milevské muzeum chystá, jedná
se například o druhý díl uvedené knížky o starých a nových pohledech na Milevsko
a v současné době se připravuje vydání knihy o siamských dvojčatech, sestrách
Blažkových, od jejichž úmrtí uplyne v příštím roce rovných 100 let. 
Vladimír Šindelář je ovšem i sám znám jako aktivní spisovatel. Je autorem 32
vydaných knih s historickou tematikou, udalších 5 knih byl spoluautorem. Publikuje
také v novinách a časopisech, kde počet jeho historických článků dosáhl číslice
400. Jeho příspěvky ostatně znají i čtenáři Milevského zpravodaje. 
Spisovatelská činnost mu vynesla celou řadu ocenění. Je dvojnásobným držitelem
Mezinárodní ceny Egona Ervína Kische za literaturu faktu, roku 2007 získal za svou
Velkou knihu o soubojích Cenu Miroslava Ivanova, v roce 2015 se stal nositelem
Ceny prof. Jaroslava Golla, kterou uděluje fakulta sociologických studií Univerzity
Karlovy a v roce 2016 mu Jihočeský klub Obce spisovatelů předal Číši Petra Voka,
udělovanou za celoživotní dílo. Nyní tedy k těmto oceněním přibyla i pamětní
stříbrná medaile města Milevska.

Ing. JOSEF VEVERKA (in memoriam)
Pan Josef Veverka (1958–2021) byl absolventem Vysoké školy zemědělské v Praze.
Roku 1992 založil úspěšnou firmu VETO CZ s.r.o.aVETO farma s.r.o.Prostřednictvím
firem sponzoroval vydání hudebních alb např. Jiřího Dědečka, Josefa Streichla,
Václava Koubka adalších. Stejným způsobem podpořil realizaci filmu Nechte zpívat
Mišíka. 
Jeho přínos v oblasti kultury je obrovský. Osmnáct let stál za projektem Hudebních
sklepů, při jejichž organizování spolupracoval s domem kultury, Spolkem pro rozvoj
kultury v Milevsku a řadou dalších subjektů. V rámci Hudebních sklepů v Milevsku
tak vystoupili umělci, kteří patří ke špičkám české populární – zejména folkové
a rockové – hudby jako Luboš Pospíšil, Vladimír Merta, Jaroslav Hutka, Vladimír
Mišík, Jan Spálený s ASPM, Jiří Dědeček, Jan Burian, Petr Skoumal, Ivan Hlas, Jan
Sahara Hedl s Blankou Šrůmovou, Václav Koubek, Oskar Petr, Jan Ponocný a další. 
Organizoval rovněž velmi populární koncerty na nádvoří milevského kláštera, kam
přivedl české interprety, jejichž význam daleko přesáhl hranice České republiky
(Robert Křesťan, Ivan Král). Díky Josefu Veverkovi jsme mohli v našem městě vidět
a slyšet také výborné umělce ze zahraničí, např. Glena Hansarda, Jamese Harriesse
a další.
Typickým rysem Veverkovy osobnosti byla skromnost, stál „v pozadí“, neměl potřebu
prezentovat sám sebe, důležitý pro něj byl výsledek práce – koncerty. Neprosazoval
své ego, byl ten, který hudbou skutečně žil. Přesto je jeho působení známé v širokých
kruzích hudebníků i posluchačů populární hudby po celé České republice. Zasloužil
se o šíření dobrého jména Milevska a celým svým dílem na poli kultury dlouhodobě
úspěšně působil ve prospěch města a jeho obyvatel.
Roku 2015 byl virtuální uměleckou agenturou oceněn čestným putovním oceněním
Opětavec za dobrou duši Milevského kulturního života. Titul byl udělen jako sym-
bolické ocenění jeho úsilí, tvrdohlavosti, trpělivost aodvaze dokázat, že ina malém
městě lze pořádat alternativní kulturní akce. Mezi další záliby patřily automobily
a cestování.
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REZERVAČNÍ SYSTÉM
Odbor dopravy upozorňuje kli-
enty evidence vozidel a evidence
řidičů, že je stále v platnosti
rezervační systém na vyřizování
požadavků těchto agend. Systém
objednávání platí od ledna 2021
a jeho využívání je neměnné –
stálé.
Objednávání probíhá elektronic-
ky na adrese www.milevsko-mes-

to.cz. Tuto službu již využívá mnoho klientů ke své spokojenosti. Nemusí čekat
ve frontě a mají jistotu, že bude jejich požadavek vyřízen ve vybraném termínu
a čase. V případě, že je daný termín plně obsazen přes rezervační systém, nemusí
být ostatní klienti se svými požadavky úspěšní – nebudou v tento den obslouženi.
Využíváním systému se vyhnete případným nepříjemnostem.

Jaroslava Tomanová, odbor dopravy

OBNOVA OKEN SPOŘITELNY
V letošním roce byla k 30. září dokončena jedna eta-
pa obnovy oken spořitelny čp. 6. Okna na této budo-
vě byla dlouhodobě v havarijním stavu důsledkem
působení povětrnostních vlivů a opotřebení. Na

oknech bylo velké množství barevných vrstev, které se odlupovaly, okna netěsnila,
nedoléhala a většina horních křídel nešla otevřít. Některé části oken byly za
hranicí životnosti a vlivem vlhkosti plesnivěla. Okna na budově čítají 42 ks, z toho
3 ks byly obnoveny již v loňském roce. Letos mělo projít obnovou zbývajících 39 ks
oken, avšak vzhledem ke zpoždění materiálu dodavatel nebyl schopen zajistit
obnovu všech 39 oken v původním termínu, a tak se přistoupilo na variantu, kdy
bylo zhotoveno 15 ks oken v hodnotě 548 432,50 Kč vč. DPH, z čehož finanční
podpora z Jihočeského kraje činila 200 000 Kč. Zbylá okna budou zhotovena v roce
2022.

Bc. Diana Trubková, odbor investic a správy majetku

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V ULICI BLANICKÁ

Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje – silniční správní úřad, upo-
zorňuje občany na aktuální dopravní omezení v ul. Blanická v Milevsku, kde v sou-
časné době probíhá stavba „Obchodního centra MY BOX Milevsko“. Stavební práce
na dopravní části stavby obchodního centra provádí firma KDS – stavební
s. r. o. z Písku. 
V termínu od 12. října do 17. prosince bude provedena přestavba křižovatky
ul. Blanická a ul. Darovaná na okružní křižovatku. Stavební práce jsou prováděny
po polovinách komunikace a průjezd křižovatkou tedy bude vždy umožněn. Doprava
na místní komunikaci ul. Blanická je řízena světelným signalizačním zařízením.
Pro příjezd k prodejně Penny marketu je vybudován provizorní sjezd z ul. Blanic-
ká.
Okružní křižovatka je navržena s vnějším průměrem okružního pásu křižovatky
26 m se čtyřmi připojovanými větvemi na okružní pás, ze kterých jsou tři větve
realizovány v trasách stávajících místních komunikací ze stykové křižovatky ul.
Blanická a ul. Darovaná. Čtvrtou větví je komunikace v šířce 7 m připojující par-
koviště v areálu obchodního centra. Okružní pás komunikace je navržen v šířce
7 m s prstencem o šířce 1,5 m okolo středového ostrova.
Součástí okružní křižovatky je vybudování místa pro přecházení ul. Blanická,
které je vedeno přes navržený směrovací ostrůvek, který se v ploše místa pro pře-
cházení přeruší a bude tak plnit funkci ochranného ostrůvku. Na místo pro pře-
cházení navazují navržené chodníky, které směřují chodce na ul. Písecké předměstí.
Navržené úpravy chodníků a místa pro přecházení jsou řešeny z hlediska požadavků
pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
V termínu od 12. října do 20. listopadu bude částečnou uzavírkou omezen provoz
a parkování na místní komunikaci ul. Písecké předměstí u bytových domů čp.
1348 a čp. 1349 v Milevsku. Zde bude probíhat stavba opěrné zdi, chodníku pro
pěší a splaškové kanalizace. Průjezd po místní komunikaci ul. Písecké předměstí
v Milevsku bude také vždy umožněn v šířce min. 3 m z důvodu průjezdu vozidel
integrovaného záchranného systému.

