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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,

dovolte mi, abych Vás přivítal při četbě již listopa-
dového vydání Milevského zpravodaje. Budete potě-
šeni, je totiž plný zajímavých informací, článků
i obrázků z říjnového dění v našem městě.
A je po volbách. Konečně, viďte! Na druhé straně –
volby do obecních zastupitelstev se konají jen jednou
za 4 roky a několikatýdenní předvádění nás, kteří
chceme v práci na radnici pokračovat, i těch, kteří
nás chtějí vystřídat, se určitě nechá vydržet. Dne 17.
října se v Domě kultury Milevsko sešli nově zvolení
zastupitelé na ustavujícím zasedání. Bylo mezi nimi

osm nových tváří, z nichž hned tři, Mgr. Stráská, Mar-
kéta Honzíková a Ing. Pavlečka, už s prací v zastupi-
telstvu i na radnici mají bohaté zkušenosti. Poděko-
vání zaslouží jak zastupitelé, kteří poctivě pracovali
v uplynulém volebním období a neměli v zářijových
volbách štěstí, tak i Vy všichni, co jste k volbám přišli
a odevzdali svůj hlas. Díky příznivému rozložení sil
jsme mohli nabídnout spolupráci téměř všem kandi-
dujícím stranám. Přiznám se Vám, že jsem také příliš
nepočítal s tím, že se mi i do třetice podaří uhájit
model vedení města s jedním místostarostou. Letošní
volby totiž slibovaly vyrovnaný průběh a poměrně
složité povolební vyjednávání. Nakonec se to podařilo
a spolu se mnou bude po letech na radnici žena –
místostarostka Markéta Honzíková. Jsem přesvědčen,
že naše spolupráce bude dobře fungovat. Musí! Je
totiž zřejmé, že nás všechny čekají čtyři roky perné
práce. Už nyní vyjednáváme nové ceny tepla, vody
a energií na příští období, řešíme vysokou naplněnost
naší skládky a spoluvytváříme rozpočet města na rok
2023.        
V našem útulném kině vybaveném novými sedačkami
jsme si v pátek 28. října připomněli 104. výročí vzniku
samostatného československého státu. Při té příle-
žitosti byly předány pamětní medaile města Milevska
dalším dvěma osobnostem, které rada města vybírala
z 15 zaslaných návrhů. Medailonky obou oceněných
najdete uvnitř čísla.
Vážení čtenáři, jak jistě víte, zapojili jsme se do dotač-
ního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy
nenecháme“. Na podporu rodin s dětmi do 3 let věku,
rodin s dětmi pobírajícími příspěvek na péči do 8 let

věku a poživatelů důchodu s nízkými příjmy byla
v městském rozpočtu vyčleněna částka 2,7 mil. Kč.
Žádosti o finanční podporu můžete podat vždy v úterý
a ve čtvrtek na odboru sociálních věcí úřadu až do 8.
prosince. Bližší informace naleznete na webových
stránkách města https://www.milevsko-mesto.cz.
Koukám, jak ten čas letí. Přichází listopad. Až půjdete
o Dušičkách na hřbitov vzpomínat na všechny věrné
zesnulé, bude už opraven klášterní most. Je na něm
nový chodníček, abyste přes něj mohli bezpečně pře-
jít. Doufám, že napřesrok k němu přivedeme chodník
od viaduktu. I na hřbitově samém se i letos udělalo
kus práce. Těším se z toho, snad i Vy. 
Dámy a pánové, v neděli 27. listopadu se, pokud nám
bude přáno, sejdeme na náměstí, abychom slavnostně
zahájili advent a rozsvítili vánoční výzdobu města.
Srdečně Vás zvu a přeji Vám, abyste následující týdny
prožili ve zdraví a s dobrou náladou.

Ing. Ivan Radosta, starosta

NOVÝ STOLNÍ KALENDÁŘ

V milevském infocentru jsme si pro vás připravili stolní
kalendář Milevsko 2023, který se bude prodávat za
130 Kč. V kalendáři najdete krásné fotografie z města
a jeho nejbližšího okolí. Prodej by měl být zahájen
přibližně od druhé polovičky listopadu.

TIC Milevsko



INFORMACE PRO ŘIDIČE
V souvislosti s provedením stavby „Bezvýkopová sanace kanalizace - silnice
II/105“ bude provedena částečná uzavírka silnice II/105 v ul. Čs. legií a nám.
E. Beneše v úseku od RD čp. 129 po prodejnu COOP po dobu 5 týdnů, a to od
17. října do 20. listopadu. Bude umožněn průjezd volným jízdním pruhem
o min. šíři 3 m. Provoz v místě stavby bude řízen světelnou signalizací. Děkujeme
za pochopení.

MÁTE AUTO V DEPOZITU?

Odbor dopravy, evidence vozidel upozorňuje vlastníky vozidel, kteří mají v sou-
časné době dočasně vyřazená vozidla (v depozitu) déle než 12 měsíců, aby se
v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích dostavili na evidenci vozidel a oznámili (prodloužili) adresu
místa, kde je vozidlo umístěno a sdělili účel jeho využití. Toto tzv. prodloužení
depozitu je možné pouze na evidenci vozidel v místě, kde bylo vozidlo dočasně
vyřazeno (uloženy registrační značky). K tomuto úkonu je nutné mít s sebou
velký technický průkaz, občanský průkaz a případně neověřenou plnou moc
k zastoupení jiného vlastníka. Na příslušné evidenci vyplníte žádost a vozidlo
bude bezplatně dočasně vyřazeno na dobu neurčitou. 
Odbor dopravy, evidence vozidel v současné době eviduje cca 400 vozidel ulo-
žených v depozitu (dočasně vyřazených), avšak bez splnění zákonné podmínky
a již přistoupil k vyzývání vlastníků k tzv. odstranění protiprávního stavu. V opač-
ném případě hrozí vlastníkovi vozidla ze zákona sankce až 50 000 Kč. Účelem
tohoto opatření je zejména zamezit rozebrání a jiné než ekologické likvidaci
vozidla.

Odbor dopravy
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INFORMACE Z RADY MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 26. 9. 2022
• Schválila poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Milevska na rok 2022 ve

výši 2 tis. Kč organizátorům sportovní akce Lazar cup 2022, která se uskutečnila
10. 9. 2022.

• Schválila zapojení příspěvkových organizací 1. základní škola T. G. Masaryka
Milevsko a 2. základní škola J. A. Komenského Milevsko do dotační výzvy Inte-
grovaného regionálního operačního programu v programovém období 2021 až
2027 s projektem Modernizace školních dílen a souhlasila s technickým zhod-
nocením tohoto majetku města Milevska. Současně doporučila zastupitelstvu
města Milevska začlenit výdaje na předfinancování dotace v předpokládané cel-
kové výši 10 000 047 Kč včetně DPH do rozpočtu města Milevska v letech 2023-
2024.

• Jako vlastník pozemku parc. č. 1598/1, k. ú. Milevsko, udělila souhlas s realizací
projektu „Přírodní školní zahrada 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko“,
který je nezbytnou součástí žádosti o dotaci. V rámci projektu má škola v úmyslu
úpravu školní zahrady pro výukové činnosti žáků:
a) pěstitelská část - zvýšené záhony, vysázení nových dřevin, keřů (motýlí keře),

bylinková zahrada, tvorba kompostu, práce s půdou, přesazování rostlin
b) badatelská část - vytvoření přírodního mokřadu, pozorování živočichů, rostlin,

podmínek pro pěstování, fyzikální vlastnosti půdy - měření veličin, teploty,
meteorologická stanice, pracovní stoly pro práci na zahradě   

c) volnočasové prvky pro školní družinu, pískoviště 
d) oddychová část - vytvoření prostoru pro možnost setkávání se s rodiči při

neformálních akcích - prvky na sezení, stínící prvky, zvýšené záhony, mokřad,
výukové prvky.

• Souhlasila se zahájením přípravných prací pro podání žádosti odotaci z programu
Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci akce „Rekonstrukce budovy nové
radnice v Milevsku, kde je dle stávajících podmínek výše podpory do 40% skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce.

• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
„Udržovací práce na střeše budovy Českého kynologického svazu, Milevsko“
a vyhlásila výběrové řízení na tuto akci.

• Souhlasila s podáním žádosti odotaci z Národní sportovní agentury do specifické
výzvy č.19/2022 Regiony ÚSC 2022 pro rekonstrukci atletického oválu as podáním
žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury do výzvy č. 20/2022 Standardi-
zovaná infrastruktura pro výměnu umělého povrchu na fotbalovém hřišti. Sou-
časně souhlasila s návrhem zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky
„Rekonstrukce atletického oválu a výměna umělého povrchu na fotbalovém
hřišti na letním stadionu“ a rozhodla vyhlásit výběrová řízení na tyto akce.

RADA MĚSTA DNE 10. 10. 2022
• Uložila provozovateli zařízení skládky komunálního odpadu - Služby Města Milev-

ska, spol. s r. o.ukončit ukládání odpadu do zařízení skládky Milevsko-Jenišovice
všech externích subjektů do 31. 12. 2022 a přijímat do zařízení skládky pouze
odpady města Milevska, organizací zřizovaných městem, firem zajišťujících čin-
nosti pro město Milevsko a odpady z činnosti Služeb Města Milevska prováděné
v rámci ORP Milevsko.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Nákup a instalace záznamového
serveru s grafickou kartou do systému Městského kamerového a dohlížecího
systému Milevsko - výměna za stávající server“ a rozhodla uzavřít objednávku
s firmou BaK systémy spol. s. r. o. za cenu 149 169 Kč bez DPH tj. 180 494,49 Kč
včetně DPH. Michal Horek

Více na www.milevsko-mesto.cz.

