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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
po tom všem vánočním lenošení, přejídání se
a odpočívání by se dalo předpokládat, že než se
zase vzpamatujeme a nasadíme obvyklé pracovní
a životní tempo, bude leden za námi. A je to částečně
pravda - ovšem pouze v tom ohledu, že první měsíc
roku 2023 opravdu končí. Pokud však jde o pracovní
tempo, nabrali jsme jej hned od nového roku, pro-
tože nás čeká hodně práce. A ta se nám zatím daří. 
Hned na Nový rok jsme po letech omezení uspořádali
tradiční ohňostroj, který Vás nejen přilákal, ale
i potěšil. Úspěšně pokračuje rekonstrukce letitých
a nevábných toalet před galerií v objektu městské
knihovny. Do návrhu nového územního plánu města
už byly zapracovány všechny připomínky tak, aby-
chom jej mohli během března veřejně projednat
(do té doby musí jeho návrh 45 dnů „viset“ na úřední
desce). Sobota 14. ledna byla dnem, kdy v našem
domě kultury Rybářským plesem začala a zároveň

skončila letošní plesová sezóna. Téměř vzápětí si
totiž hlavní sál převzala firma UNIKO, která by měla
zajistit jeho celkovou přestavbu. Bude to práce na
několik měsíců a já se těším, až spolu krásný, moder-
ní a klimatizovaný sál znovu otevřeme! Ve druhé
lednové dekádě bylo živo i v našem rozsáhlém byto-
vém domě „Růžek“. Probíhala zde náročná výměna
obou čtyřtisíclitrových bojlerů, kvůli jejichž ohrom-
ným rozměrům musela být vybourána i část stropu.
Díky dobré práci a sehranosti firem Energo ZVVZ,
BOMA, Jiří Hrůza a našich „investičáků“ se to poda-
řilo. Obyvatelům domu bych rád poděkoval za trpě-
livost.
Ne, nebyl to nudný měsíc. Navíc byl okořeněn jedi-
nečnou událostí, kterou zažíváme pouze jednou za
pět let. Volili jsme pana prezidenta! Dovolte, abych
poděkoval jak kolegům z úřadu, kteří měli volby
v Milevsku na starost, za jejich dobrou organizaci

a tím i bezchybný průběh, tak i členům volebních
komisí za aktivní přístup. A samozřejmě i Vám, váže-
ní spoluobčané, kteří jste k volbám přišli. A jak to
dopadlo? Vzhledem k nemilosrdné uzávěrce tohoto
vydání (19. ledna) to nevím. Snad dobře…        
Dámy a pánové, čas odkrojil první měsíc roku 2023.
Uvidíme, co nás čeká ve zbývajících jedenácti, ale
na Milevský zpravodaj se s určitostí můžete spo-
lehnout. Bude Vás věrně provázet a pravidelně
informovat o všem důležitém, co se v Milevsku při-
hodilo. Kromě toho najdete řadu užitečných infor-
mací i na webových stránkách města, Facebooku
nebo v pořadu Nad postřehy občanů, který můžete
každý týden sledovat v milevském vysílání kabelové
televize nebo na YouTube (www.milevsko-
mesto.cz).
Přeji Vám hodně zdraví a dobré nálady.    

Ing. Ivan Radosta, starosta

MILEVSKÉ MAŠKARY 2023 ANEB „BAKUS FOR PRESIDENT“
Město Milevsko v letošním roce opět ožije maškarním
ruchem. Stane se tak v sobotu 18. února, kdy nás
čeká neuvěřitelný již 161. ročník masopustního prů-
vodu. A na co všechno se můžete těšit? 
Ve čtvrtek 16. února proběhne tradiční zvaní Milev-
ských maškar, při kterém masky obcházejí město
a zvou obyvatele k účasti na sobotním průvodu.
V pátek 17. února se můžete těšit na Bakusův průvod,
při kterém za doprovodu veselé muziky maškary oslaví
získání klíče a převzetí vlády nad městem.
Hlavní program se odehraje v sobotu na milevském
náměstí, kde od 9 hodin můžete navštívit masopustní