Ing. Jaroslav Bláha, odbor regionálního rozvoje

OPRAVA CHODNÍKŮ NA HŘBITOVĚ

Na základě smlouvy o dílo ve výši 1 610 178,13 Kč, kterou mezi sebou uzavřely
Služby Města Milevska, spol. s r. o. a město Milevsko, byla v letošním roce zahájena
realizace obnovy povrchů chodníků na milevském hřbitově. Chodníky jsou pro-
vedeny z kamenné dlažby tak, aby jejich podoba odpovídala pietě místa. Nejpozději
během měsíce listopadu bude dokončena první etapa a další práce se uskuteční
po částech v průběhu několika následujících let. V období svátku zesnulých bude
realizace pozastavena.

Jiří Mlčkovský, odbor investic a správy majetku

CHODNÍKY V LIBUŠINĚ ULICI

Začátkem měsíce října započala v ulici Libušina oprava poškozeného povrchu
chodníků před bytovými domy čp.  892-893 a 890-891, spojená s výměnou schodů



listopad 2021 | Milevský zpravodaj | 5

ŠANCE ZBAVIT SE DLUHŮ
Ve čtvrtek 28. října odstartovalo takzvané Milos-
tivé léto. Tento časově omezený institut, který
upravuje zákon č. 286/2021 Sb., představuje
jedinečnou možnost, jak se za lepších podmínek
vypořádat s některými dluhy.
Pokud v období od 28. října 2021 do 28. ledna

2022 uhradí dlužník jistinu svého dluhu (tzn. původní výši dluhu) apevně stanovený
poplatek, soudní exekutor následně exekuci zastaví. Zbytek dluhu bude prominut.
Milostivé léto je možné uplatnit pouze v případě věřitelů, kteří jsou veřejnoprávními
subjekty. Jedná se například ozdravotní pojišťovny, dopravní podniky, obce, Českou
televizi, Český rozhlas, státní a krajské nemocnice, energetickou společnost ČEZ
apod. Další podmínkou je, že se musí jednat o dluh, který je vymáhán soudním exe-
kutorem. Dlužník nesmí být rovněž v insolvenci. Milostivé léto se nevztahuje na
daňové a správní exekuce.
Dlužník by měl nejdříve poslat exekutorovi doporučený dopis s žádostí o vyčíslení
nezaplacené jistiny a zároveň by ho měl informovat o úmyslu využít Milostivého
léta. Vedle zbývající jistiny je třeba nejpozději do 28. ledna 2022 exekutorovi poslat
poplatek 908 Kč na náklady exekuce. Splněním těchto podmínek bude exekuce
zastavena, a to i bez souhlasu věřitele nebo návrhu dlužníka.
Více informací lze získat prostřednictvím telefonní linky Člověka v tísni 770 600 800,
e-mailu jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz nebo na www.jakprezitdluhy.cz.
Základní informace apomoc se sepsáním dopisu exekutorovi vám mohou poskytnout
také sociální pracovnice odboru sociálních věcí Městského úřadu Milevsko:
Pavla Jansová, DiS. – tel. 382 504 141, e-mail: pavla.jansova@milevsko-mesto.cz
Pavlína Hajská, DiS. – tel. 382 504 138, e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz

Pavla Jansová, DiS., odbor sociálních věcí

KDYŽ NENÍ VŠE TAK, JAK SI PŘÁLI
Během prvních měsíců a roků života vnímá dítě své okolí intenzivně všemi smysly.
Největším pomocníkem je zrak, který dodává 80 % informací o světě. Pokud není
ve vývoji dítěte vše tak, jak rodiče čekali, mohou se obrátit na ranou péči. Je to
odborná terénní služba, to znamená, že poradkyně poskytují konzultace v domácím
prostředí. Jsou rodičům psychickou oporou a ukazují způsoby, jak co nejlépe pod-
pořit psychomotorický vývoj dítěte. Už 28. rok cestují po celém Jihočeském kraji
poradkyně ze Společnosti pro ranou péči. Pracují s rodinami dětí se zrakovými
problémy od narození do 7 let. Důležitou součástí služby je funkční vyšetření
zraku dítěte. Provádějí ho zrakové terapeutky, které pomocí testů, ale i hry zjistí
aktuální úroveň zrakových dovedností dítěte a následně nastaví vhodné metody
a individuální stimulaci zraku dítěti na míru. Poradkyně rodině doporučuje vhodné
pomůcky, které mohou být také zapůjčeny, nebo předá kontakty na další odborníky.
Pokud je třeba, rodiny k těmto odborníkům také doprovází a konzultuje s nimi
další možnosti podpory vývoje dítěte. Společnost pro ranou péči pro své klienty
pořádá odborné semináře a kurzy pro rodiny či organizuje setkávání rodin v podob-
né situaci. V loňském roce pomohla 149 dětem a jejich rodinám a najela za nimi
58 000 km. Je připravena pomoci každé rodině, v níž se narodilo dítě předčasně
nebo dítě se zrakovým a kombinovaným postižením.
Kontakt pro rodiny: Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, tel:
385 520 088. www.tydenranepece.cz, www.ranapece.cz/cb

V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2021 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ  
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM

ZPRAVODAJI:
80 let

Libuše Klímová
Ludmila Housková

Marie Šikýřová
Hana Rašková

85 let
Marie Kořánová
Miroslav Doubek

90 let
Marie Pincová

Marie Ryantová

Libuše Nečasová
Marie Samohýlová

91 let
Ludvík Klepáček
Růžena Pichová
Jaroslav Kalina

93 let
Růžena Fíková

94 let
Anna Hudečková

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Kropili ulici  
Dva přespolní výtečníci si svým jednáním „vykoledovali“
vyšší pokutu od strážců zákona. Močení na ulici a předchozí
vylomeniny neušly pozornosti operátorovi MKDS a dalším
svědkům. 
Trochu přebrala

Hlídku MP upozornilo několik občanů po sobě na potácející se trojici, kde
dva muži doslova vláčeli ženu, až do domu v Sokolovské ulici. Strážníci pojali
podezření, jestli žena není v ohrožení zdraví nebo omezena na osobní svo-
bodě. Zazvonili proto na byt, kam se uchýlila i zmíněná trojice. Na místě se
s povolením majitele bytu přesvědčili, že žena je v pořádku a v bytě je dob-
rovolně.  Jen je ve stavu, díky požitému alkoholu, vylučující další komuni-
kaci.
Usměrňovali dopravu   
Strážníci usměrňovali v Komenského ulici dopravu při vykládce skleněných
tabulí výlohy.
Došly mu síly
Při kontrole města byli strážníci občanem upozorněni na muže sedícího
před vchodem do restaurace U Jindřicha. Po příjezdu na místo se již chlapík,
notně pod vlivem alkoholu, snažil vstát a mumláním strážníkům naznačit,
že právě odchází domů.
Dopravní nehoda 
Na žádost PČR usměrňovali strážníci dopravu u dopravní nehody u ZVVZ. 
Muž v pátrání 
Mezi poli v remízku přebýval celostátně hledaný muž, kterého po upozornění
procházejícími kontrolovali strážníci. Muž byl evidentně zajat ve svém světě.
Při druhé kontrole se již na místo dostavila i hlídka PČR, která si muže pře-
vzala.
Oslava volebního vítězství 
Městští policisté řešili nadměrný hluk z provozovny Kamenáč, kde několik
hostů ještě slavilo výsledky voleb. 
Hřebíky ve vozovce 
Řidič projíždějící Sokolovskou ulicí oznámil strážníkům dřevěné desky s hře-
bíky ležící přímo ve vozovce v jízdním pruhu. Hlídka překážku silničního
provozu na místě odstranila.
Řádili v Kobře 
Kolegové z PČR požádali hlídku MP o součinnost v Kobře, kde došlo k incidentu
mezi hosty herny a obsluhou. Věc řeší Policie ČR. 
Na test nečekal
Strážníky upozornil muž, že na fotbalovém stadionu v trávě pod Covid buňkou
leží muž. Na místě byl nalezen mladík z Příbrami, údajně zde čekající na
svou babičku. Evidentně byl pod vlivem nějaké omamné látky. Stejného
muže hlídka MP již kontrolovala o den dříve.
Neměl vlastní popelnici 
Ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ Milevsko řešili strážníci
nového nájemníka bytového domu na Beckově, který odkládal domovní
odpad do cizího kontejneru. Muž hlídce tvrdil, že nevěděl, že musí mít svoji
nádobu na odpad. Strážníci jej náležitě poučili o jeho povinnostech.
Auťák z Maďarska
Po přijatém oznámení na únik benzínu ze zaparkovaného auta pátrali stráž-
níci po jeho řidiči. Automobil je registrovaný v Maďarsku, naštěstí jeho
řidiče našli v restauraci Stodola. Muže poučili, jak dále postupovat.
Dobýval se do cizího bytu 
Vyděšená žena volala městskou policii s tím, že se nějaký muž snaží dostat
do jejího bytu. Marně mu vysvětlovala přes dveře, že tady nebydlí. Mladíka
přivolaná hlídka MP ztotožnila a vykázala do jiného domu, kde opravdu pře-
bývá. Omluvou mu může být snad jen jeho zjevný podnapilý stav, který vylu-
čoval jakoukoli orientaci.