Pořadí Název strany Hlasy Počet
abs. v % mandátů

1. Jihočeši 2012 17953 30,56 7
2. Doma v Milevsku 10213 17,39 4
3. Občanská demokratická strana 8134 13,85 3
4. ANO 2011 7753 13,2 3
5. Nezávislí pro Mil. s pod. STAN a TOP09 7117 12,12 2
6. Česká strana sociálně demokratická 5054 8,6 2
7. KDU-ČSL 2520 4,29 0

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Milevska v pondělí 17. října
bylo zvoleno nové vedení města Milevska v tomto složení:
Starosta: Ing. Ivan Radosta
Místostarostka: Markéta Honzíková
Rada města: Ing. Ivan Radosta, Markéta Honzíková, Mgr. Petr Barda, Jaroslav
Kolář, Mgr. Ondřej Šimánek, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Mgr. Ivana Stráská
Zastupitelé města:
Jihočeši 2022 - Ing. Ivan Radosta, Mgr. Petr Barda, Jaroslav Kolář, Miroslav
Březina, Mgr. Marie Jarošová, Ing. Václav Pavlečka, Mgr. Vilém Fink, DiS.
Doma v Milevsku - Michal Horek, MUDr. Martin Šimeček, Alena Knotová, PhDr. Jiří
Kálal
ODS - Bc. Zdeněk Herout, Mgr. Marie Jelenová, Mgr. Ondřej Šimánek
ANO 2011 - JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Tibor Kaleja, Ing. Klára Kubíčková
Nezávislí pro Milevsko s podporou STAN a TOP09 - Markéta Honzíková, Pavel Kout-
ník
ČSSD - Mgr. Ivana Stráská, RSDr. Jiří Kotalík

V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2022 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ 
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM

ZPRAVODAJI:
80 let

Vladimír Kukučka
Zdeněk Smítka

Marie Dvořáková
Václav Lebeda

85 let
Václav Novák

Vlasta Nejedlová
Ludmila Nováková
Růžena Vitmanová

90 let
Anděla Marešová

91 let
Marie Pincová

Marie Ryantová
Libuše Nečasová

92 let
Ludvík Klepáček
Růžena Pichová



MILOSTIVÉ LÉTO
Od 1. září do 30. listopadu probíhá druhá fáze tzv. Milostivého
léta. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu či jiným veřej-
noprávním věřitelům, se otevírá možnost splatit svůj dluh zjed-
nodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Další
informace naleznete na webových stránkách města.

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE – ZÁBOR
Upozorňujeme vlastníky reklamních zařízení - poutače, stojany „A“, vystaveného
zboží, posezení pro zákazníky apod., umístěných na místních komunikacích (chod-
nících) po městě Milevsku, na nutnost vyřídit si na příslušném silničním správním
úřadě potřebné povolení. Jedná se o povolení zvláštního užívání komunikace,
o které je nutné zažádat na Městském úřadě Milevsko, Odboru regionálního rozvoje
- doprava, Sažinova 843, Milevsko, č. dveří 124. 
Je důležité upozornit, že nedílnou součástí žádosti o povolení zvláštního užívání
komunikace je i předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace (MěÚ Milevsko,
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PAMĚTNÍ MEDAILE PRO ROK 2022
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 37 medailí.
Rada města v letošním roce na základě předložených návrhů rozhodla udělit
medaile PhDr. Libuši Kolářové a Miroslavovi Kolářovi. Zde vám přinášíme malé
představení oceněných medailistů.

PhDr. Libuše Kolářová, zakladatelka
Milevských novin
Libuše Kolářová se narodila v roce 1958 v Soko-
lově, kam rodiče přišli při poválečném osídlo-
vání pohraničí. Otec byl ředitelem školy, ovšem
jen do konce šedesátých let, kdy musel při čist-
kách po roce 1968 školství opustit a začínal
znovu ve stavebnictví. Od malička chtěla být
novinářkou, avšak děti z těchto rodin nedos-
távaly doporučení ke studiu. Vyučila se tedy
mechaničkou hudebních nástrojů v Amati Kras-
lice a později při zaměstnání vystudovala střed-
ní i vysokou školu. V té době již pracovala

v Plzni, nejprve ve skladu Škodovky, pak jako sekretářka na okresním národním
výboru, v kulturním středisku a při uvolnění politických poměrů za Gorbačovovy
éry se v roce 1987 konkursem dostala na místo redaktorky Československého roz-
hlasu. Po přestěhování do Milevska začátkem 90. let hledala uplatnění v oboru
a všimla si patriotismu místních obyvatel, kteří s nostalgií vzpomínali, že Milevsko
bývalo okresním městem a mívalo vlastní noviny. Tak se zrodil nápad začít vydávat
Milevské noviny. Poprvé vyšly v červenci 1991 a loni oslavily se svými čtenáři už
30 let existence. Jedná se o rodinný projekt, kde ve vydavatelství Jihočeské
týdeníky dnes vycházejí i Písecké postřehy, Týdeník Táborsko, Týdeník Strakonicko
a funguje internetový portál JčTEĎ. Libuše Kolářová nyní žije v Táboře, ale u Milevska
zakotvily obě její děti se svými rodinami. Ve své milované profesi už dospěla až
do důchodu, ale nic nenasvědčuje tomu, že by chtěla s prací skončit, takže Milevsko
zůstává zřejmě jediným městem své velikosti v republice, kde vycházejí nezávislé
noviny a zapojují se i do kulturních a sportovních projektů. 

Miroslav Kolář, starosta sboru dobro-
volných hasičů
Miroslav Kolář se narodil v roce 1963 v Písku,
celý život žije v Milevsku. Zájem o přírodu jej
přivedl v době školní docházky ke vstupu do
rybářského kroužku při Místní organizaci Čes-
kého rybářského svazu, kde sbíral dovednosti
a tím se prohlubovala jeho láska k přírodě.
Rybařina se stala jeho celoživotním koníčkem.
Práce u spolku jej dovedla až do členství ve
výboru, kde nyní zastává funkci vedoucího
dopravy.

Jeho dalším životním posláním je hasičina, které se věnuje od studií na střední
škole v Kamenici nad Lipou. Po základní vojenské službě přechází do SDH Milevsko,
kde postupně zastává různé funkce a v posledních třinácti letech je starostou
sboru a také členem zásahové jednotky. Podílel se společně na likvidaci škod při
povodních v letech 1999, 2002 atd., naposledy v září tohoto roku.
Je ženatý a s manželkou Květou vychovali dvě dcery. Většinu svého života pracuje
v ZVVZ Milevsko nejprve jako zámečník, vedoucí party a nyní jako technolog, nor-
movač.

KLÁŠTERNÍ MOST – OMÍTKY, DOPRAVNÍ ČÁST

Město Milevsko v letošním roce vysoutěžilo dodavatele na údržbu klášterního
mostu přes Milevský potok, který je součástí nemovité kulturní památky. Jednalo
se o opravu omítek a povrchu vozovky mostu. Na opravu omítek byla vysoutěžena
firma Restaurátoři s. r. o., která nabídla zhotovit dílo za cenu 1 060 872,28 Kč
včetně DPH. Restaurátorská firma začala s pracemi v dubnu 2022 a dále pokračovala
ve spolupráci s firmou Stavoprojekt Tábor s. r. o., která byla vysoutěžena k realizaci
dopravní části mostu za cenu 3 101 993,10 Kč. V době uzavírky Milevského zpra-
vodaje probíhaly dokončovací práce na komunikaci, práce na chodníku a napojení
nové komunikace na stávající. Předpokládaný termín dokončení prací na omítkách
i dopravní části mostu je konec října letošního roku. 

Jiří Mlčkovský, odbor investic a správy majetku

Odbor investic a správy majetku, Sažinova 843, Milevsko) a stanovisko DI PČR
Písek (Na Výstavišti 377, 397 01 Písek).
Příslušný formulář je pro žadatele k dispozici na webových stránkách města
Milevska (www.milevsko-mesto.cz/městský úřad/občan a úřad/elektronické for-
muláře/Odbor regionálního rozvoje/30. žádost o povolení zvláštního užívání
nebo uzavírky na území města Milevska.doc), případně v kanceláři silničního
správního úřadu.
Výše uvedeným postupem příslušný vlastník reklamního zařízení splní požadavky
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a vyhne se tím postihu
souvisejícímu s nedodržením platných zákonných předpisů.
Upozorňujeme na vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, její přílohu č. 1, kde se mimo jiné
uvádí:
Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací
a veřejného prostranství.
1.0.2. Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně
bezpečnostních odstupů.
1.2.1. Překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky,
pultový prodej, výkladce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení
a stromy musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor podél přirozené
vodicí linie šířky nejméně 1500 mm.
1.2.3. Nad komunikacemi pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250 až
2200 mm nad povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují
z obrysu stěn nejvíce 100 mm, zejména výkladce, technická a jiná zařízení a dále
technické vybavení staveb obdobného charakteru. U zařizovacích předmětů
a technického vybavení staveb délky do 400 mm, měřeno souběžně se stěnou
stavby, lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm.
Jaroslav Bolek, Ing. Jaroslav Bláha a Ing. Michal Kovařík, odbor regionálního rozvoje