jarmark s pestrou nabídkou produktů a zabijačkové
hody. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program
na pódiu, ze kterého si vyberou všechny generace.
Po celý den bude také možné navštívit Muzeum milev-
ských maškar se stálou expozicí věnovanou největ-
šímu masopustu v ČR.
Samotný průvod vyjde ve 14 hodin od domu kultury
a po tradiční trase (ul. Nádražní, Havlíčkova, aut.
nádraží, Riegerova) dorazí okolo 15 hodiny na náměs-
tí E. Beneše. Celým dnem nás provede známý a oblí-
bený publicista a moderátor Václav Žmolík.
Pokud byste si chtěli zapůjčit masku, můžete navštívit

půjčovnu maškarního sdružení. Ta plánuje masopust-
ní provoz od 8. do 28. února vždy ve středu od 17 do
18 hodin a v sobotu od 10 do 11 hodin. Masku je možné
si zapůjčit i v den průvodu, a to od 10 hodin. 
Vstupné na sobotní program činí 60 Kč v předprodeji
a 80 Kč na místě, děti do 12 let a ZTP mají vstup zdar-
ma. Vstupenky již nyní můžete zakoupit v DK a TIC
Milevsko nebo na www.milevskem.cz. Pořadateli akce
jsou Maškarní sdružení v Milevsku a Dům kultury
Milevsko.

Dům kultury Milevsko



MÍSTOSTAROSTKA INFORMUJE
Milevsko podpoří sociální
služby
Částkou 390 000 korun podpoří
město Milevsko v roce 2023
z městského rozpočtu ty sub-
jekty, které poskytují sociální
služby. Informovala o tom
místostarostka Milevska Mar-
kéta Honzíková (STAN).

„Město Milevsko dlouhodobě podporuje subjekty, které občanům poskytují sociální
služby. Chceme, aby tyto služby byly pro Milevské co možná nejkvalitnější a zároveň
i nejdostupnější. Také proto vyhlašujeme každoročně tento dotační program. 
Částka, kterou schválili zastupitelé, je v roce 2023 celkem 390 000 Kč. Maximální
výše dotace je 100 000 Kč. Ovšem jeden žadatel může požádat o finanční podporu
na více projektů. „Žádosti bude město přijímat po celý únor,“ poznamenala místo-
starostka Honzíková.
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INFORMACE Z RADY MĚSTA MILEVSKA
RADA MĚSTA DNE 19. 12. 2022
• Schválila finanční dar SDH Dmýštice ve výši 12 000 Kč, finanční prostředky

budou použity na vzhled a reprezentaci obce.
• Schválila rozpočet příspěvkovým organizacím města Milevska (základní

a mateřské školy, Milevské muzeum, Městská knihovna, Dům kultury Milev-
sko, Sociální služby Města Milevska). 

• Schválila poskytnutí peněžitých darů ve výši 4000 Kč žadatelům o podporu
v programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“.

• Schválila smlouvu o dodávce softwarových produktů a poskytování servis-
ních služeb pro potřeby městského úřadu.

• Schválila udržovací práce na střeše budovy Českého kynologického svazu,
souhlasila s návrhem zadávací dokumentace a vyhlásila výběrové řízení
na zakázku malého rozsahu.

• Vyhlásila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Výběr pojistitele pro
pojištění majetku města Milevska“.

• Schválila výběrové řízení na chodník U Bažantnice, dojde zde k propojení
pro pěší podél parku s můstkem u kláštera.

• Schválila uzavření nájemní smlouvy na čp. 145 v Riegrově ulici za účelem
provozu cestovní agentury.

• Schválila uzavření smlouvy o dílo na demontáž a montáž 1 ks výtahu v DPS
5. května 1510.

• Vyhlásila záměr na pronájem pozemku o výměře 1614 m2 s ročním nájemným
ve výši 77 956 Kč (jedná se o parkoviště u bývalé prodejny Albert).

• Schválila f inanční dar SDH Něžovice ve výši 9600 Kč, f inanční prostředky
budou použity na vzhled a reprezentaci obce.

RADA MĚSTA DNE 9. 1. 2023
• Schválila změny v rámci rozpočtu č. 1/2023.
• Schválila Pravidla vydávání a dobíjení bezkontaktní čipové karty pro pře-

pravu občanů města Milevska nad 70 let věku.
• Schválila žádost o prodej pozemku par. č. 373/113 v k. ú. Milevsko z vlast-

nictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města Milevska.