Martin Hrtoň

před domem čp. 890-891. Nově se u každé budovy instalují tři pouliční lampy pro
zvýšení bezpečnosti. Obnova chodníků a instalace nových lamp vznikla na žádost
místních občanů. Práce realizuje firma Služby Města Milevska. Akce bude dokončena
během měsíce listopadu.

Veronika Roubíková, DiS., odbor investic a správy majetku
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KULTURA A SPORT – LISTOPAD 2021

BIO SENIOR – GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL
LIDI ŽÍT
čtvrtek 4. 11. 15:00
ČR – Dobrodružný, rodinný - „Jsem Gump abyl jsem tou-
lavej pes…“ Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů
a lidí kolem nich.
ČESKÉ ZNĚNÍ 90 min.
vstupné: 70 Kč

ETERNALS
čtvrtek 4., pátek 5., sobota 6., neděle 7. 11.

17:30
USA – Dobrodružný, akční – Snímek Eternals představí
zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií
Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje
skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni
vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nej-
staršímu nepříteli lidstva, Deviantům.
ČT–SO: DABING, NE: TITULKY, 3D 168 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

PAROŽÍ
čtvrtek 11. 11. 20:00
USA – Horor, mysteriózní – Na hororu s názvem
Antlers se sešli producent Guillermo del Toro a režisér
Scott Cooper, pro něhož jde o první průzkum tohoto
žánru. Ve městečku Antlers učitelka z Oregonu a její
bratr, místní šerif, objeví, že mladý student skrývá
děsivé tajemství s děsivými následky.
TITULKY 100 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
pátek 12., sobota 13., neděle 14. 11. 17:30
Jihoafrická republika – Animovaný, rodinný – Mají
těla obalená tukem, ale i srdce na pravém místě –
a proto se jich všichni mořští i suchozemští zločinci
tak bojí! 
DABING 98 min. 
vstupné: 120 Kč 

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
pátek 12., sobota 13., neděle 14. 11. 20:00
ČR – Komedie – Obyčejné lidské příběhy o tom, co
nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny
s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou.
Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované
romantiky a sentimentu. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 109 min. 
vstupné: 130 Kč

BIO SENIOR – MATKY
čtvrtek 18. 11. 15:00
ČR – Komedie, romantický – Hereckými hvězdami
obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je být
v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně
ženou, partnerkou a kamarádkou.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
vstupné: 70 Kč 

KAREL
čtvrtek 18., pátek 19. 11. 17:30
ČR – Dokument, životopisný – Celovečerní dokument při-

náší ojedinělý pohled do soukromí ado duše Karla Gotta. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 127 min. 
vstupné: 130 Kč 

VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
čtvrtek 18., pátek 19. 11. 20:00
USA – Akční, sci-fi, thriller – Na filmová plátna se
vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších a nej-
komplexnějších comicsových postav společnosti Mar-
vel. 
DABING 98 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč 

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
sobota 20. 11. 17:30
ČR – Komedie – V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky
a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají,
že nežijí tak, jak si představovali.
ČESKÉ ZNĚNÍ 117 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
sobota 20. 11. 20:00
USA – Akční – James Bond, agent 007, skončil aktivní
službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce.
Klid však nemá dlouhého trvání. 
TITULKY 163 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

ZÁTOPEK
neděle 21. 11. 17:30
ČR – Drama, životopisný – Výpravný film režiséra
Davida Ondříčka, věnovaný nejen sportovnímu, ale
i životnímu příběhu jednoho z největších světových
atletů všech dob.
ČESKÉ ZNĚNÍ 130 min. 
vstupné: 100 Kč 

MILAN KUNDERA: OD ŽERTU
K BEZVÝZNAMNOSTI
neděle 21. 11. 20:00
ČR – Dokument – Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo
po celém světě? Proč odešel do Francie a začal psát
ve francouzštině? Co je za tím, že bránil překladům
svých posledních románů do češtiny? Nebo že se vyhý-
bá kamerám a publicitě?
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min. 
vstupné: 100 Kč 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
čtvrtek 25., pátek 26., sobota 27., neděle 28. 11.
ČT-SO: 20:00, NE: 18:00
ČR – Komedie – Komedie s hvězdným obsazením, kte-
rá se odehrává během Štědrého dne. Film režisérky
Ireny Pavláskové představí celou plejádu českých
herců od Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rode-
na, Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové, až po
francouzskou hereckou legendu Pierra Richarda.
ČESKÉ ZNĚNÍ 118 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

ENCANTO
pátek 26., sobota 27., neděle 28. 11.
PÁ–SO: 17:30 NE: 15:00
USA – Animovaný, rodinný – Film Encanto z dílny
Walt Disney Animation Studios vypráví příběh neoby-
čejné rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí ukryti
v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolum-
bijských horách, na podivuhodném a očarovaném

místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo,
že každé dítě v rodině má jedinečný dar, od nadlidské
síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě
kromě jediné dívky jménem Mirabel. 
DABING 110 min. 
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

TANEČNÍ HODINY 2021 – 8. LEKCE – RAUT
A VÝUKA STOLOVÁNÍ
pátek 5. 11. 19:00
Vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazky, ostatní 30 Kč

MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
sobota 6. a 20. 11. 09:30-11:30
Přihlášky a další informace u lektorky Ing. Renáty
Provázkové na telefonu 737 474 340 nebo e-mailu
provazkova.renata@seznam.cz.
cena: 300 Kč

POHÁDKA – PRINCEZNA ČOKOLÁDA
neděle 7. 11. 15:00
Půvabná a výchovná pohádka o jedné princezně,
která má ráda jen sladkosti, bonbony a hlavně čoko-
ládu. Bolí ji z toho bříško, zoubky a je bledá. Naštěstí
je tu jeden moudrý čaroděj, který si se vším ví rady. 
Představení, které je vhodné pro děti od 3 let, zahraje
Dobře naladěné divadlo. 
velký sál
vstupné: v předprodeji 70 Kč, na místě 80 Kč

VÝROČNÍ SCHŮZE A TRADIČNÍ PODZIMNÍ
SETKÁNÍ ČLENŮ SK ZVVZ 
úterý 9. 11. 09:00
velký sál

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 9. 11. 13:00-16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