PROJEKTY REALIZOVANÉ DOMEM KULTURY
Dům kultury Milevsko zrealizoval v letošním roce díky
podpoře z grantových programů Jihočeského kraje
a Vinařského fondu několik projektů, a to v oblasti kultury,
cestovního ruchu i muzeí a galerií. Tímto bychom vám je

rádi podrobněji představili.
Milevské kulturní léto 2022
Jeden z úspěšných projektů v oblasti kultury, který je pravidelně podporován
z grantového programu Jihočeského kraje. Jeho cílem je důraz na zachování tra-
dičních kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění, případně další rozšíření
kulturní nabídky v podobě podpory realizace nových atraktivních projektů roz-
ličných kulturních žánrů či rozvíjení projektů stávajících. Realizací tohoto projektu
došlo k uskutečnění několika koncertů a projekcí filmů v amfiteátru DK Milevsko
a dalších kulturních akcí, a to především v letních měsících. Dotace ve výši 40
000 Kč.
Milevsko zábavně
Realizací tohoto projektu byl vytvořen nový sof tware, vylepšení stávajícího webo-
vého portálu, díky němuž účastníci (turisté) poznávají město a okolí zábavně -
formou hry. K zapojení je třeba pouze využití QR kódů a chytrých telefonů. Mohou
ho využívat všichni bez ohledu na věk, je zde možné přidávat mimořádné trasy/ter-
mínované soutěže, vše je určeno pro jednotlivce i skupiny, dochází k intuitivnímu
ovládání. Originalita řešení spočívá v ovládání projektu zadavatelem domem
kultury (administrace přidávání tras, vytváření otázek, tematické soutěže, ...).
Při tvorbě nového sof twaru byla použita tříslovná navigace a volba různých obtíž-
ností na stejné trase. Projekt je interaktivní a navazuje na turistický portál
www.milevskem.cz. Jedná se tedy o vylepšení stávajícího webu. Účastníci získají
nové dovednosti (práce s mapou, orientace v terénu) a je pro ně vše zdarma.
Zatím byly v tomto programu vytvořeny dvě zábavné trasy a to „Velikonoční hra“
a „Letní hra Milevskem“. Dále jsou QR kódy využívány na informačních cedulích
ve městě a nejbližším okolí a do budoucna se označí všechna významná místa
nejen ve městě. Dotace ve výši 80 000 Kč.
Podpora cyklo a pěší turistiky v Milevsku

Tímto projektem byla podpořena cyklo a pěší turistika nejenom ve městě, ale
i nejbližším okolí Milevska. TIC Milevsko zaznamenává v posledních letech velký
zájem právě o cyklo a pěší turistiku v regionu, a proto jsme chtěli uspokojit narůs-
tající klientelu z řad cyklistů a dovybavit vhodná místa odstavnými místy pro kola.
Byly pořízeny dva nové moderní stojany na kola v blízkosti amfiteátru DK Milevsko.
Dále v rámci projektu došlo ke zdigitalizování významných památek a míst ve
městě a jeho nejbližším okolí pomocí QR kódů, byly vyrobeny a zaktualizovány

informační cedule (7 ks), které jsou rozmístěné po
celém městě. V rámci projektu byly také nahrazeny
staré a již nevyhovující informační cedule (3 ks)
v oblasti zvané Hajda, kde již před několika lety
vznikla nová cyklo a pěší trasa a postrádala účelné
turistické značení. Dotace 50 000 Kč.
Propagace Muzea milevských maškar
Pro muzeum byly vyrobeny drobné propagační před-
měty s logem Muzea milevských maškar. Konkrétně
se jedná o výrobu sad barevných pastelek pro děti,
kuličkové pero s klipem, dárkové papírové tašky,
ve kterých si děti mohou odnést své vlastnoručně
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SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Sražená srna   
Na strážníky se obrátil řidič s tím, že nad městskou skládkou je
ve vozovce sražená srna. Hlídka MP oznámení ověřila a na místo
přivolala mysliveckého hospodáře, který si zvíře odvezl.
Nakupoval v Bernarticích     
Spolu s kolegy od státní policie pátrali strážníci po muži, který

odjel z domu do polikliniky v Milevsku k lékaři. Tam se ale nedostavil a jeho
manželka ho začala postrádat. Nakonec se muž objevil v Bernarticích v jednom
z obchodů.
Pes s navigací    
Na strážníky se obrátil majitel nemovitosti na Hajdě, kde našel ležet u domu cizího
psa. Ten měl dokonce navigaci na obojku. Strážníci tuláka převezli do záchytných
kotců. K nalezení páníčka jim pomohl Facebook, kde již majitelka psa poptáva-
la.
Upadla na chodníku     
Na chodník u prodejny Jitexu upadla starší žena a poranila si hlavu. Kolemjdoucí
zavolali ZZS a kontaktovali strážníky. Ti na místě s paní počkali do příjezdu sanitky.
Ta ženu odvezla k dalšímu ošetření do nemocnice.
Tanečník na Benzině     
Na tísňovou linku 156 žádala o výjezd obsluha čerpací stanice Benzina, kam se
přiřítil bos a do půl těla nahý chlapík, který takto uvnitř poskakoval a rozhazoval
kolem sebe rukama, což připomínalo indiánského tanečníka. Strážníci týpka
vyvedli ven, kde se jim vytrhl, běžel zpátky a v plné rychlosti narazil do dveří,
které se nestačily otevřít. Muž dostal pouta, na místo dorazil lékař a PČR. U muže
bylo potvrzeno, že je pod vlivem drog a byl eskortován na OO PČR v Milevsku.
Zachtělo se jim nafty zdarma   
Při kontrole okrajových částí města spatřili strážníci u opravovaného historického
mostíku u kláštera, jak se dvojice mužů snaží pomocí připravených pomůcek
odčerpat naftu ze zaparkovaného nákladního automobilu. Když uviděli hlídku
MP okamžitě začali utíkat, každý jiným směrem. Jednoho výlupka, který skočil
střemhlav do strže pod mostem strážníci dostihli, a aby ptáček neuletěl, nasadili
mu pouta a převezli na OO PČR. 

Martin Hrtoň

NOVÉ PARKOVIŠTĚ U 2. ZŠ

Město Milevsko v letošním roce dokončilo výstavbu nového parkoviště v ul.
J. A. Komenského, kde vzniklo 22 parkovacích míst včetně nového oboustranného
chodníku. K realizaci této zakázky byla vysoutěžena firma Uniko s. r. o. za cenu
6 067 861,22 Kč včetně DPH. Firma Uniko, která s realizací započala začátkem
června, během výstavby narazila na komplikace s hloubkou uložení inženýrských
sítí (plynové potrubí, teplovod). Tento problém byl během stavby vyřešen. Par-
koviště bylo dokončeno v termínu uvedeném v Dodatku č. 2, firma stavbu předala
městu Milevsku 13. září.

Jiří Mlčkovský, odbor investic a správy majetku



DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA
Chcete dětem dopřát nevšední zážitek? Vezměte je
s námi na netradiční mikulášskou nadílku do Pří-
brami! Za doprovodu mocného vládce podzemní říše
se vydáme Mariánskou štolou k čertovské chásce.
Ti, kteří přečkají pekelný rej, se vydají zpátky na
pozemský svět, kde je bude očekávat štědrý a dob-

rosrdečný Mikuláš, laskaví andělé a moudrý strážce nebeských bran svatý Petr.
Ti dětem adresně předají mikulášskou nadílku. Zájezd je naplánován na pátek 2.
prosince, přihlášky přijímáme již nyní na telefonu 383 809 200, e-mailu korta-
nova@milevskem.cz nebo v kanceláři DK Milevsko. Cena je 300 Kč za osobu, odjíž-
dět se bude v 15 hodin od DK.

mk

námi. Pravidelné setkávání
dětí se seniory při tvořivých
činnostech má v Milevsku již
několikaletou tradici a obě
skupiny si ho patřičně užíva-
jí. O dění v milevském domo-
vě není nouze, nedávno,
počátkem října, k nám přile-
těli papoušci, byl to úžasný
zážitek pro všechny.

Jana Nováková, 
Sociální služby Města Milevska

vymalované masky. Dále různobarevná ořezávátka, balónky v pastelových barvách,
které budeme využívat při různých tvořivých dílničkách a akcích v muzeu jako
dárky pro děti, a ještě pěkné šňůrky (lanyardy) na krk. Předměty s logem muzea
budou i nadále šířit unikátní historickou tradici Milevských maškar, kterou zde
máme. Dotace 25 000 Kč.
Účelně vybavené prostory Galerie M v Milevsku

Realizací tohoto projektu byly vyrobeny na míru nové a moderní klubové stoly,
a tím byl krásně doplněn historický prostor v Galerii M. V prostorách galerie se
konají různé výstavy, vernisáže, společenské akce, předávání vysvědčení, komorní
koncerty, a především známé Hudební sklepy a nový prvek těmto kulturním akcím
určitě prospěje a pozvedne jejich popularitu. Loni bylo pořízeno do prostor galerie
nové moderní osvětlení a letos se v dalším zatraktivnění těchto unikátních prostorů
pokračuje. Dotace 25 000 Kč.
Den vína a mandlí z Hustopečí 2022

Podpora byla využita na uskutečnění oblíbené akce, která
se tento rok konala v amfiteátru domu kultury již počtvrté.
Jedná se o setkání dvou partnerských měst - Milevska
a Hustopečí. Při této příležitosti k nám opět zavítaly stánky
jihomoravských vinařů a dvou mandláren, došlo na bohatý
kulturní program a vše vyvrcholilo vystoupením Jožky
Šmukaře s cimbálovkou.

Děkujeme tímto Jihočeskému kraji a Vinařskému fondu za poskytnutí finanční
podpory.

Dům kultury Milevsko
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SENIOŘI MAJÍ NOVOU AKTIVIZAČNÍ MÍSTNOST

Klienti se sponzory - zástupci společnosti CNC Doctors s. r. o. při předvedení nové
aktivizační místnosti.

Po teplém létě jsme se zhoupli do barevných podzimních dní. Klienti domova
pro seniory prosluněné okolí domova více pozorují z oken a raději se sejdou
na cvičení či aktivitách uvnitř v tělocvičně nebo nové aktivizační místnosti.
Ta vznikla na jaře tohoto roku za štědrého finančního přispění společnosti
CNC Doctors s. r. o. Zástupci společnosti se v září přišli podívat, jak je prostor
využíván klienty a jak sami řekli, těší je, že své finanční prostředky darovali
na užitečnou věc. Klienti osobně sponzorům poděkovali a s radostí užívají
místnost při aktivitách, promítání a dalších činnostech, které se zde odehrávají.
Prostor také slouží setkávání s dětmi z MŠ Kytička. Se začátkem školního roku
se opět oživila tato mezigenerační spolupráce organizovaná společností Mezi

ADVENTNÍ DÍLNIČKA V MUZEU MAŠKAR
Srdečně vás zveme na první
adventní neděli do Muzea milev-
ských maškar na oblíbenou
Adventní dílničku. Přijďte si k nám
zkrátit čekání na první rozsvícení
vánočního stromu na náměstí a
užít si tak krásnou vánoční atmos-
féru!
Můžete se těšit na spoustu zábavy
- zdobení perníčků, výrobu vánoč-
ních svícnů, malování na obličej

a mnoho dalšího. A jako překvapení máme pro vás dárečky pod stromečkem! Ale
pozor, počet dárků bude omezen. Dále se můžete těšit na vánoční bar, kde pro
vás budou připravené tradiční vánoční dobroty a něco na zahřátí pro děti i dospělé.
Těšíme se na vás!