• Schválila uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování právních služeb
s advokátní kanceláří KVB.

• Schválila zveřejnit záměry na pronájem 1 bytu v čp. 775 v ulici P. Bezruče
a 3 bytů v čp. 776 v ulici Čs. armády.

Markéta Honzíková, místostarostka města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

VÝBORY A KOMISE MĚSTA MILEVSKA
Finanční výbor
Mgr. Petr Barda - předseda výboru, členové: Mgr.Ondřej Šimánek, Mgr.Martin Třeštík,
Michal Horek, Ing. Klára Kubíčková, Ing. arch. Klára Šťastná, Mgr. Karel Kotrba
Kontrolní výbor
PhDr. Jiří Kálal - předseda výboru, členové: Bc. Lukáš Kamenský, Martin Kreuzer,
Marcela Pekárková, Bc. Květoslava Marvanová, Mgr. Pavel Koutník, RSDr. Jiří Kota-
lík
Sportovní komise
MVDr. Lukáš Dolejš - předseda komise, Ing. Lenka Džermanská - tajemník komise,
členové: Ing. Pavel Fleischmann, Martin Novák, Luboš Pecháček, Jaroslav Peták,
Hana Pipková, MUDr. Martin Šimeček 
Sociální komise
Mgr.Ludmila Kolářová - předsedkyně komise, Pavlína Hajská, DiS. - tajemník, členové:
Mgr. Marie Jarošová, Jitka Hejná, Bc. Hana Maťhová, Jana Špánková, Marek Vála
Bytová komise
Mgr. Marie Jelenová - předsedkyně komise, Marcela Heroutová - tajemník, členové:
JUDr. Oldřich Kofroň, Lukáš Nevolný, Filip Špánek, DiS., Blanka Válová 
Investiční a dopravní komise
JUDr.Martin Kupec, Ph.D. - předseda komise, Veronika Roubíková - tajemník, členové:
Ing.Bohuslav Beneš, Ing.František Hadáček, Michal Horek, Vladislav Horek, Ing.Fran-
tišek Jedlička, Ing. Václav Pavlečka, Ing. arch. Klára Šťastná 
Komise životního prostředí
Mgr. Vlasta Machartová - předsedkyně komise, Ing. Tereza Rašková - tajemník,
členové: PhDr. Jiří Kálal, Jaroslav Kolář, Ing. Jitka Šindelářová, Mgr. Zbyněk Vácha
Komise pro občanské záležitosti
Bc.Anna Randová - tajemník, členové Věra Beranová, Anna Čunátová, Marie Kalinová,
Jiřina Klímová 