KČT BESEDA – ISLAND
úterý 9. 11. 18:00
Přednáší Šárka Kaletová.
loutkový sál

PENZION PONORKA
středa 10. 11. 19:00
Francouzská komedie autora Pierra Chesnota nás
zavede na jih Francie, kde ve vile na pobřeží tráví
léto filmový režisér se svou milenkou, jejíž manžel
je věčně nepřítomný kapitán ponorky.
Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai/Petr Erlitz, Roman
Štolpa, Andrea Traganová, Lenka Lavičková, Jana
Galinová, Hana Sršňová, Lukáš Masár, Jaroslava Zimo-
vá, Robert Stodůlka, Petr Kozák a Michal Žižka.
velký sál
vstupné: 390 a 420 Kč

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
pátek 12. 11. 17:00

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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Již 10. ročník lampionového průvodu. Sraz v amfi-
teátru domu kultury, odkud bude následovat malá
procházka s nasvěcenými lampiony. 
amfiteátr

TANEČNÍ HODINY 2021 – 9. LEKCE
pátek 12. 11. 19:00
Vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazky, ostatní 30 Kč

MALOVÁNÍ PRO DĚTI
sobota 13. a 27. 11. 09:30-11:30
Přihlášky a další informace u lektorky Ing. Renáty
Provázkové na telefonu 737 474 340 nebo e-mailu
provazkova.renata@seznam.cz.
cena: 300 Kč

TRAVESTI SHOW – NEMOCNICE NA POKRAJI
ZKÁZY
sobota 13. 11. 19:00
Zábavný pořad s výpravou více než 70 kostýmů a diva-
delní scénou – to je pořad nejúspěšnější české travesti
skupiny.
velký sál
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč

JIŘÍ KOLBABA – PIRÁTI Z KARIBIKU
pondělí 15. 11. 18:00
Jedinečný český cestovatel a fotograf v Milevsku.
Navštívíme Panenské ostrovy a mnoho exotických
ostrovů Malých a Velkých Antil. 
Milevské kino
vstupné: v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč

SK ZVVZ PŘEDNÁŠKA – NEJNOVĚJŠÍ OBJEVY
V MILEVSKÉM KLÁŠTEŘE
úterý 16. 11. 09:00
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

KURZ – ADVENTNÍ KORÁLKOVÁNÍ
čtvrtek 18. 11. 17:30
Přijďte se navnadit na blížící se advent výrobou andě-
la, hvězdiček nebo srdíčka z korálků. Kurz je vhodný
i pro úplné začátečníky, zvládnou ho i děti od cca 8
let, menší s pomocí rodičů. Z důvodu zajištění mate-
riálu prosíme o přihlášky předem na telefonu
383 809 200 nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
výuková učebna
vstupné: 190 Kč

TANEČNÍ HODINY 2021 – 10. LEKCE
pátek 19. 11. 19:00
Vedou taneční mistři Alena a Jaroslav Bolkovi.
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazky, ostatní 30 Kč

KŘEST KNIHY JIHOČESKÉ POHÁDKY 2
sobota 20. 11. 15:00
Autor knihy Zdeněk Klásek, vás srdečně zve na křest
knížky Jihočeské pohádky 2 a autogramiádu. 
loutkový sál

ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE
pondělí 22. 11. 19:00
Zábavný pořad, ve kterém se diváci setkají s jedineč-
ným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako
vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho
skvělých vtipů a imitování celé řady populárních čes-
kých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení
je obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a pře-

vleky a světelnými efekty.
velký sál
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 330 Kč

KČT BESEDA – EGYPT PO STOPÁCH FARAONŮ
úterý 23. 11. 18:00
Přednáší Mgr. Michal Hrazdil.
loutkový sál

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
středa 24. 11. 17:00
velký sál

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 24. 11. 18:00-20:00
loutkový sál

JÁ S PÍSNIČKOU JDU JAK TEN PTÁČEK
čtvrtek 25. 11. 18:00
Vladimír Pecháček, dlouholetý bývalý člen legendární
skupiny Patrola Šlapeto a orchestru Ondřeje Havelky,
zazpívá za doprovodu kytary písně staropražské,
lidové a nejpopulárnější hity Karla Hašlera.
velký sál
vstupné: 80Kč, členové SK  ZVVZ po předložení kartičky 40Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – JAK SE ŽILO
NA ZÁMEČCÍCH A TVRZÍCH DŘÍVE A DNES
čtvrtek 25. 11. 18:00
Jaroslava Pixová, autorka již 3. dílu knihy Zámečky
a tvrze jižních Čech aneb Jak se na nich žije dnes,
bude vyprávět o osudech drobných šlechtitelských
sídel v Bratronicích, Štěchovicích, Štěkni, Kadově,
Poli, Žďárských Chalupách, ale také zemanském dvorci
v Rohozově u Chyšek.
výuková učebna
vstupné: 40 Kč

TANEČNÍ HODINY 2021 – VĚNEČEK
pátek 26. 11. 19:00
Hraje: RM Band
prostory DK
vstupné: velký sál 160 Kč, přísálí 130 Kč

ZAHÁJENÍ ADVENTU V MILEVSKU
neděle 28. 11. 13:00
13:00-16:30 Muzeum milevských maškar – Adventní

dílnička
15:00 Milevské kino – dětský film z dílny Wal-

ta Disneyho Encanto
16:00-18:00 náměstí – Andělská pošta – napiš dopis

Ježíškovi, živá zvířata, andělé na chů-
dách, stánkový prodej, hudební pro-
gram F TRIO

16:10 Zvonečkový průvod od Domu dětí
a mládeže na náměstí

17:00 Rozsvícení adventní výzdoby
18:00 Milevské kino – Vánoční příběh

SK ZVVZ PŘEDNÁŠKA – CIZINEC MEZI NÁMI
úterý 30. 11. 09:00
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

KČT – SETKÁNÍ NA ZÁVĚR TURISTICKÉ SEZONY
úterý 30. 11. 17:00
malý sál

PŘIPRAVUJEME:

JAKUB SMOLÍK – VÁNOČNÍ KONCERT 
pátek 3. 12. 19:00

Na koncertu vystoupí Milevský dětský sbor. 
velký sál
vstupné: 400 a 420 Kč

VÁNOČNÍ TRHY
sobota 4. 12. 08:30
Zájemci z řad prodejců se o volná místa uvnitř a před
domem kultury mohou hlásit na tel. 383 809 201
nebo na emailu: produkce@milevskem.cz.
prostory DK
vstupné: 10 Kč

HARLEJ – SMUTKU DÁVÁM SBOHEM TOUR
sobota 4. 12. 19:00
Skupina Harlej vyráží od listopadu do prosince na
své podzimní turné napříč celou Českou republikou.
Jako host se představí skupina Matahari.  
velký sál
vstupné: v předprodeji 490 Kč

PARTIČKA NA VZDUCHU
pondělí 6. 12. 20:00
Skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe při-
jede z televizní obrazovky přímo k vám. 
velký sál
vstupné: 550 Kč

PŘEŠTĚNICKÁ FESTIVALOVÁ VÁNOČKA
sobota 25. 12. 20:00
Tradiční rocková zábava na první svátek vánoční. 
velký sál
vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč

ROCKOVÁ NOC
středa 29. 12. 20:00
velký sál

SVĚT KOLEM NÁS
úterý 2. až pátek 26. 11.
Výstava fotografií Mgr. Jiřího Hájka.

POETICKÝ VEČER
středa 10. 11. 18:00
Tradiční setkání s poezií, pořádá SK ZVVZ. 

HUDEBNÍ SKLEPY – VÁCLAV KOUBEK & SPOL.
čtvrtek 18. 11. 19:30
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení a hokejová utkání dle rozpisu na
www.spos-milevsko.cz.

Pro vstup na kulturní akce je nutné dodržet
aktuální epidemiologické podmínky. Více na
www.milevskem.cz.