Muzeum milevských maškar

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat Janu Grögerovi, řediteli ZUŠ Milevsko a všem, kteří
uspořádali v prosinci loňského roku benefiční koncert v Líšnici pro našeho syna
Jakuba. Zde se vybrala krásná částka, za kterou se nám letos podařilo zakoupit
příslušenství ke zdravotnímu kočárku, který je udělaný synovi na míru.
Děkujeme moc také Mileně Klikové z Darovny z. s. za vybranou částku, díky které
jsme pořídili elektrický pohon ke zdravotnímu kočárku. Velké poděkování patří
také všem dárcům, kteří přispívali.

Rodiče Jakuba

KNIHA MÁ ZPOŽDĚNÍ
V září se měla na knižních pultech objevit avizovaná publikace Milevského muzea
s názvem „Milevsko fotografované tehdy a teď - 2. díl“. Kniha je pokračováním
stejnojmenné publikace, vydané před dvěma lety, která je dnes už zcela rozebrána.
Tiskové podklady na 2. díl jsme předali tiskárně už v červenci a těšili jsme se, že
v září nebo říjnu novou knihu představíme veřejnosti. Objevilo se však nepříjemné
zdržení - většina tiskáren totiž v dnešní době bojuje s nedostatkem papíru, což
zavinilo i zdržení při vydání naší nové publikace. Ačkoliv jsme toto zdržení neza-
vinili, našim čtenářům se za to omlouváme a věříme, že se tato situace v dohledné
době vyřeší. 

Vaše Milevské muzeum
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FOTOOBJEKTIVEM

V neděli 25. září proběhla v Milevském muzeu vernisáž výstavy Kouzelný svět korálků,
která je doplněna o fotoobrazy Ing. Josefa Rychteckého s názvem Korálky a Afrika.
Výstava potrvá do 13. listopadu.

V úterý 27. září se studenti milevského gymnázia vydali na poznávací zájezd do Vídně.
Prohlédli si historické centrum města a barokní zámek Schönbrunn.

S velkým zájmem prodejců i nakupujících se setkala podzimní dětská burza spojená
s bleším trhem, která proběhla v DK Milevsko začátkem října.

V pořadí již třetí samostatnou výstavu obrazů s názvem Obrazy - romány zrealizoval
milevský malíř Jan Švejda (na snímku) v milevské Galerii M, kde představil více než 40
obrazů. Autor, jenž celoživotně tvoří pod uměleckým jménem JPŠ, je vášnivý čtenář, a
právě představy z knih se staly inspirací pro jeho nové obrazy, které mohli návštěvníci
zhlédnout do 26. října.

V úterý 4. října uspořádalo milevské gymnázium VI. ročník závodu v orientačním běhu.
Soutěže se zúčastnilo 70 žáků ze všech milevských základních a středních škol. Žáci pro-
bíhali Bažantnicí a Vinicemi, hledali oranžové lampiony a ve správném pořadí zazna-
menávali kontroly do kartiček, které na startu obdrželi. Na snímku jsou tři nejrychlejší
dívky z kategorie středoškolaček. 

Další koncert ze série Hudebních sklepů proběhl v Galerii M ve čtvrtek 13. října. Do
Milevska přijela hudební skupina s názvem Šouflšou, šest výborných muzikantů, kteří
s sebou přivezli dobrou náladu, a kromě písní z vlastní tvorby zaznělo i mnoho dalších
dixielandových skladeb. 

U letního stadionu byla dokončena rekonstrukce chodníku.
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VÁNOČNÍ KONCERT ZPĚVAČKY ALLY

Ve čtvrtek 1. prosince se v Milevském kině uskuteční vánoční koncert zpěvačky
Ally. Rodačka z Milevska, která v loňském roce vydala album s názvem Vánoční
tradice a stejnojmenný videoklip, vás spolu se svými hosty zve na večer plný ori-
ginálních vánočních písniček, které vám vykouzlí příjemnou předvánoční náladu
a atmosféru.
Z řad hostů, kteří doprovodí Ally, se můžete těšit na Andreu Jiskrovou, houslistku
hrající s předními českými interprety, Davida Csengeho, kytaristu a baskytaristu,
který v současné době koncertuje s Olgou Lounovou a kapelou Protheus a na
dětský pěvecký sbor Coro Piccolo z Prahy pod vedením Jany Galíkové, jenž můžete
znát nejen z rozhlasu a televize.
Program doplní i mladé milevské hudební naděje. Zazpívají a zahrají na akustickou
kytaru Natálie Procházková a na piano Marie Neumannová. Koncert začíná v 19:30
hodin a jste na něj všichni srdečně zváni. Více na www.allystar.cz.

Alena Kozáková, foto: Lenka Šindelářová

KŘEST NOVÉ KNIHY OD ZDEŇKA KLÁSKA
Křest nové knihy Zdeňka Kláska, která nese název „České
pohádky“, se odehraje v loutkovém sále DK Milevsko
v sobotu 26. listopadu od 15 hodin. Kmotrem bude sám
Lucifer a milevští loutkoherci společně s loutkami zahrají
krátkou scénku pro pobavení diváků. Na křtu bude možné
zakoupit všechny autorovy knihy.

SOKOL SPOLU V POHYBU

V úterý 20. září si v rámci celorepublikové akce České obce sokolské „#BeActiv
Sokol spolu v pohybu“ přišlo do milevské sokolovny vyzkoušet svoje sportovní
dovednosti pětatřicet dětí a pětice dospělých. Všem se věnovali zkušení cvičitelé
jednoty a litovali, že zájemců z řad veřejnosti nepřišlo víc. Tak snad příští rok…

Zuzana Sekalová

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA

Památný den sokolstva (8. říjen) zařadila mezi Významné dny ČR vláda před čtyřmi
lety. Od té doby se k uctění památky členů Sokola, kteří položili své životy v obou
světových válkách i po Únoru 1948 scházejí sokolové na mnoha místech ČR. V před-
večer tohoto dne se sešli milevští sokolové v kině při promítání filmu Zátopek,
s rozsvícenými lampiony a balonky prošli městem k sokolovně, kde si připomněli
letošní 160. výročí založení Sokola, 133. výročí založení Sokola v Milevsku a zapá-
lením svíčky uctili památku sokolských obětí.

Zuzana Sekalová

POVÍDÁNÍ O TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ
Na úterý 22. listopadu pro vás Dům kultury Milevsko
připravil další z řady diskusně vzdělávacích večerů,
tentokrát s názvem Tradiční čínská medicína. Na před-
nášce se dozvíte jak funguje čínská medicína, o souvi-
slostech v lidském těle aneb jak všechno souvisí se vším.
Vysvětlíme si vazby mezi našimi orgány, projevy osla-
bení jednotlivých orgánů + doporučení, jak a v kterou
denní dobu je nejlépe můžeme posílit (tzn. orgánové
hodiny). Dalším tématem bude podpora imunity pří-
rodní cestou, jak řešit potíže s trávením, jak se zbavit
zahlenění a zadní rýmy, co je příčinou atopických ekzé-

mů a čím můžeme své zdraví ovlivnit sami. 
Pokud vás téma zaujalo, rádi vás přivítáme od 18 hodin ve výukové učebně v prvním
patře DK Milevsko. Večerem nás provede Hana Volfová, specialistka na celostní
medicínu a zdravý životní styl, vstupné je 40 Kč.

mk

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ LAND ART
Land art, čili krajinné umění, je
výborná aktivita pro děti i dospě-
lé. Že nevíte, co to je? Jedná se
o tvoření v přírodě z přírodního
materiálu. Land - artisté pracují
se zeminou, pískem, kamením,
suchými větvemi, listím a s vodou
v různých podobách. Podzimní
příroda nabízí především barevné
listy nebo plody stromů - žaludy,
kaštany, bukvice… Cílem je
především seznámení s rozmani-
tostí přírodních materiálů, rozví-

jení fantazie a kreativity při práci s přírodninami a učení vnímat krásu přírody.
Samozřejmě pokud bude v okolí vašeho „venkovního ateliéru“ nějaký nepo-
řádek, nezapomeňte ho uklidit. Pro inspiraci se můžete podívat na fotografie
z minulého roku: https://eu.zonerama.com/CSOP/Album/9004750. Foto-
grafie svých výtvorů posílejte na e-mail uklidmesvet@csop.cz do 31. listo-
padu. 

Veronika Andrlová, Český svaz ochránců přírody
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DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
středa 2. 11. 14:30
USA - Rodinný, animovaný, dobrodružný - Superpes
Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé,
mají stejné superschopnosti a bok po boku bojují
proti zločinu v Metropolis.
DABING 106 min.
vstupné: 80 Kč 

BIO SENIOR - ŽENY A ŽIVOT 
čtvrtek 3. 11. 15:00 
ČR - Komedie, romantický - Eliška Králová je hodná
holka. Možná až moc. V práci jí chybí ostré lokty, ve
vztahu jí přebývá slepá víra. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 87 min. 
vstupné: 70 Kč 

ÚSMĚV
čtvrtek 3. 11. 20:00 
USA - Horor - Když se někdo směje od ucha k uchu,
nenapadne vás, že by se už za pár vteřin mohl přímo
před vašima očima zabít.
TITULKY 115 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

ŠOUMEN KROKODÝL
pátek 4. 11., sobota 5. 11., neděle 6. 11. 17:30 
USA - Rodinný, dobrodružný, komedie - Když se rodina
Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh se
snaží zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se
změní v okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího
krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dobrou hud-
bu - v podkroví jejich nového domova.
DABING 107 min. 
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

PSH NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
pátek 4. 11. 20:00 
ČR - Dokument - Českou hudební legendu Peneři
strýčka Homeboye neboli PSH zná v České republice
snad každý. Jací jsou ale ve skutečnosti dnes už kluci
na prahu středního věku Orion, Vladimir 518 a Mike
Trafik?
ČESKÉ ZNĚNÍ 70 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

VRAŽDA V LONDÝNĚ
sobota 5. 11. 20:00 
USA - Historický, mysteriózní, thriller - V londýnském
West Endu 50. let se náhle zastaví plány na filmovou
verzi divadelního hitu poté, co je zavražděn jeden
z klíčových členů štábu. 
TITULKY 98 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

IL BOEMO
neděle 6. 11. 20:00 
ČR, SR, Itálie - Drama, hudební, životopisný - Histo-
rický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem
jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů
druhé poloviny 18. století - Josefa Myslivečka. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 140 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
čtvrtek 10. 11., pátek 11. 11., sobota 12. 11.