VÝSLEDEK ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 
Město Milevsko v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 plánovalo hospodařit
se schodkem rozpočtu ve výši necelých 52 mil. Kč. V průběhu roku bylo do roz-
počtu města zahrnuto 32 rozpočtových změn, které významně ovlivňovaly
očekávané saldo. Na konci roku hospodaření města dosáhlo velmi pozitivního
výsledku, skončilo v přebytku 6 mil. Kč a zvýšilo si tak peněžní zásobu do
dalších let. Tato rezerva je důležitou základnou stability ve stále nejistém
ekonomickém vývoji a také pro další rozvoj investičních potřeb města.
K tomuto výsledku přispěly vyšší inkasované daňové příjmy, i když celkové
příjmy nebyly naplněny. Kladné saldo rozpočtu tedy vyplynulo z nevyčerpaných
celkových výdajů ve výši přes 44 mil. Kč. Běžné výdaje nebyly využity ve výši
30 mil. Kč, z nichž téměř 6 mil. tvoří úspora na provozu úřadu, to znamená
zejména na platech a dalších výdajích na činnost místní správy a samosprávy.
Přestože se značně posílily výdaje na opravy a údržbu bytových a nebytových
domů v majetku města, nebyly vyčerpány prostředky na opravy ve výši 6 mil. Kč.
Město také odvedlo méně na DPH, než se předpokládalo. Ušetřilo se dále i na
výdajích na energie a teplo, které byly z důvodu zdražování v rozpočtu navy-
šovány v průběhu roku. 
V úspoře kapitálových výdajů ve výši 14 mil. Kč se promítl fakt, že se nepro-
financoval plánovaný objem peněz vyčleněných na realizaci investičních akcí.
I tak město Milevsko vynaložilo bezmála 80 mil. Kč investičních prostředků.
Mezi nejvýznamnější stavební akce roku patří dokončení Rozšíření Domova
pro seniory za přispění dotace a úvěrového financování a výstavba nového
Podnikatelského parku rovněž s dotační podporou. Podařilo se postavit zcela
nové parkoviště v ulici J. A. Komenského. Klášterní mostek se dočkal rekon-
strukce včetně výstavby chodníku, na který v roce 2023 naváže nová komu-
nikace pro pěší. Investice směřovaly také do úspor energií na 1. ZŠ, do rekon-
strukce stropů v MŠ Sluníčko a do městských sportovišť. Město Milevsko se
rovněž podílelo na vybudování retenční nádrže v MŠ Kytička a na nákupu
nového automobilu pro Sociální služby Města Milevska.
V celku můžeme konstatovat, že navzdory původním velkým obavám o to, jak
město Milevsko hospodářsky ustojí dramatickou globální ekonomickou situaci
a jak s rozpočtovými výsledky zamíchá nekontrolovatelný nárůst inflace
a válečný konflikt na Ukrajině, je výsledek hospodaření ve všech těchto kon-
textech velmi dobrý a dává městu Milevsko určitou míru jistoty do dalších
let. 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 
se koná ve středu 1. února od 17 hodin ve výukové učebně

v 1. patře DK Milevsko.



Rekapitulace schváleného rozpočtu Schválený rozpočet 2022 Upravený rozpočet 2022 Skutečnost 2022 plnění %
a rozpočtu po změnách v mil. Kč
I. Příjmy (P) 260,17 348,48 343,28 99%
tř. 1 - Daňové příjmy 145,35 168,92 173,38 103%
tř. 2 - Nedaňové příjmy 63,97 69,34 61,62 89%
tř. 3 - Kapitálové příjmy 8,04 19,48 19,48 100%
tř. 4 - Přijaté transfery 42,81 90,74 88,81 98%
II. Výdaje (V) 311,93 381,79 337,26 88%
tř. 5 - Běžné výdaje 233,65 288,21 257,84 89%
tř. 6 - Kapitálové výdaje 78,28 93,58 79,42 85%
III. Saldo P a V -51,76 -33,31 +6,02
Financování
Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů -51,76 -33,31 +6,02
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry) +19,00 +19,43 +19,43 100%
Uhrazené splátky dlouhod. úvěrů -5,72 -5,72 -5,72 100%
Změna stavu na bankovních účtech -38,49 -19,61 +19,73
Stav na bankovních účtech rozpočt. hospodaření
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1. 1. 2022 - odhad/skutečnost 70,00 102,30 102,30
Změna stavu na bankovních účtech (+/-) -38,49 -19,61 +19,73
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu 31,51 82,69 122,03
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POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2023
Místní poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba,
která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území
města Milevska. Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů od dne, kdy se pes stal
starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří
měsíců. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit také zánik své

poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej) nebo
změny údajů uvedených v ohlášení. 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) v rodinném domě se třemi a méně byty a na ohlašovně Městského úřadu Milevsko: 
1) za jednoho psa/za dalšího psa 300 Kč/500 Kč
2) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let/za dalšího psa

100 Kč/300 Kč
b) v bytovém domě s více než třemi byty: 
1) za jednoho psa/za dalšího psa 1000 Kč/1500 Kč   
2) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let/za dalšího psa

200 Kč/300 Kč
c) v částech města Velká, Rukáveč, Dmýštice, Něžovice, Klisín:
1) za jednoho psa/za dalšího psa 100 Kč/150 Kč   
2) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let/za dalšího psa