GALERIE M

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

SPOS MILEVSKO

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
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LETNÍ STADION:
04. 11. 17:00 FC st. přípravka – TJ Hradiště B
07. 11. 14:00 FC muži B – Větrovy
07. 11. 10:00 FC dorost – FK J. Hradec
14. 11. 14:00 FC muži B – TJ Božetice

SPORTOVNÍ HALA:
06. 11. 09:30 Proactive – Milevský pohár
07. 11. 08:00 FBC Došwich st. žáci

16:00 FBC Došwich muži A
13. 11. 08:00 FBC Došwich muži B
14. 11. 08:00 FBC Došwich st. žačky
21. 11. 12:00 FBC Došwich junior

16:00 FBC Došwich muži A
27. 11. 08:00 FBC Došwich st. žáci

16:00 FBC Došwich junior
28. 11. 08:00 Handball – mini, ml. žačky, ženy

SAUNA: 
středa: muži 16:00-21:00
čtvrtek: ženy 15:00-21:00
pátek: muži 15:00-21:00

VÝSTAVA FOTOKLUBU CVAKYCVAK
celý listopad
Tradiční výstava milevských fotografů bude probíhat
po celý listopad v knihovně. Slavnostní vernisáž pro-
běhne v pondělí 1. listopadu v 17:30 hodin.

UNIKNI Z KNIHOVNY – VEČERNÍ BOJOVKA
úterý 16. 11. 18:00
Večerní bojová hra pro naše teenagery (13-15 let)
čtenáře a čtenářky. Miluješ záhady, šifry, tajemství
a nebojíš se tmy? Tak tohle je výzva pro tebe. Začátek
je jasný a konec z áleží jen na tvé šikovnosti. Jen pro
předem přihlášené na tel: 383 809 298.

EUROPA THERME BAD FÜSSING
úterý 2. 11. odjezd v 06:30
Koupání v termálních lázních.

VÝROČNÍ SCHŮZE A TRADIČNÍ PODZIMNÍ
SETKÁNÍ ČLENŮ SK ZVVZ 
úterý 9. 11. 09:00
Dopoledne schůze v DK, poté návštěva ZVVZ, odpo-

ledne hudební program k poslechu i tanci. Dopolední
program včetně oběda je jen pro členy, na odpoledním
programu budou vítáni i partneři členů Senior klubu.
Více na www.skzvvz.cz.
velký sál DK

POETICKÝ VEČER
středa 10. 11. 18:00
Tradiční setkání s poezií, pořádá SK ZVVZ. 
Galerie M

PŘEDNÁŠKA – NEJNOVĚJŠÍ OBJEVY
V MILEVSKÉM KLÁŠTEŘE
úterý 16. 11. 09:00
O výsledcích prováděného výzkumu v klášteře bude
vyprávět archeolog PhDr. Pavel Břicháček.
loutkový sál DK
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

JÁ S PÍSNIČKOU JDU JAK TEN PTÁČEK
čtvrtek 25. 11. 18:00
Písně staropražské lidové a nejpopulárnější hity Karla
Hašlera zazpívá Vladimír Pecháček.
velký sál DK
vstupné: 80 Kč, členové SK ZVVZ 40 Kč 

PŘEDNÁŠKA – CIZINEC MEZI NÁMI – SÝRIE
úterý 30. 11. 09:00
Na besedě se dozvíte zajímavosti a fakta o diskuto-
vaném tématu cizinců v Česku. S hostem, Syřanem
žijícím v ČR, budeme mluvit o tom, jak se do ČR dostal,
jak vzpomíná na začátky v nové zemi a jak se mu poda-
řilo s manželkou a dcerou usadit.
loutkový sál DK
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

EGYPT PO STOPÁCH FARAONŮ – TURISTICKÁ
BESEDA
úterý 23. 11. 18:00
Vypráví a promítá Mgr. Michal Hrazdil.
loutkový sál DK

SETKÁNÍ NA ZÁVĚR TURISTICKÉ SEZONY
úterý 30. 11. 17:00
Tradiční setkání členů odboru a účastníků našich
akcí, včetně promítání obrázků z cest. Organizační
zajištění: Jaroslav Mácha. 
malý sál DK

KONCERT PRO SENIORY
středa 24. 11. 14:00
DPS Libušina ulice

KONCERT ŽÁKŮ
čtvrtek 25. 11. 17:00
koncertní sál ZUŠ

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 4., 18., úterý 9., 16. a pátek 19. 11.

08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková (čtvrtek a pátek) a PhDr. Jaromír Matoušek
(úterý). Nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

MANAŽERSKÝ KURZ PRO ŽENY
od pátku 5. 11. 08:00-16:00
Bezplatný vzdělávací asebe rozvojový program pro ženy.
Možnost bezplatně získat řidičský průkaz, kondiční jízdy
či zúčastnit se praktické stáže pod vedením zkušené
manažerky. Lektoři: PhDr.Vlasta Hořánková aBc.Miro-
slava Náprstková. Hlídání dětí během programu bez-
platně zajištěno. Vpřípadě zájmu volejte 723 449 409.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 10. a 24. 11. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich. Nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

SV. HUBERTSKÁ MŠE PRO LOVECKÉ ROHY SE
ZPĚVY
středa 3. 11. 18:00
Pořádá Okresní myslivecký spolek Písek. Účinkují
Jihočeští trubači a Chrámový sbor Lišov. Spolupo-
řadatelé: město Milevsko, Milevský klášter bratří
premonstrátů, Klášterní lesy Strahov s. r. o., Rytířský
řád sv. Huberta se sídlem v Rožmberku nad Vltavou.
bazilika Navštívení P. Marie

HALLOWEENSKÁ DÍLNA
sobota 6. 11. 09:00–12:00 
Přijďte si kreativně hrát. Budeme tvořit z papíru a pří-
rodnin. Každý si domů odnese podzimní dekoraci.
S sebou svačinu, pití, přezůvky a dobrou náladu.
Omezená kapacita účastníků – pouze pro přihlášené.
Více informací na www.ddmmilevsko.cz.

ZVONEČKOVÝ PRŮVOD
neděle 28. 11. 16:10–16:50
Jako každoročně pořádáme tradiční Zvonečkový prů-
vod. Sejdeme se v areálu DDM, kde si společně zazpí-
váme 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 slavnostní nasví-
cení adventní výzdoby města.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

Informace o pravidelných akcích pořádaných
knihovnou (pro děti Knižní prcek, Knihohrát-
ky s jógou, Arte pro holky, Anglické čtení
a Čtenářské kluby, pro dospělé Artetvoření,
Trénování paměti, Virtuální univerzita
3. věku, setkání Spolku přátel krásné litera-
tury a voňavé kávy) naleznete na našem webu
www.knihmil.cz, na FB, v emailech, které
našim čtenářům pravidelně odesíláme,
a v časopise Knihmil, který vychází každé
2–3 měsíce.

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

ZUŠ MILEVSKO

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

CENTRUM MILÍSEK

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

MILEVSKÝ KLÁŠTER

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

DDM MILEVSKO

NA TRŽIŠTI  560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko
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Pořádáte v Milevsku akci pro veřejnost? Dejte nám o ní vědět na e-mail
akce@milevskem.cz a my se postaráme o její propagaci v Milevském zpravodaji.

ADVENT V MUZEU
Na první adventní neděli pro vás muzeum maškar chystá opět
oblíbenou Adventní dílničku! Přijďte si k nám zkrátit čekání
na první rozsvícení vánočního stromu na náměstí aužít si tak
skvělou vánoční atmosféru! 