20:00 
USA - Akční, dobrodružný, sci-fi - Královna Ramonda,
Shuri, M’Baku, Okoye a Dora Milaje bojují o ochranu
svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi
poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally.
DABING, 3D 161 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč 

MICHAEL KOCÁB: ROCKER VERSUS POLITIK
neděle 13. 11. 20:00 
ČR, SR - Dokument - Snímek režisérky Olgy Somme-
rové nabízí portrét výrazné osobnosti, hudebníka
a politika, který nadále zůstává výrazným a nepře-
hlédnutelným občanským aktivistou.
ČESKÉ ZNĚNÍ 102 min.
vstupné: 130 Kč 

BIO SENIOR - PÁNSKÝ KLUB 
čtvrtek 17. 11. 15:00 
ČR - Komedie - Terapie pro „eroticky závislé“ svede
dohromady naprosto nesourodou pětici.
ČESKÉ ZNĚNÍ 89 min.
vstupné: 70 Kč 

SPOLU
čtvrtek 17. 11. 20:00 
ČR - Drama - Film přináší příběh matky a jejích dvou
dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a potře-
buje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem
pozornosti. V hlavních rolích Veronika Žilková, Štěpán
Kozub a Kamila Janovičová.
ČESKÉ ZNĚNÍ 117 min.
vstupné: 120 Kč 

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2
pátek 18. 11., sobota 19. 11., neděle 20. 11.

17:30 
ČR - Pohádka, fantasy, komedie - Pokračování úspěš-
né fantasy pohádky. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 135 min. 
vstupné: 130 Kč

GRAD PRIX
pátek 18. 11., sobota 19. 11., neděle 20. 11.

20:00 
ČR - Komedie, road movie - Filmová komedie vypráví
o dvou bratrancích milujících auta a jednom krimi-
nálníkovi, který je zase rád krade. Roman vede pofi-
dérní autobazar na okraji města, má tři děti, živelnou
manželku a pije. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 107 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
čtvrtek 24. 11. pátek 25. 11., sobota 26. 11., neděle
27. 11.

čtvrtek až sobota: 20:00, neděle 18:00
ČR - Komedie - Komedie s hvězdným obsazením, která
se odehrává během Štědrého dne. Film představí
celou plejádu známých herců.
ČESKÉ ZNĚNÍ 118 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

DIVNOSVĚT
pátek 25. 11., sobota 26. 11., neděle 27. 11.

pátek až sobota: 17:30, neděle 15:00
USA - Animovaný - Celovečerní snímek představuje
legendární průzkumnickou rodinu Cladových, kteří se

snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný a především
divný svět. Doprovází je barvitá posádka obří vzdu-
cholodi, rošťácký tvor přezdívaný Flek a třínohý pes.  
DABING 99 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ SK ZVVZ
MILEVSKO
úterý 1. 11. 08:00
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

KURZ KORÁLKOVÁNÍ 
čtvrtek 3. 11. 16:00-17:00
Tvoříte rádi krásné věci? Pokud ano, přijďte s námi
podlehnout kouzlu korálků. Tvoření je vhodné pro
děti od 6 let, horní hranice není nijak omezena. Pro-
síme o přihlášky předem na telefonu 383 809 200
nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
učebna 4
vstupné: 150 Kč

TANEČNÍ HODINY 2022 - COUNTRY VEČER
pátek 4. 11. 19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazku, ostatní 50 Kč 

HARRY POTTER SHOW
neděle 6. 11. 15:00
Kouzelnické představení se samotným Harry Potte-
rem. Těšit se můžete i na profesora Brumbála, lady
McGonagallovou, skřítka Dobbyho, sovu Hedviku
anebo rozhodnutí Moudrého klobouku. Harry Potter
bude potřebovat od dětí velkou pomoc, při které zažijí
spousty legrace. A co víc, možná jedno z dětí naučí
i létat. Vstupné platí všichni návštěvníci od 2 let věku. 
velký sál
vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 160 Kč

DUCHOVNÍ OPUSY ANTONÍNA DVOŘÁKA
neděle 6. 11. 18:00
Hraje symfonický orchestr Bolech.
Tentokrát si orchestr pro své posluchače připravil
jedinečný projekt, jehož dramaturgie vyjde vstříc
osobnosti světově proslulého českého autora. Kromě
jeho dvou rozsáhlých skladeb vystoupení osvěžíme
i hudbou Vítězslava Nováka.
bazilika Milevského kláštera
vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 200 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 8. 11. 12:00-15:00
učebna 2

KČT - PŘEDNÁŠKA JOHN MUIR TRAIL
úterý 8. 11. 18:00
Aneb tři týdny v horské divočině. Promítá a vypráví
Zdeněk Kolář.
loutkový sál

MILEVSKÉ KINO

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

DŮM KULTURY

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

KULTURA A SPORT – LISTOPAD 2022



listopad 2022 | Milevský zpravodaj | 9

KURZ - ANDĚL Z MACRAMÉ
čtvrtek 10. 11. 17:30
Srdcem tvořený anděl se jistě stane originální deko-
rací vašeho domova. Vhodný bude také jako dárek
pro vaše blízké. Jeho výrobu zvládnou i děti od cca
6 let. Prosíme o přihlášky předem do 8. 11. na telefonu
383 809 200 nebo e-mailu kurzy@milevskem.cz.
výuková učebna
vstupné: 180 Kč

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
pátek 11. 11. 17:00
Již 11. ročník lampionového průvodu k svátku svatého
Martina. Sraz v 17 hodin v amfiteátru DK, odkud bude
následovat malá procházka s nasvěcenými lampiony.
Doprovodný program si připravil dramatický kroužek
2. ZŠ Milevsko. 
amfiteátr

TANEČNÍ HODINY 2022 – RAUT A VÝUKA
STOLOVÁNÍ
pátek 11. 11. 19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazku, ostatní 50 Kč

POHÁDKA - ČAS ZÁZRAKŮ
neděle 13. 11. 15:00
Autorská pohádka inspirovaná slavným příběhem
Charlese Dickense Vánoční koleda. Rozmazlená Maj-
dalenka si k Vánocům přeje panenku, kterou by jí
všechny holky záviděly. Zapomíná však na to, že jsou
na světě důležitější věci než dárky… 
Hraje Dobře naladěné divadlo, vstupné platí všichni
návštěvníci od 3 let věku.
velký sál
vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 90 Kč

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
pondělí 14. 11. 17:00
velký sál

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 16. 11. 18:00-20:00
loutkový sál

MILEVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI - ALKEHOL,
WOTAZNÍK, MADAM ROYAL
středa 16. 11. 19:00
Oblíbené pivní slavnosti jsou tu! Chybět nebudou ani
zabijačkové hody a pivní značky Stella Artois, Hoe-
gaarden, Zlatá labuť, Pardubický pivovar a Ostravar.
prostory DK
vstupné: předprodej 190 Kč, na místě 250 Kč

TANEČNÍ HODINY 2022 - 9. LEKCE
pátek 18. 11. 19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazku, ostatní 50 Kč 

LOUTKOVÁ POHÁDKA – A NA HRADĚ NÁM
STRAŠÍ
neděle 20. 11 15:00
Milevští loutkaři zvou malé i velké diváky na pohádku,
ve které se Kašpárek s Kubíčkem dostanou až do sta-
rého, strašidelného hradu. A kdo na hradě straší
a proč? To už neprozradíme… 
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

DIVADLO - KŠANDA
neděle 20. 11. 19:00
Komedie nabitá dějem a originálním humorem. Dia-

logy ostré jako bič a strhující tempo nenechají diváky
ani na chvíli vydechnout. Ne náhodou se Kšanda zařa-
dila mezi nejlepší české komedie roku 2014. 
Hrají: Heidi Janků, Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Eva
Hráská, Kateřina Kornová, Milan Pitkin, Petr Janča-
řík/Milan Petrovský, Michal Gulváš/Evžen Hájek
velký sál
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 340 Kč

KVĚTINOVÉ ADVENTNÍ KOUZLENÍ
pondělí 21. 11. 18:00
Na Vánoce chce mít každý svůj byt či dům krásně
vyzdobený. Hledáte letos inspiraci na vánoční výzdo-
bu? Nebo se chcete jen příjemně naladit na nadchá-
zející svátky? Potom přijďte na malé posezení
s květinářkou Dagmar Kolingrovou, která pro vás
bude mít připravenu ukázku tradičních i netradičních
aranží, dozvíte se různé triky a nápady, a třeba získáte
tu správnou motivaci a inspiraci pro vaše vlastní kutil-
ské výtvory. Přímo na místě budou vznikat dekorace,
které bude možné si zakoupit. 
výuková učebna
vstupné: 50 Kč

KČT – PŘEDNÁŠKA ARMÉNIE – ZEMĚ PRVNÍCH
KŘESŤANŮ
úterý 22. 11. 18:00
loutkový sál

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER - TRADIČNÍ
ČÍNSKÁ MEDICÍNA
úterý 22. 11. 18:00
Na přednášce se dozvíte, jak funguje čínská medicína,
o souvislostech v lidském těle aneb jak všechno sou-
visí se vším. Večerem nás provede Hana Volfová, spe-
cialistka na celostní medicínu a zdravý životní styl.
výuková učebna
vstupné: 40 Kč

KURZ KORÁLKOVÁNÍ 
čtvrtek 24. 11. 16:00-17:00
Pro děti od 6 let, horní hranice není nijak omezena.
Pouze pro předem přihlášené.
učebna 4
vstupné: 150 Kč

SEMINÁŘ - GRAFOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY
čtvrtek 24. 11. 17:00-20:00
výuková učebna
Pouze pro předem přihlášené.