50 Kč/75 Kč
d) za psa, jehož držitelem je osoba užívající psa v rámci své podnikatelské činnosti

k hlídání objektu:
za jednoho psa/za dalšího psa 500 Kč/1000 Kč
Termín splatnosti poplatku ze psů je 31. března 2023.  Poplatníci, jejichž poplatek
činí více než 600 Kč ročně, mohou zaplatit ve dvou stejných splátkách nejpozději
do 31. března a do 31. srpna tohoto roku. 
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, 
b) osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle

zákona upravujícího sociální služby, 
c) osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
d) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 
e) osoba provozující útulek pro zvířata, 
f) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
g) osoba, která je členem kynologického svazu, pes je v tomto zařízení cvičen

a současně je chován mimo byt. 
Poplatník je povinen ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nejdéle do 31. prosince
kalendářního roku, ve kterém nárok na osvobození uplatňuje, jinak jeho nárok zaniká.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební kartou na pokladnách obou budov
MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). Dále lze poplatek uhradit
poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska
číslo 19-640992319/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identifikaci
poplatníka správný variabilní symbol, který máte přidělený v evidenci poplatku
ze psů. Informace podá P. Zděnková, tel. 382 504 132, e-mail:
pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.
Pokladní hodiny jsou:
pondělí 08:00-11:30 12:30-17:00
úterý 08:00-11:30 
středa 08:00-11:30 12:30-17:00
čtvrtek zavřeno
pátek 08:00-11:30 12:30-13:00

Pavlína Zděnková, odbor finanční

VÍTÁNÍ DĚTÍ
Na vítání dětí v Milevsku jsou zvané děti na základě žádosti jejich zákonných zástup-
ců. Žádost se podává na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí - na matriku.
Při účasti na této malé slavnosti obdrží děti s trvalým pobytem v našem městě
finanční dar ve výši 7000 Kč, na kterém se rovným dílem podílí město Milevsko
a Jihočeský kraj. Podmínky tohoto finančního daru jsou zakotveny v Pravidlech
pro poskytnutí finančního daru na podporu rodin. Mimo jiné je v nich uvedeno, že
žádost o vítání a finanční dar na podporu rodin se podává nejpozději do 28. února
roku následujícího po roku narození dítěte. To znamená, že pro děti narozené
v roce 2022 mohou jejich zákonní zástupci podat žádost nejdéle do 28. února
2023. Bližší informace získáte na telefonech: 382 504 114, 382 504 144
a 605 161 301. Bc. Anna Randová, odbor vnitřních věcí

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

ZPRAVODAJI:
80 let

František Šimek
Jiří Černík

85 let
Marie Jahnová

Alžběta Kdolská
Jan Petrák
Josef Bláha

91 let
Josef Kotrba

Anna Marťáková

92 let
Emilie Benešová

94 let
Emilie Janušková

99 let
Vladimír Sedláček

Ing. Vendula Pekárková Matoušková, vedoucí finančního odboru
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SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2023
I v letošním kalendářním roce mohou subjekty, které poskytují občanům města
Milevska sociální a související služby, žádat o dotaci města z dotačního programu
Sociální a související služby 2023. Dotační program Sociální a související služby
2023 byl schválen zastupitelstvem města dne 14. prosince 2022 a jeho cílem je
podpora a rozvoj sociálních služeb a služeb, které se sociální oblastí úzce souvisejí.
V rozpočtu města Milevska je na podporu výše uvedených subjektů na kalendářní
rok 2023 vyčleněna částka 390 000 Kč. Žádost o dotaci je možné podat v termínu
od 1. do 28. února 2023, žádosti se nově doručují pouze do datové schránky posky-
tovatele dotace. Více informací naleznete na úřední desce umožňující dálkový
přístup (oblast Dotační programy) a na webových stránkách města (Podnikání
a rozvoj/Dotační programy/Sociální služby). V případě dotazů můžete rovněž kon-
taktovat referentku odboru sociálních věcí Pavlínu Hajskou, DiS., tel.: 382 504 138,
e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz.

Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věcí

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 
Od tohoto čísla zpravodaje vám budeme postupně představovat příspěvkové
organizace města Milevska, mezi něž patří DK Milevsko, Milevské muzeum,
Městská knihovna v Milevsku, Sociální služby Města Milevska, obě základní
a 4 mateřské školy. Jako první vám přinášíme informace o Domu kultury Milev-
sko.
Příspěvková organizace Dům kultury Milevsko má za poslání rozvíjet a podpo-
rovat kulturní dění ve městě Milevsku a okolí. Jejím cílem je poskytovat širokou
škálu kulturních aktivit pro různé věkové skupiny a tím přispívat k rozvoji kul-
turního vzdělávání a zájmu o umění. Organizace provozuje kulturní dům, kino,
turistické informační centrum, galerii a muzeum maškar. Dům kultury mimo
jiné zajišťuje podporu cestovního ruchu v regionu, provoz místní kabelové
a internetové televize TV Milevskem, vydává Milevský zpravodaj apod. Jako
příspěvková organizace je Dům kultury Milevsko financován především z roz-
počtu zřizovatele města Milevska, ale také z grantů a darů od soukromých
sponzorů. 

Zaměstnanci DK zleva: Miloslav Stibor (technický provoz), Mgr. Štěpánka Rolniková
(galeristka), Hana Bočanová (infocentrum), Marcela Baštýřová (účetní), Mgr. Ludmila
Korytová (produkce), Mgr. Vít Kratochvíl (ředitel), Olga Sýkorová (uklízečka), Jiří Smrtka
(technický provoz), Martina Kortanová (kurzy, Milevský zpravodaj), Bc. Kamil Hobzek
(muzeum maškar), Lenka Košatková, DiS. (infocentrum, cestovní ruch), Petr Baštýř
(kino) a Hana Lazorová (uklízečka).

Dům kultury - Nádražní 846, tel.: 383 809 200, info@milevskem.cz
Dům kultury v Milevsku nabízí širokou škálu kulturních a společenských akcí
pro všechny věkové skupiny. Je významným prvkem pro rozvoj kulturního
života ve městě a poskytuje důležité služby pro veřejnost. DK slouží jako cen-
trum kulturního dění v Milevsku, má kapacitu pro několik set diváků, což
umožňuje pořádání velkých koncertů, divadelních představení a dalších
veřejných akcí. Dále nabízí širokou škálu kurzů pro veřejnost, které jsou
vedené odborníky v jednotlivých oblastech. Tyto kurzy jsou určeny pro různé
věkové skupiny a úrovně zkušeností a zaměřují se na rozvoj znalostí, doved-
ností a zájmů. Dům kultury také nabízí prostory pro soukromé události, jako
jsou svatby, oslavy narozenin a firemní akce. 

Milevské kino - ul. 5. května 117, tel.: 382 521 216, kino@milevskem.cz
Kino v Milevsku je kulturní instituce, která nabízí divákům možnost zhlédnout

nejnovější filmy v digitální kvalitě. Má moderní zařízení, které zajišťuje skvělý
zvuk a obraz, nabízí také pohodlná sedadla a sortiment občerstvení. Kino pořádá
různé tematické promítání, jako jsou například rodinné filmy, artové filmy, filmy
pro děti atd. a také spolupracuje s místními školami a nabízí žákům možnost
zhlédnout filmy v rámci vzdělávání. Nachází se v centru města, což je skvělá poloha
pro všechny návštěvníky. Je to jedno z mála kin v okolí, které nabízí kvalitní
zážitek z promítání filmu.

Turistické informační centrum Milevsko - nám. E. Beneše 6, tel.: 383 809 101,
infocentrum@milevskem.cz
Turistické informační centrum poskytuje návštěvníkům města informace o turis-
tických atraktivitách, ubytování, stravování a dalších službách. Cílem je pomoci
návštěvníkům lépe poznat město a okolí a maximálně si užít jejich pobyt.
Personál informačního centra je k dispozici, aby poskytl rady a tipy na výlety,
kulturní akce a další zajímavosti v okolí. Kromě toho turistické informační cen-
trum poskytuje také turistické materiály a mapy, prodej suvenýrů, vstupenek,
provozuje půjčovnu elektrokol, veřejný internet, zajišťuje výlepovou službu
apod.