Můžete se těšit na tvořivá stanoviště jako je například oblíbené malování na obličej,
zdobení perníčků, výrobu vánočních svícnů a další! Jednotlivá stanoviště navíc
skrývají překvapení a tím je soutěž o rodinnou vstupenku do kina a další skvělé
ceny. Pravidla jsou jednoduchá – na prvním stanovišti obdržíte soutěžní kartičku
na razítka a na každém stanovišti tedy můžete jedno razítko získat. Vyplněnou kar-
tičku na posledním stanovišti odevzdáte atím se automaticky dostáváte do slosování. 
Přejeme vám hodně štěstí v soutěži a budeme se na vás moc těšit! Nikola Sýkorová

NAKLADATELSTVÍ UMÚN
Nakladatelství UMÚN (umělci malující ústy a nohama) je součást Celosvětového
sdružení malířů malujících ústy a nohama VDMFK. Sdružení založil pan Arnulf Erich
Stegmann v roce 1956 v Lichtenštejnsku. Ve dvou letech onemocněl dětskou moz-
kovou obrnou a ochrnuly mu ruce. Naučil se však psát a malovat ústy. Nyní působí
dceřiná nakladatelství ve více než 45 zemích světa.
České Nakladatelství UMÚN bylo založeno roku 1993 a jeho první malíř byl nohou
malující pan Petr Šrámek. Nakladatelství pokračuje na myšlence samotného zakla-
datele sdružení. Když se vytvoří vhodné podmínky, může i těžce hendikepovaný
člověk pracovat v rámci svých možností a nemusí být odkázaný jen na dary.

FOTOOBJEKTIVEM

V sobotu 9. října se v Domě kultury Milevsko uskutečnil koncert oblíbené kapely Čechomor.
Téměř 350 diváků zaplnilo velký sál a balkon a užívali si známé hudební písně, jako
např. Proměny, Mezi horami nebo Velické zvony. 

Součástí oslavy Památného dne sokolstva bylo promítání filmu Sokolská akademie
2021, lampionový průvod z náměstí E. Beneše, který vedl Jarlochovou ulicí přes Hůrka
k sokolovně a krátký program, jehož součástí byla státní hymna, hra na trubku i har-
moniku, zapálení svíčiček i světelné překvapení, kdy se sokolovna rozzářila nádhernými
barvami.

V pátek 15. října se v Domě kultury Milevsko konala Prodloužená tanečních lekcí 2021.
Kurz v letošním roce navštěvuje 90 tanečníků, které přišli podpořit jejich rodiny, blízcí
a kamarádi. Nechyběla ukázka toho, co se účastníci za šest uskutečněných lekcí už naučili,
tanec s rodiči nebo výuka tance přímo na parketu. K tanci a poslechu hrál RM Band.

V pátek 15. října se v milevské Galerii M uskutečnil po dlouhé covidové odmlce oblíbený
koncert v rámci série Hudebních sklepů. Na začátku ředitel domu kultury Milevsko Vít
Kratochvíl vzpomněl na patrona milevských sklepů pana Josefa Veverku. Poté již začal
samotný koncert, na kterém se tentokrát představil Michal Prokop Trio.

Malíři poskytují svá díla a nakladatelství z nich vytváří kalendáře, pohlednice, přání
a jiné dárkové předměty. Z jejich prodeje jsou pak pro malíře financována stipendia,
dary na osobní asistenci, výstavy jejich tvorby a jiné projekty na podporu osob s
těžkým zdravotním postižením v České republice. Nakladatelství také centrálně
podporuje Národní radu zdravotně postižených České republiky.
Mezi členy UMÚN patří i milevský malíř Pavel Hejhal, jehož výstavu jste mohly
navštívit v září a říjnu v DK Milevsko. korl
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MŠ SLUNÍČKO
PODZIMNÍ ZAHRADA

Naše Mateřská škola Sluníčko, která je zaměřena na enviromentální výchovu, si
letošní podzim užila opravdu naplno. Prosluněné září často atakovaly letní teploty
a my mohli volnočasové aktivity trávit na naší rozlehlé zahradě. Děti pozorovaly
a ochutnávaly dozrávající plody ostružiníku, moruše, jabloní i švestky. Zbarvující
listy stromů všemu dodávaly příjemnou podzimní atmosféru. 
Velkou radost nám udělala firma MAS Střední Povltaví, která obohatila naši zahradu
o venkovní pexeso. Akce se uskutečnila díky podpoře z projektu MAP ORP Milevsko
II. Tímto ji vyslovujeme velké poděkování. Děti zde mohou rozvíjet svou fantazii,
paměť, soutěživost, slovní zásobu a vědomosti. A to na čerstvém vzduchu a za
každého počasí. 

Kolektiv MŠ Sluníčko

1. ZŠ MILEVSKO
MYSLIVOST JAKO OCHRANA PŘÍRODY

Ve čtvrtek 14. října proběhla okresní soutěž pro žáky 5. ročníku „Myslivost jako
ochrana přírody“. Soutěž pořádá každoročně Okresní myslivecký spolek Písek
a město Milevsko v prostorách parku Bažantnice.
I přes nevlídné počasí se této soutěže zúčastnilo 10 tříčlenných družstev. Z naší
školy soutěžila 4 družstva. Nejlépe se dařilo družstvu ve složení Eliška Kofroňová,
Eliška Slabá a Šimon Procházka, které obsadilo 1. místo. 

Mgr. Miroslava Koutníková

MOBILNÍ PLANETÁRIUM

V září žáci 4. až 7. ročníku navštívili Mobilní planetárium, ve které se na krátký
čas proměnila tělocvična. Vydali se na mezinárodní vesmírnou stanici Internacional
Space Station, která je umístěna na oběžné dráze Země ve výšce kolem 400 km.
Na okamžik se ocitli v souhvězdích, vkročili do meziplanetárního prostoru a podívali
se zblízka na planety Sluneční soustavy. Prozkoumali Saturnovy prstence, jeho
atmosféru i Galaxii v Andromedě. Žáci si uvědomili, jak je planeta Země v porovnání
s celým vesmírem malá. Všichni si odnesli spoustu zajímavých a nevšedních infor-
mací.

Mgr. Miroslava Koutníková

MŠ PASTELKA
REPREZENTANT ČR V TIMBERSPORTU U NÁS

Mateřská škola Pastelka měla tu možnost přivítat mezi sebe vicemistra světa
v dřevorubeckém sportu pana Martina Komárka.
V rámci projektu „Šablony pro MŠ Milevsko – Pastelka II“ - „Odborně zaměřená
tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ“ se uskutečnila na zahradě
MŠ ukázka uměleckého vyřezávání ze dřeva motorovou pilou. Děti se svými rodiči
mohly sledovat, jak z velkého kusu dřeva vzniká pod rukama pana Komárka krásná
kočička.
Po zhlédnutí ukázky se rodiče s dětmi přemístili do jednotlivých tříd ke stolečkům,
kde již byly připraveny kulatiny dřeva, které pro děti nařezal a přivezl pan Komárek.
Děti si samy dřeva opracovaly smirkovým papírem a potom každý namaloval
obrázek dle vlastní fantazie.
Měli jsme možnost nejenom sledovat práci se dřevem, ale také s ním pracovat.
Pro všechny přítomné to byl nezapomenutelný zážitek. Tímto panu Komárkovi
moc děkujeme a držíme palce při jeho dřevorubeckých soutěžích. 

Kolektiv MŠ Pastelka

2. ZŠ MILEVSKO
WORKSHOP

V úterý 5. a 19. října se žáci osmých tříd účastnili workshopu organizovaného
Jihočeskou hospodářskou komorou. Děvčata si zkusila aranžování květin v milev-
ském květinářství Srdíčko. Dozvěděla se, co obnáší práce s květinami, jak se o ně
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ÚSPĚCHY V MYSLIVECKÉ SOUTĚŽI

Ve čtvrtek 14. října se 9 žáků pátých tříd naší školy zúčastnilo myslivecké soutěže,
kterou pro žáky 5. ročníků škol připravil Okresní myslivecký spolek Písek a město
Milevsko v prostorách parku Bažantnice ve spolupráci s UHUL a Lesy ČR. 
Umístění tříčlenných družstev bylo výborné. Naši žáci obsadili 2., 3. a 7. místo.
Získali ale hlavně také nové zkušenosti, poznatky a prožili příjemné dopoledne.
Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy. Organizátorům patří
velký dík. Mgr. Hana Prášková