TANEČNÍ HODINY 2022 – 10. LEKCE
pátek 25. 11. 19:00
velký sál
vstupné: účastníci kurzu na průkazku, ostatní 50 Kč 

KŘEST KNIHY ZDEŇKA KLÁSKA
sobota 26. 11. 15:00
loutkový sál

ZAHÁJENÍ ADVENTU V MILEVSKU
neděle 27. 11. 13:00
13:00-16:30 Muzeum milevských maškar - Adventní
dílnička
15:00 Milevské kino - dětský film Divnosvět
16:00-18:00 Náměstí - Andělská pošta aneb napiš
dopis Ježíškovi, andělé na chůdách, stánkový prodej,
hudební program 
17:00 Rozsvícení adventní výzdoby
18:00 Milevské kino – Vánoční příběh – česká komedie
s hvězdným obsazením 

PŘEDNÁŠKA - ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE
úterý 29. 11. 09:00
O úkolech, činnosti a místních podmínkách přednáší
Václav Barda, velitel MP v Milevsku. Nebudou chybět
ani rady pro seniory a názorné příklady. Přednášku
pořádá SK ZVVZ Milevsko ve spolupráci s DK.
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

KČT - SETKÁNÍ NA ZÁVĚR TURISTICKÉ SEZONY
úterý 29. 11. 17:00
malý sál

PŘIPRAVUJEME:
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER - PŘIČICHNĚTE
K AROMATERAPII
čtvrtek 1. 12. 18:00
výuková učebna
vstupné: 40 Kč

DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA
pátek 2. 12. odjezd v 15:00 od DK
Chcete dětem dopřát nevšední zážitek? Vezměte je
s námi na netradiční mikulášskou nadílku do Příbra-
mi!
cena: 300 Kč

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA
pátek 2. 12. 16:00-20:00
Opakování úspěšného semináře s Mgr. Evou Vaňko-
vou. Více na www.evazdravotnicviceni.cz. Přihlášky
v DK Milevsko.
výuková učebna
vstupné: 600 Kč

MIKULÁŠSKÁ S THE TAP TAP - VYSTOUPÍ
MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
neděle 4. 12. 19:00
Kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu
The Tap Tap není žádná rychlokvaška. Během 16 let
existence si kapela poctivě prošlápla své místo v čes-
kém šoubyznysu a mnohokrát úspěšně reprezento-
vala ČR i v zahraničí. Těšit se můžete na známe skladby
kapely i na vánoční písně.
velký sál + balkon
vstupné: předprodej od 390 Kč, na místě +50 Kč

VERNISÁŽ PRODEJNÍ VÝSTAVY – PŘÍBĚH
ENERGIÍ NA PLÁTNĚ
pátek 4. 11. 18:00
Vystavuje Vlastimil Růžička.

VÝSTAVA – PŘÍBĚH ENERGIÍ NA PLÁTNĚ
úterý 8. až pátek 25. 11.
Výstava převážně abstraktních obrazů Vlastimila
Růžičky.
vstupné: 10 Kč

POETICKÝ VEČER
středa 9. 11. 18:00
Tradiční setkání s poezií, pořádá SK ZVVZ. 
vstupné: 50 Kč, členové SK ZVVZ 25 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY – CIRCUS PONORKA
úterý 22. 11. 19:30

GALERIE M

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz
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Když na pódium tanečním krokem vpluje štíhlý muž
v bílém obleku s černým kloboukem, hrábne do strun
a sešlápne první krabičku, na vše zapomenete. Publi-
kum na koncertech Honzy Ponocného obvykle v první
minutě zatají dech a pořádně se nadechne až po
posledním přídavku. Circus Ponorka je návyková zále-
žitost a kdo se s ním jednou setkal, je lapen navždy. 
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

VÝSTAVA CVAKYCVAK
po celý listopad
Tradiční výstava milevského fotoklubu bude k vidění
ve vestibulu knihovny až do konce roku.
studovna

MOZKOHRÁTKY S KNIHMILEM
středa 2. 11. 17:00
Trénink paměti s naší certifikovanou trenérkou paměti
Markétou. Bez nutnosti registrace předem.
pobočka 
vstupné: 50 Kč

PŘEDNÁŠKA RICHARDA KRAUSE – AM ISRAEL
CHAI („IZRAEL ŽIJE!“)
čtvrtek 3. 11. 18:00
Letos v létě jsme s dětmi na příměstském táboře
„objevili“ milevskou synagogu. A tak nás napadlo;
milevští, měli jsme už příležitost podívat se někdy
dovnitř? A víte něco z historie židovské komunity
vašeho města? Přijďte si nechat povyprávět charis-
matickým člověkem a dát si věci do souvislostí. 
Přijměte pozvání na přednášku Richarda Krause,
dokumentaristy, zakladatele nezávislé televize NTV
a Radia Classic a milovníka divadla, hudby a filmu.
Rezervace míst na dospělém oddělení.
synagoga 
vstupné: dobrovolné

KURZ KRASOPSANÍ
čtvrtek 10. 11 17:00-19:00
Milujeme krásné nápisy, které umí vykouzlit úsměv
na rtech. Pokud i vašemu oku lahodí krasopsaní, při-
hlaste se do našeho zbrusu nového kurzu kaligrafie
pro začátečníky. Kurz povede naše báječná dobro-
volnice Domča, která se kaligrafii věnuje již několik
let. Dozvíte se, jak začít a vyzkoušíte si základní pra-
vidla krasopsaní. Své místo si můžete rezervovat na
mailu: knihovna@knihmil.cz.
studovna 
vstupné: 50 Kč

PŘEDNÁŠKA MARTINA STROUHALA O JANU
JEŘÁBKOVI
pátek 11. 11. 17:00
Martin Strouhal vám bude vyprávět o všem, co zjistil
a objevil během svého mnohaletého zkoumání této
milevské osobnosti. Prohlédnout si budete moci také
věci z pozůstalosti jednoho z významných milevských
rodáků.
studovna 
vstupné: dobrovolné

WORKSHOP DĚTSKÁ NOHA
pátek 18. 11. 10:00

V rámci projektu Bookstart a našeho Knižního prcka
přinášíme přednášku s fyzioterapeutkou a podiatrič-
kou Bc. Editou Proškovou. Dozvíte se vše o vývoji dět-
ských nožiček, na co si dát pozor, jaké jsou nejčastější
dětské patologie a povíme si také něco o obouvání.
Po workshopu je možnost nechat si své ratolesti vyše-
třit na podoskopu za zvýhodněnou cenu 350 Kč.
Rezervace na dětském oddělení.
studovna 
vstupné: zdarma

LISTOVÁNÍ: TŘEŠNĚ V RUMU
středa 23. 11. 18:30
Třicetiletá Michaela, redaktorka veřejnoprávní televize
potlačila svůj pud sebezáchovy, a rozhodla se se svým
o čtyři dekády starším dědou a partou důchodců bez-
mála měsíc cestovat po Kubě. Když balila kufry, ještě
netušila, že za pár dní: stráví večer na policejní stanici
na okraji Havany, pak se děda ztratí v pralese, že rum
je oficiální snídaní šampionů apatery trenky na měsíc
v pohodě stačí. Těšte se na One woman show Petry
Bučkové, kterou můžete znát ze seriálu Jitřní záře.
Začínáme v 18:30, ale posedět u dobré kávy a lahod-
ných zákusků můžete již před představením. Své místo
si rezervujte na dospělém oddělení – 382 521 231.
Kavárna Za oknem 

SEMINÁŘ - JAK NA TABLET A CHYTRÝ TELEFON
čtvrtek 24. a pátek 25. 11.
Nezisková organizace Moudrá sovička zve na další
řadu vzdělávání pro seniory, kde vás naučí, jak správ-
ně ovládat telefon a jak se bezpečně pohybovat na
internetu. Více informací a přihlašování v knihovně.
studovna

WORKSHOP ČEŠTINY - KDE SE VZAL TRPASLÍK
ANEB ETYMOLOGIE ČEŠTINY
středa 30. 11. 17:30
Třetí a závěrečný workshop bohemistky a germanistky
milující knihy Ludmily Kodadové bude opět překva-
pivý, zábavný a hravý. Registrovat předem se můžete
na oddělení pro dospělé čtenáře (382 521 231) či
přímo u přednášející: kodadovaludmila@gmail.com.
studovna 
vstupné: dobrovolné

VÝSTAVA - KOUZELNÝ SVĚT KORÁLKŮ
do neděle 13. 11.
Výstava je doplněna o fotoobrazy Ing. Josefa
Rychteckého s názvem Korálky a Afrika.

ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení a hokejové utkání na www.spos-
milevsko.cz.

LETNÍ STADION:
03. 11. 17:00 FC ml. přípravka I. - FK protivín A

05. 11. 10:00 FC přípravky Milevsko
06. 11. 10:00 FC žáci - Veselí n/L.