Galerie M - nám. E. Beneše 1, tel.: 382 522 082, galerie@milevskem.cz
Galerie v Milevsku je místo, kde se konají výstavy uměleckých děl od různých
autorů. Poskytuje platformu pro prezentaci a podporu regionálních umělců.
Galerie nabízí širokou škálu výstav, od malířství, sochařství, fotografie, až po
moderní umění. Je také často využívána pro kulturní a společenské akce, jako
jsou přednášky, vernisáže, koncerty a další akce. 

Muzeum milevských maškar - nám. E. Beneše 6, tel.: 383 809 016,
muzeum@milevskem.cz
Muzeum milevských maškar je muzeum, které se zaměřuje na tradice a historii
masek a maškarních průvodů v našem městě a jeho okolí. Muzeum poskytuje uni-
kátní pohled na tento specifický folklórní prvek, který má své kořeny v místních
tradicích a zvycích. Expozice muzea obsahuje širokou škálu historických masek
a kostýmů, které byly používány během maškarních průvodů a slavností v průběhu
let. Kromě toho muzeum nabízí také malý kinosál, kreativní dětský koutek, možnost
fotografií v masce a také workshopy pro děti a další aktivity, které pomáhají roz-
šiřovat znalosti a zájem o tuto tradici.

Dům kultury Milevsko

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V závěru minulého roku byla na autobusovém nádraží hlídkou
strážníků přistižena čtveřice mladíků, která si v podnapilém
stavu cestu z hospody krátila prováděním výtržností. Hlavní
aktér byl přistižen v okamžiku, kdy u veřejných záchodů převrátil
do vozovky betonový zátaras. Při podávání vysvětlení jako důvod
uvedl, že mu to přišlo jako velká legrace. Po zjištění jeho totož-

nosti a navrácení betonového zátarasu zpět na místo, vyfasoval za svůj hrdinský
skutek vysokou pokutu příkazem na místě a bylo po legraci.

V úterý 10. ledna se na služebnu MP dostavila rozčílená maminka a podala stížnost
na tři neznámé chlapce, kteří jejího devítiletého syna cestou z tréninku bezdůvodně
zastavili a celého polili energetickým nápojem tak, že na něm nezůstala nit suchá.
Dle popisu a zjištěných skutečností se strážníkům podařilo tuto trojici dvanác-
tiletých výtečníků vypátrat. Celá věc byla následně řešena s jejich rodiči, kteří se
ke skutku jejich potomků postavili po svém a vše s nimi vyřešili na místě. Chlapci
uváděli, že to byla spontánní akce bez jakéhokoliv cíle a prý to udělali jen tak pro
zábavu. Poté se za svůj skutek omluvili a prohlásili, že už se to nikdy nebude opa-
kovat. Oznamovatelka omluvu přijala a tím byla celá věc považována za vyřízenou.   

O den později vyjížděli strážníci do jedné ze spádových obcí k nahlášené stížnosti
na obtěžování sousedem. Hlídka na místě zjistila, že muž, který zde má chalupu,
na svém pozemku pálí bioodpad a hustým kouřem obtěžuje svého souseda. Tento
byl následně kontaktován a vyzván, aby pálení zanechal, čehož uposlechl a ihned
zjednal nápravu. Strážníci jej na místě poučili o tom, jak se má pro příště zbavovat
bioodpadu a jelikož se jednalo o jeho první prohřešek, věc s ním na místě vyřešili
pouze domluvou.

Městská policie Milevsko



FOTOOBJEKTIVEM

Mladší žákyně T. J. Sokol Milevsko se při poslední cvičební hodině v roce 2022 vypravily
udělat vánoční nadílku pro zvířátka. Protože přinesly spousta dobrůtek, vyzdobily nakonec
dva stromečky. Zvířátkům tak určitě zpříjemnily zimní vánoční čas.  

Již tradicí se stal Novoroční ohňostroj na nám. E. Beneše. Ani letošní rok nebyl vyjím-
kou...

Tradiční dětský karneval byl jednou z posledních akcí před rekonstrukcí velkého sálu DK
Milevsko. Nenechalo si ho ujít 140 malých i velkých návštěvníků.

5. ročníku Memoriálu Jirky Nováka se 29. prosince zúčastnila čtrnáctka seniorů, kteří
se za pěkného jarního počasí prošli po trase Božejovice - Brtec (občerstvení u Čapků) -
Radihošť - Sepekov - Milevsko.