GYMNÁZIUM MILEVSKO
KYTIČKOVÝ DEN SE STUDENTY

Již druhý rok se „Kytičkový
den“, tedy dobročinná
sbírka Český den proti
rakovině, konal netradičně
v podzimním termínu. Stu-
denti 2. A milevského gym-
názia ve středu 29. září zís-
kali prodejem 960 kytiček
od občanů města 23 964 Kč
a odeslali je na účet Ligy
proti rakovině. I letos
budou vybrané peníze
věnovány na pomoc lidem
s nádorovým onemocně-
ním ledvin, močového
měchýře a prostaty. Děku-

jeme za vstřícnost a podporu všem, kteří si žlutý kvítek zakoupili.
Jaroslava Justýnová

VÝLET DO ZOO VĚTROVY

Ve středu 13. října se žáci 1. A a 1. B vydali na výlet za zvířaty do ZOO. S batůžky,
jako velcí cestovatelé, se vypravili prvňáčci na svůj první školní výlet. Díky ochotné
paní ošetřovatelce si mohli pohladit a nakrmit velblouda, nakrmit medvědy a
surikaty. Byl to pro všechny velký zážitek. Výlet se mohl uskutečnit i díky finančnímu
příspěvku Odboru životního prostředí města Milevska. Děkujeme za výbornou
spolupráci Ing. Marii Vratislavské.

Mgr. Hana Prášková

PÁTÝ ORIENTAČNÍ BĚH MÁ VÍTĚZE

V našem regionu netradiční běžecká soutěž proběhla ve čtvrtek 23. září v lokalitě
lesoparku Na Vinicích. Soutěž byla určena pro žáky všech milevských škol, na
startu letošního pátého ročníku se sešlo 60 závodníků. Pořadatele soutěže –
milevské gymnázium – potěšila jak hojná účast, tak příznivé počasí.
Závod byl rozdělen do tří věkových kategorií, věku odpovídala délka a náročnost
trasy, která pro všechny kategorie začínala a končila v parku Bažantnice. Na
snímku jsou tři nejúspěšnější chlapci kategorie 8. a 9. tříd ZŠ, zleva stříbrný
Ondřej Řezba (II. ZŠ), vítěz Martin Pich (GYM) a bronzový Šimon Kořánek (II. ZŠ).

Mgr. Jana Plavcová

starat, a navíc něco o školách, které nabízí studium v oboru. Jako bonus si dívky
mohly své vlastnoručně vytvořené vazby odnést domů. Chlapci navštívili firmu
Hydraulika Milevsko, kde se seznámili s jejich činností. Společnost se zabývá
opravou komponentů a zařízení hydraulických strojů - např. hydraulické pístnice,
hevery, zvedáky. Žáci si prohlédli výrobu a opravy různých zařízení.
Děkujeme Jhk, květinářství Srdíčko a firmě Hydraulika Milevsko za umožnění
konání workshopu. Byl to příjemně a hlavně poučně strávený čas.

Mgr. Petra Říhová a Mgr. Jan Hrubec



30. října 1952. Tento (II.) nález obsahuje tyto mince: 2 groše Jana Lucemburského,
139 grošů z období Karla IV., 428 kusů vydaných Václavem IV., 1 míšeňský groš a 33
grošů nečitelných. Celkovým počtem mincí (1192) řadí se zhořský nález k největším
grošovým nálezům z husitského období. Nápadné je poměrně nízké procento ražeb
Karla IV. v I. nálezu stejně jako výskyt 2 grošů Jana Lucemburského a jednoho míšeň-
ského ve II. nálezu. Prozatím nelze zodpovědět otázku, zda se jedná o nálezy ze
stejné doby či uložené do země s jistým časovým odstupem.“
Dnes si již můžeme na tuto otázku odpovědět, protože poklad uložený v Milevském
muzeu byl postupně analyzován. Nález Zhoř 1 byl datován do období kolem roku
1412. Podrobný rozbor grošových variant ukazuje, že poklad Zhoř 2 musel být
zakopán o pár let dříve. Období lze určit přibližně do devadesátých let 14. století.
Pravděpodobně se tedy nejedná o poklady ukryté v husitské době, jak se v 50.
letech domnívali. Zajímavostí je nižší hmotnost mincí, někdy i o půl gramu, než
bývá u grošových pokladů zvykem. Ke snížení hmotnosti však došlo velmi prav-
děpodobně díky dvojímu čištění mincí nejdříve v Milevském muzeu a později
v Národním muzeu.
Mince z obou pokladů vyplňují téměř rovnoměrně asi stoleté období a dokumentují
tak vývoj oběživa na českém území v této etapě. V zemích České koruny bylo
14. století obdobím relativní prosperity, a to zejména díky těžbě stříbra a ražbě
kvalitní mince – pražského groše. Ražbu pražských grošů zavedl roku 1300 český
král Václav II., který využil nedávného objevu obrovských zásob stříbra v Kutné
Hoře a jejím okolí. Kutnohorskou mincovnu učinil výlučným místem ražby grošů.
Pražský groš měl být mincí stabilní a široce ceněnou. Tak tomu také bylo, byť ani
groš se nevyhnul tehdejší formě inflace, způsobené umenšováním podílu stříbra

v mincích při přeražbách a nových ražbách dalších panovníků. Podoba této mince
však zůstala po 250 let její produkce prakticky nezměněna.
V době Karla IV. a především jeho syna Václava IV. úroveň ražby grošů výrazně
poklesla. Groše Václava IV. nesou nápis „Wencezlavs tercivs“, tj. „Václav třetí“.
Skutečný Václav III. (poslední Přemyslovec) totiž vzhledem k předčasné smrti
rukou vraha nestihl být korunován (vládl v letech 1305-1306), a tak ho Lucem-
burkové mezi české krále nepočítali. Mincí Václava IV. známe z veřejných i sou-
kromých sbírek několik desítek tisíc kusů. Převážná část z nich je však ražena
velmi nedbale, jsou špatně čitelné či se zcela hladkými plochami, mají popraskané
hrany. A přesně takový je i zhořský nález. Poklad obsahuje pouze pražské groše,
nenachází se mezi nimi žádná drobná mince. V tomto případě se však jedná
o typický znak obdobných depotů. Lidé si z praktických důvodů spořili zejména
plnohodnotné mince.
A co si mohl původní majitel pokladu za své mince koupit? K cenám ze 14. století
musíme přistupovat jen velmi orientačně: kuře půl groše, šedesát vajec 1 groš,
lopata 1 groš, sekera 3 groše, kráva 55 grošů, kůň 240 grošů. Týdenní mzda za
tesařskou práci činila: mistr 18 grošů, tovaryš 12 grošů, nádeník 5 grošů.

Mgr. Petra Kratochvílová,
Milevské muzeum

Autorka děkuje za spolupráci a ochotu panu Ladislavu Kofroňovi.

V letošním roce uplynulo již 70 let od nalezení grošového pokladu v obci Zhoř
severně od Milevska. Tento poklad je až do dnešních dní největším nalezeným
souborem mincí, který je v Milevském muzeu uložen a každý návštěvník si jej může
prohlédnout v suterénní expozici nejstarších dějin.
V roce 1959 byl učiněn do obecní kroniky Zhoře následující zápis, vysvětlující celé
okolnosti nálezu:

„Dne 15. července 1951 nalezl na zahradě Jindřicha Kofroně ve Zhoři čp. 14 František
Panec ze Zhoře č. 1 při kopání rýhy pro uzemnění elektrického vedení v hloubce asi
30 až 40 cm hliněnou nádobku s ouškem pokrytou hliněnou pokličkou, ale dvojím
silným kopnutím motykou nádobku s pokličkou rozbil. Když se z nádobky začaly
sypat mince, byla práce přerušena. Nálezce František Panec a syn majitele pozemku
(č. par. 42-zahrada) Miloslav Kofroň vybrali všechny mince a skoro všechny střepy.
Dne 16. července 1951 donesl Jindřich Kofroň do Milevského musea největší střep
z nádoby a velký slitek mincí na ukázku. Dne 17. července 1951 byla do musea pře-
vezena celá zbývající část nálezu a později celek zapůjčen do numismatického
oddělení Národního musea v Praze, kde byly všechny mince vyčištěny a nádobka
slepena. Byla získána i hliněná poklička, která nádobku v zemi kryla.
V tomhle (I.) nálezu bylo celkem 589 mincí, z nichž bohužel několik bylo silně poško-
zeno silným kopnutím motykou právě do středu nádobky. Mince možno rozdělit
podle zachovalosti do 3 skupin. Celé – celkem 530 kusů, z nichž 13 pochází z období
Karla IV, 2 jsou nečitelné a 515 pochází z období Václava IV., 26 kusů je částečně
poškozených a 33 grošů bylo sestaveno ze zlomků.
Když dne 18. července 1951 prohledával Miloslav Kofroň okolí místa, kde byl učiněn
(I.) nález, nalezl ve vzdálenosti asi 2 m východně od něho další hliněnou nádobku
s hliněnou pokličkou, ve které byly 603 groše. Nález přenechal Milevskému museu
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Mladší bratr nálezce Miloslava - Ladislav Kofroň ve věku 5 let s nálezem Zhoř II.