14:00 FC muži A - Hluboká n/Vlt.
12. 11. 10:00 FC dorost - Vimperk

14:00 FC muži B - FC Chyšky

SPORTOVNÍ HALA:
05. 11. 08:00 FBC Došwich - st. žáci
06. 11. 08:00 FBC Došwich - muži B

17:00 FBC Došwich junior
12. 11. 08:00 Handball turnaj mini, žákyně

19:00 FBC Došwich muži A
13. 11. 08:00 Handball - turnaj mini, žákyně

17:00 FBC Došwich junior
19. 11. 13:00 FBC Došwich junior
20. 11. 08:00 FBC Došwich ml. žáci

15:00 FBC Došwich junior
26. 11. 08:00 TUKANI - nohejbalový turnaj

17:00 FBC Došwich muži A
27. 11. 08:00 FBC Došwich elevové

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

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ 
úterý 1. 11. 08:00
DK Milevsko

POETICKÝ VEČER
středa 9. 11. 18:00
Galerie M
Tradiční setkání s poezií.

PŘEDNÁŠKA - ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE 
úterý 29. 11. 09:00
DK Milevsko

JOHN MUIR TRAIL - 3 TÝDNY V HORSKÉ
DIVOČINĚ SIERRA NEVADY
úterý 8. 11. 18:00
Turistická beseda, vypráví a promítá Zdeněk Kolář.
DK - loutkový sál

ARMENIE - ZEMĚ PRVNÍCH KŘESŤANŮ 
úterý 22. 11. 18:00
DK - loutkový sál
Turistická beseda, vypráví a promítá Mgr. Michal Hraz-
dil.

SETKÁNÍ NA ZÁVĚR TURISTICKÉ SEZONY 
úterý 29. 11. 17:00
Tradiční setkání členů odboru a účastníků našich
akcí, včetně promítání obrázků z cest. 
organizační zajištění: Jaroslav Mácha
DK - malý sál

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

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

MILEVSKÉ MUZEUM

KLÁŠTERNÍ  557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

SPOS MILEVSKO

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

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz
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VÝROBA LAMPIONU 
pondělí 7. 11. 14:00-16:00
Přijďte si vyrobit papírový lampion, se kterým se
můžete pochlubit při Svatomartinském průvodu pořá-
daným DK Milevsko 11. listopadu. S sebou svačinu,
pití, přezůvky a dobrou náladu. Omezená kapacita
účastníků - pouze pro přihlášené. Více informací na
www.ddmmilevsko.cz.

PORADENSTVÍ S KONZULTANTEM PORADNY
pondělí až pátek 08:00-16:00 
Bezplatné individuální konzultace, nutno objednat
se předem na telefonu 723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
úterý 8. 11. 08:00-16:00
PhDr. Jaromír Matoušek
čtvrtek 10. a středa 16. 11. 08:00-16:00
PhDr. Vlasta Hořánková
Bezplatné konzultace, nutno objednat se předem na
telefonu 723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 23. 11. 08:00-16:00 
Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

KOMUNITNÍ CENTRUM:
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ PAVLA PAVELKY -
OKNA V HLAVĚ
čtvrtek 10. 11. 18:00
Výstava mladého umělce, jehož obrazy jsou inspiro-
vány literaturou.

ROMSKÝ VEČER 
úterý 15. 11. 18:00
Poznejte romskou kulturu všemi smysly. Zvyky, hudba,
tanec a tradiční romská kuchyně.

DĚTSKÝ SVĚT - ZNÁME HO?
středa 30. 11. 18:00
Známe opravdu „dětský svět“, ve kterém dítě zažívá
svobodu, radost, spontánnost a poznává sám sebe? 
Pronikněme společně s dítětem do „dětského světa“
a poznejme ho z větší blízkosti. Pochopme, proč je
ve vztahu rodič x dítě důležitá hra. Hra, která mezi
dětmi a rodiči rozvíjí pouto, zlepšuje vztah a pocho-
pení. Přednáškou vás provede Jan Hečko, pedagog
z lesní školky - se studiem intuitivní pedagogiky a vol-
ného přístupu k dětem.

TVORBA OBRÁZKŮ 
čtvrtek 3. 11. 

PREVENTIVNÍ TÉMA - VULGARISMY 
pondělí 7. 11. 

HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍ VÝTVOR
V OBRÁZKOVÉ SOUTĚŽI
pondělí 7. až pondělí 21. 11. 

SV. MARTIN 
pátek 11. 11. 

SEZNAM NÁS SE SVÝMI KONÍČKY 
pondělí 14. 11. 

ZAVŘENO - STÁTNÍ SVÁTEK 
čtvrtek 17. 11. 

PREVENTIVNÍ TÉMA - FINANCE/FINANČNÍ
GRAMOTNOST 
pondělí 21. 11. 

VYHLÁŠENÍ OBRÁZKOVÉ SOUTĚŽE 
úterý 22. 11. 

TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU 
čtvrtek 24. 11. 

VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU
pondělí 28. 11. 

KONCERT PRO SENIORY 
pondělí 21. 11. 14:00
Libušina ul.

KONCERT ŽÁKŮ 
čtvrtek 24. 11. 17:00
sál ZUŠ Milevsko

DDM MILEVSKO

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

CENTRUM MILÍSEK

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

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

ZUŠ MILEVSKO

LIBUŠINA  1217 | TEL.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz
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a při téměř kolmém dopadu shora dokázala vlastní vahou zničit i pevné hradby
nebo zdi domů. Přímými potomky válečných moždířů jsou dnešní minomety. 
V 18. a 19. století bychom však našli i moždíře, jejichž posláním nebylo ničit a zabí-
jet. Jednalo se o mož-
díře, z nichž se při
slavnostech střílely
oslavné salvy. Týkalo
se to i slavností cír-
kevních, například
o svátku Božího těla,
což nám dodnes při-
pomíná lidové úsloví:
„To jsou rány jak
o Božím těle!“. Tako-
vé moždíře pro slav-
nostní salvy už nemě-
ly žádnou dřevěnou
lafetu. Většinou se
jednalo o těžký liti-
nový odlitek, který
byl volně postaven na
zemi. Nasypala se do
něj odměřená dávka
černého střelného
prachu a pak se do hlavně pro zvýšení zvukového efektu zatloukl kulatý dubový
špalík. To byl onen skutečný důvod hlasitého výstřelu. Další hrstička střelného
prachu byla nasypána na malou mističku (pánvičku) na boku moždíře, odkud vedl
úzký kanálek do hlavně. Když pak střelec pomocí hořícího doutnáku na dlouhé
tyči zapálil prach na pánvičce, šlehl takto vzniklý plamen kanálkem do hlavně,
kde pak zapálil vlastní prachovou náplň. Oslavnou střelbu z moždířů mohou tele-
vizní diváci spatřit i v jednom z dílů populárního seriálu F. L. Věk. 

I když byly takové moždíře zbraní veskrze mírovou, přesto mohly být někdy velice
nebezpečné. Litina je totiž velice křehká, ne nadarmo se jí někdy říká, že to je
„sklo mezi kovy“. A to mohl být občas kámen úrazu. Při zatloukání dubového
špalíku do hlavně někdy uvnitř vznikly drobné vlásečnicové prasklinky. Při výstřelu
se pak mohla hlaveň moždíře tlakem vzniklých plynů roztrhnout a střepiny prasklé
litinové hlavně mohly někoho z diváků těžce zranit. Nejsou vyloučené ani smrtelné
úrazy. 
Sám jsem se kdysi jako příslušník Klubu vojenské historie při rekonstrukci bitvy
u Slavkova stal svědkem toho, že se při střelbě velká dělová litinová hlaveň
roztrhla. V tu chvíli, kdy kolem nás svištěly kusy ostrých litinových střepin, se i ti
největší neznabozi v našich řadách začali nahlas modlit. A snad díky tomu se
nikomu nic vážného opravdu nestalo.     
Tři litinové moždíře pro slavnostní salvy jsou vystaveny ve stálé expozici Milevského
muzea. 

Vladimír Šindelář, Milevské muzeum
Foto: Lukáš Panec

Oboje tyto předměty, moždíře i hmoždíře, se nacházejí ve sbírkách Milevského
muzea. Běžný návštěvník mezi oběma slovy asi nevidí žádný rozdíl, ale protože
čeština je jazyk mimořádně bohatý, tato drobná jazyková nuance charakterizuje
dva zcela odlišné předměty. 
Hmoždíř známe většinou z domácností našich babiček nebo z obchodů se staro-
žitnostmi. Jedná se o nástroj, určený k drcení drobnějších surovin (koření, máku
atd.). V měšťanských domácnostech byly hmoždíře běžně rozšířeny v 17. století
už před třicetiletou válkou, později pak pronikly také do venkovských domácností.
Původně bývaly mosazné nebo železné, ale během 1. světové války, kdy stoupla
poptávka armády po barevných kovech, se takové hmoždíře povinně měnily za
litinové nebo porcelánové. Takové „náhradní“ hmoždíře bývaly někdy zdobeny
válečnými emblémy (říšským křížem, vyobrazením rakouského císaře Františka

Josefa a německého císaře Viléma
II. atd.). Jako dřevěný hmoždíř se
někdy označovala i dřevěná ná -
doba (stoupa), v níž se drtilo buď
dřevěnou či později i železnou
paličkou. 
Mosazné (železné, litinové, porce-
lánové) hmoždíře mívají ploché
dno s válcovitým pláštěm, u hor-
ního okraje obvykle mírně rozšíře-
ným. Na bočních stranách pláště
bývala po stranách dvě obloukovitá
nebo hranatá ucha. Na bocích
hmoždířů bychom leckdy našli
dekorativní plastické výzdobné
prvky, někdy i datum či monogram,
vzácněji také značky cechovní nebo
říšské. Nezbytným doplňkem je
palička, která má činkovitý tvar, ve
středu užší a na koncích zploštělý.
Paličky bývají většinou z téhož
materiálu jako hmoždíř. Jen velmi

vzácně se, hlavně v lékárnách či chemických zařízeních, vyskytovala palička kyjo-
vitého tvaru, na jednom konci oblá a široká, na druhém konci užší. 
Zatímco hmoždíř je věc zcela civilní, v případě moždíře už je situace jiná. Moždíř
(německy: Mörser, anglicky: Mortar) je druh velkorážního děla s masivní krátkou
hlavní. Moždíře nebyly umisťovány na kolovou lafetu, nýbrž kvůli velkému zpětnému
rázu stály na bytelném dřevěném podstavci. Moždíře střílely horní skupinou úhlů,
tedy nad 45°, takže střela dopadla na cíl téměř kolmo shora a obrana před ní byla
dosti obtížná. Zatímco u běžných děl, střílejících dolní skupinou úhlů, bylo možno
skrýt se třeba v okopu nebo za zdí, v případě moždířů to nepomohlo, protože
střely z moždířů dopadly do zákopu shora a při následném výbuchu rozsévaly
smrt a zranění. Už za třicetileté války totiž bývaly litinové granáty do moždířů
často plněny střelným prachem. Ale ani kulové projektily bez prachové náplně
nebyly o nic méně nebezpečné. Taková střela do moždíře vážila od 20 do 100 kg

STŘÍPKY Z MINULOSTI – MOŽDÍŘE A HMOŽDÍŘE

Soudobý porcelánový hmoždířek s kyjovitou paličkou. Soukromá sbírka.  

Litinové moždíře pro slavnostní salvy, 19. století. Ze sbírek Milevského muzea. 

Kuchyňský hmoždíř s paličkou ze sbírek Milev-
ského muzea, 19. století. 

Perokresba mohutného obléhacího moždíře ze 17. století. 



1. ZŠ MILEVSKO
PROJEKT DOTKNI SE VESMÍRU

Naše škola se zapojila do projektu
Dotkni se vesmíru, jehož součástí
bylo sestavit a vyzdobit sondu, kte-
rou vypustili do stratosféry. Na
sondě jménem Kraken pracoval
tým žáků 8. ročníku, který si dal
název MilSpace. V sondě byla nain-
stalovaná kamera namířená
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Snímek ukazuje naši planetu ze stratosféry.

MŠ KYTIČKA
MÁME RÁDI ZVÍŘATA, NEMUSÍ BÝT CHLUPATÁ...

Ježek je chráněný, a proto jej
nelze chovat jako domácího maz-
líčka. Výjimkou je ježek africký
bělobřichý. Ježek bělobřichý má
bodliny, které jsou rozprostřeny
po celých zádech. Bodliny jsou
dlouhé 15 až 20 mm a mají různé
barvy. Břicho malých hmyzožrav-
ců je načechrané a bílé, jak název
napovídá. Mají kulaté, malé uši
a malé tlapky. Na zadních tlap-
kách mají ježci bělobřiší, na rozdíl
od jiných druhů ježků, čtyři prsty
místo pěti. Velikost ježka činí 14
až 21 cm a hmotnost se pohybuje
mezi 300 a 500 g. Ježek není hlo-
davec, ale hmyzožravec. V zajetí
se dožívá věku 5 až 8 let. Na rozdíl

od evropských ježků se ježek bělobřichý neukládá k zimnímu spánku. Může se
však stát, že se v létě uvede do „klidové fáze“. V tomto období je méně aktivní
než obvykle, ale tato klidová fáze se u ježků žijících v zajetí objevuje zřídka.
A jeden takový ježek nás navštívil i v naší školce. Jmenuje se Valinka a žije doma
ve velké kleci. Součástí klece je měkký pelíšek, pod který se zahrabává a větší dře-
věný domeček, ve kterém spí. Dále záchod a tři mističky na potravu. Nejraději má
červíky, které dostává každý večer. K snídani pak dostane kočičí granule nebo
konzervu. Velice ráda si hraje s míčky (hopíky) a běhá v kolotoči. Miluje teplo
a tmavší místa. Jednou za měsíc se musí vysprchovat, aby neupadla do zimního
spánku. Třikrát do týdne chodí na procházky (pobíhá po bytě). 
Valince se ve školce moc líbilo, protože děti v Kytičce vědí, jak se ke zvířecím kama-
rádům mají chovat. Určitě se na děti zase přijde podívat. 

Eliška Vavříková

MŠ PASTELKA
PASTELKA SE HÝBE S DOŠWIHEM

Do MŠ Pastelka zavítali trenéři z florbalového klubu FBC Došwich Milevsko, kteří
si pro děti připravili sportovní program zaměřený na všeobecnou pohyblivost
a motoriku. Sportovní činnosti byly velice pestré a všechny děti byly nadšené.
Kromě sportovního zážitku si děti odnesly i drobné klubové dárečky. 

Kolektiv MŠ Pastelka

k Zemi, která natáčela krátká videa. Sonda se pomocí balonku naplněným heliem
dostala až do výšky 34 km, kde balonek prasknul a sonda začala padat zpět. Cesta
do takové výšky trvala dvě hodiny, celou dobu vysílala signál, který jsme přijímali,
a tak jsme věděli, jak vysoko se nachází a také jaká je tam teplota. 

Organizátor nám zajistil technickou podporu, pana Petra Kospacha, který nám
celou dobu vypočítával pravděpodobné místo a čas dopadu. Místo dopadu odhadl
přibližně na sto metrů. Na místo jsme dorazili několik minut po pádu sondy, ta
stále hlásila svoji polohu, takže ji děti našly viset na stromě. Odvážná Elenka pro
ni vylezla a pak už jsme jen zkontrolovali, co kamera natočila. Záběry vypadaly
slibně. Poté už jsme se plni radosti a spokojení, že se vše povedlo, vydali na cestu
domů a těšili se, až budeme vyprávět o tomto nezapomenutelném zážitku. Více
informací můžete najít na stránkách školy www.zsmilevsko.cz.

Žáci 8. ročníků

PROMĚNA ŠKOLNÍ ZAHRADY

V naší škole probíhá postupná proměna školní zahrady v rámci projektu „Přírodní
zahrada“, který byl realizován z dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních pro-
gramů Jihočeského kraje pro rok 2022 a finančně podpořen zřizovatelem školy.
V rámci tohoto projektu byly vybudovány vyvýšené záhony, na kterých budou
hospodařit žáci 1. i 2. stupně. Bylo zakoupeno nové zahradní nářadí a nádoby na
zachycení dešťové vody pro zálivku. Výsadbou keřů a hmyzím hotelem jsme nalákali
do zahrady hmyz a další živočichy. Nový dřevěný plůtek vhodně odděluje komposty
od herních prvků, které budou využívány především dětmi ze školní družiny ke
hrám a odpočinku. Dřevěné posezení v malém svahu využijeme pro výuku i odpo-
činek ve stínu stromů. 
Vytvořením dalších zahradních prvků pro vzdělávání i odpočinek jsme zvýšili
potenciál zahrady. Žáci mají možnost navázat blízký kontakt s přírodou, přirozeně
se seznamují s její živou i neživou složkou. 

Mgr. Martina Řehořová

Sonda byla nalezena na stromě.
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2. ZŠ MILEVSKO
TRENÉRKY HÁZENÉ V HODINÁCH TV

Děti 1. až 3. tříd měly dva pátky (16. a 30. září) netradiční výuku tělesné výchovy.
Do těchto hodin za nimi přišly trenérky házené. Ty se je snažily naučit zábavnou
formou pomocí her správně držet a házet míč, nebát se vystřelit na branku, správně
přihrát kamarádovi. V hodinách nechybělo ani vysvětlení základních pravidel.
Po zvládnutí těchto cvičení si všechny děti s chutí házenou zahrály. Pro žáky to
bylo příjemné zpestření hodin tělesné výchovy.                                                                       

Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

SOŠ A SOU MILEVSKO
ŽÁCI NAVŠTÍVILI SLOVENSKO

ZŠ SE SPECIÁLNÍM VZDĚL. PROGRAMEM
KORÁLKY V MUZEU
V měsíci říjnu navštívily děti ze ZŠ Čs. armády výstavu Kouzelný svět korálků
v Milevském muzeu. Žáci mohli obdivovat výsledky práce zručných korálkářek

z Tábora. Výstava přinesla mnoho inspirací pro práci v naší škole. Náměty na práci
s korálky využijeme v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy. Žáci byli
z výrobků nadšeni a již dnes se těší na další akce Milevského muzea.

Kolektiv ZŠ

V rámci projektu ERASMUS+ „Praktické stáže žáků na zemědělské farmě v zahraničí“
(2021-1-CZ01-KA122-VET-000019047) byla v termínu od 25. září do 8. října rea-
lizována pro vybrané žáky 3. ročníku oboru opravář zemědělských strojů pracovní
stáž na zemědělské farmě a hřebčínu v Motešicích nedaleko Trenčína, a dále
v Čierne Vodě - Chorvátsky Grob u Bratislavy.
Kromě každodenní náročné práce v hřebčínu absolvovali žáci krátký kurz zaměřený
na základy kovářství a podkovářství. V rámci exkurze navštívili servis traktorů
Zetor v Ruskovcích, mléčnou farmu v Motešicích a výrobnu moštu ve Vajnarech.
Žáci měli také možnost, prostřednictvím návštěvy města Trenčína a později i Bra-
tislavy, seznámit se s kulturním a společenským životem této oblasti. 

Martin Suchý

MEDOVÉ SNÍDANĚ

O letních prázdninách přihlásily paní učitelky třeťáků žáky do projektu Ministerstva
zemědělství propagující zdravý životní styl s tématem Medové snídaně, který fun-
guje již od roku 2015. Byli vybráni, a tak si mohli třeťáci užít netradiční školní
ráno. Včelař Martin Paleček zajímavě vyprávěl o životě včel, ukázal reálné pracovní
nástroje včelařů, ale i samotné živé včely. Děti posnídaly chleba s máslem a medem
a obdržely krásné upomínkové předměty. Projekt se velice vydařil, děti se obohatily
o nevšední zážitky i vědomosti a již se těší na další příjemně strávené dopoled-
ne.

Mgr. Miroslava Koutníková
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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 13. listopadu na telefonní číslo
775 733 552 nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na Milev-
ské pivní slavnosti, které se uskuteční ve středu 16. listopadu od 19 hodin v DK Milev-
sko. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: dvůr za poštou ve městě 
Výherci: Julie Kostínková, Marie Hlavínová a Pavla Šmelcová, všechny z Milev-
ska
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