Ladislav Kofroň po 70 letech s pokladem ze Zhoře.

Pražské groše Václava IV.

STŘÍPKY Z MINULOSTI – VÝROČÍ NÁLEZU STŘÍBRNÉHO POKLADU
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ZÁMEČKY A TVRZE JIŽNÍCH ČECH

Zemanský dvorec Rohozov u Chyšek.

V listopadu přivítáme v Domě kultury Milevsko v rámci diskusně vzdělávacích
večerů Jaroslavu Pixovou, autorku již několika knih s regionální tématikou. Ten-
tokrát se můžete těšit na zajímavé povídání o tom, jak se žilo na zámečcích a
tvrzích jižních Čech dříve a dnes. Dozvíme se o osudech drobných šlechtických
sídel v Bratronicích, Štěchovicích, Štěkni, Kadově, Poli, Žďárských Chalupách,
ale také v zemanském dvorci v Rohozově u Chyšek. Beseda bude doplněna pro-
mítáním zajímavých fotografií a zároveň zde budou ke koupi všechny knihy Jaroslavy
Pixové, které se mohou stát krásným vánočním dárkem.
Pokud vás téma zaujalo, přijďte ve čtvrtek 25. listopadu od 18 hodin do výukové
učebny v 1. patře DK Milevsko, rádi vás přivítáme. Vstupné je 40 Kč. 

mk



14 | Milevský zpravodaj | listopad 2021

OHLÉDNUTÍ ZA TANEČNÍMI HODINAMI



listopad 2021 | Milevský zpravodaj | 15



PRVNÍ KOLO JIHOČESKÉ LIGY
Naplno se podzimní sezona moderních
gymnastek milevského Sokola rozjela
1.kolem Jihočeské ligy, které uspořádal
místní oddíl v bernartické tělocvičně
v neděli 17. října. Na závod se sjelo 110
gymnastek ze 4 jihočeských klubů, pro
Milevšťandy zacinkala medaile ve čtyřech
kategoriích. Premiérově se na tomto závo-
dě představila také 3 děvčátka z přípravky.
Na snímku jsou milevské gymnastky, které
se účastnily odpolední části závodu v kom-
binovaném programu.

Mgr. Jana Plavcová
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do neděle 7. listopadu na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na divadelní před-
stavení Penzion ponorka, které se uskuteční v DK Milevsko ve středu 10. listopadu
od 19 hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Spojovací ulička za Koh-i-noorem
Výherci: Monika Kutišová, Anna Šmelcová a Ivan Václavíček, všichni z Milevska

VÝSLEDKY CESTOVATELSKÉ FOTOSOUTĚŽE

Až do konce září probíhala cestovatelská fotosoutěž s názvem Léto s nadhledem.
Jejím úkolem bylo navštívit alespoň 4 z 10 námi nabízených rozhleden, vyfotit
se u nich a snímky zaslat k nám do domu kultury. Hrálo se o 3 sportovní batohy,
štěstí se usmálo na Taťánu Lhotovou z Branic, Tomáše Kofroně z Putimi a manžele
Kupilíkovi z Opařan. Do soutěže se přihlásilo celkem 22 soutěžících a ti, kteří
navštívili všechny rozhledny, byli odměněni speciální večerní prohlídkou muzea
maškar se zajímavým programem. Výhercům gratulujeme.

mk
Přikládáme milá slova od výherců manželů Kupilíkových:
Bylo to pro nás výborné téma na výlety, které jsme absolvovali svnoučaty oprázdninách.
Začali jsme v Raděticích a Jestřebicích, které máme nejblíže. Rozhledna Jarník nám

LISTOPADOVÉ MALOVÁNÍ V DK
Všechny listopadové soboty se bude v DK Milevsko
malovat pod vedením lektorky Ing. Renáty Provázkové.
Můžete si přijít namalovat obrázek na plátně, který
se může stát krásným dárkem nejenom pod strome-
ček!

V ceně 300 Kč jsou zahrnuty barvy, výtvarné pomůcky (štětce, špachtle, atd.),
předlohy dle věku a náročnosti, nutno si donést vlastní plátno na rámu či desce.
V sobotu 6. a 20. listopadu od 9:30 hodin zveme všechny dospělé a soboty 13.
a 27. listopadu budou vyhrazeny dětem od 6 do 14 let. Malování je vhodné i pro
úplné začátečníky! Přihlášky a další informace u lektorky Ing. Renáty Provázkové
na telefonu 737 474 340 nebo e-mailu provazkova.renata@seznam.cz.

mk

KŘEST KNIHY JIHOČESKÉ POHÁDKY 2
Autor knihy Zdeněk Klásek, ilustrá-
torka Adéla Ebenhochová a členové
milevského loutkového divadélka vás
srdečně zvou v sobotu 20. listopadu
v 15 hodin do loutkového sálu v Domě
kultury Milevsko na křest knížky Jiho-
české pohádky 2 a autogramiádu.
Kmotrem pohádek bude tentokrát
kašpárek, dlouholetý člen milevského
loutkového divadélka. Osud knížce
předpoví tři sudičky a společně vám
zahrají první dějství pohádky Trable
s princeznou.
Mnoho kulturních akcí muselo být
v loňském roce přesunuto, nebo
dokonce zrušeno, a tak i tato knížka
pohádek se až letost dočká svého
křtu. V knížce jsou barevné ilustrace,

tentokrát od Adély Ebenhochové z Ratiboře, a je v ní čtrnáct klasických pohádek.
A zrovna tak, jako v knížce předešlé, jsou v ní pohádky převážně z nejbližšího
okolí, i Milevska samotného. Také z Bernartic, Květuše, Chyšek, Hrazan a dalších.
Novými pohádkovými příběhy vás budou provázet vodníci i vodnice, čerti i čer-
tice, čaroděj i čarodějnice, král, loupežníci, dědeček Kameníček a spousta zví-
řátek. 

Zdeněk Klásek

dala nejvíce zabrat, bylo po bouřce a nebyli jsme náležitě obuti. Výlet jsme spojili
snávštěvou soch vPísku. Na rozhledně Kuníček aLangově rozhledně už jsme byli idříve,
ale rádi jsme se sem vrátili. Miladu jsme spojili s návštěvou Orlické přehrady. Z Hýlačky
na Větrovech je krásný výhled na město Tábor a jeho okolí. Další rozhledna Babina je
postavena v hezkém prostředí, ale nepořádek okolo ní ukazuje, že slouží i k jiným
účelům. Na rozhledně Drahoušek to hodně foukalo, ale výhled nám to vynahradil. Při
přejezdu na Veselý Vrch jsme si cestou prohlédli místa, kudy chodil Otík spanem Pávkem
ve filmu Vesničko má středisková. Děda se kvůli této soutěži dokonce naučil fotit sdoty-
kovým mobilem, to je důvod, proč je většina fotek rozmazaná...
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