Silvestrovská vycházka šestnáctičlenné party sokolů a turistů do Přeštěnice s příjemnou
zastávkou v Bártově dvoře.

Novoroční vycházky po nejbližším okolí Milevska se zúčastnilo 26 členů KČT Milevsko.
Všichni totiž vědí, že „Jak na Nový rok, tak po celý rok“.

Žáci SOŠ a SOU Milevsko se začátkem ledna zúčastnili oblíbeného středoškolského flor-
balového turnaje „Subterra Cup“.
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V neděli 15. ledna se v milevské sportovní hale uskutečnil fotbalový turnaj mladších pří-
pravek, který pořádal FC ZVVZ Milevsko. Na snímku si zlaté medaile přebírají hráči Božetic.  

V pondělí 16. ledna byla zahájena kompletní rekonstrukce velkého sálu DK Milevsko.
Fotografie jsou z 19. ledna.

V pátek 20. ledna se v Galerii M uskutečnila vernisáž výstavy Výtvarníci Milevska a okolí.
Letos se koná již 34. ročník této oblíbené výstavy, účastní se ho 25 výtvarníků (Roman
Bártík, Natálie Bervidová, Jan Fröhr, Jan Hlavín, Dana Hrnečková, Simona Churanová,
Eva Janoušková, Jana Marešová, Aleš Michal, Lenka Pešičková, Pavel Petržilka, Tomáš
Pitlík, Václava Pouzarová, Renáta Provázková, Thea Sarah, Marie Slavková, Vlastimil
Stehlík, Adéla Šimáková, Jana Šímová, Martina Šímová, Štěpánka Šímová, Eva Štindlová,
Jan Švejda, Vojtěch Teska a Svatopluk Vaněček). Výstavu můžete navštívit až do úterý
21. února.

JARNÍ DETOXIKACE A OČISTA ORGANISMU
Na další diskusně vzdělávací
večer, který probíhá 1x měsíč-
ně v DK Milevsko, přijala naše
pozvání Hana Volfová, kterou
si mnozí z vás pamatují z lis-
topadové přednášky o čínské
medicíně. Tentokrát nám při-
jede povyprávět o tom, proč
a jak se máme minimálně 1x
ročně kompletně detoxikovat,

které orgány je třeba detoxikovat především, jak máme naše tělo zregenerovat
a znovu nastartovat po zimě, jaký vliv má překyselení na celkové zdraví našeho
organismu, dále se dozvíme něco o alergiích a jak s nimi zatočit, dostaneme rady
pro pomalé a zdravé snižování váhy a na závěr si pro vás paní Volfová připravila
malé překvapení. Přednáška bude probíhat ve výukové učebně v 1. patře DK v úterý
28. února od 18 hodin, vstupné je 40 Kč. Jste srdečně zváni.

mk

PRÁZDNINOVÉ DÍLNIČKY PRO DĚTI
V únoru čekají děti hned dvoje
prázdniny. Těmi prvními jsou
ty pololetní v pátek 3. února,
na které pro ně Dům kultury
Milevsko přichystal tvořivou
dílničku spojenou s promítá-
ním v kině. Děti si mohou přijít
vyrobit karnevalovou masku
a pak nás čeká 88 minut plných
akcí, šílených nápadů, nakaž-

livého humoru a důležitých lekcí na téma pravé přátelství v nejžlutější animované
komedii Mimoni 2: Padouch přichází. 
Na středu 22. února o jarních prázdninách pro vás připravujeme dílničku s výrobou
sněhuláků a rodinným animovaným muzikálem Šoumen krokodýl o přátelství
chlapce a zpívajícího krokodýla, který miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu.
Společně všem ukáží, že na velkém zpívajícím krokodýlovi s ještě větší osobností
není nic špatného. Obě dílničky začínají v 9 hodin v Milevském kině a stojí 70 Kč. 
V pátek 24. února od 9 hodin pak děti mohou přijít do DK Milevsko na Korálkovou
dílničku, ve které si mohou vyrobit dva přívěsky, jeden k batůžku nebo aktovce
a druhý jako dárek tatínkovi, mamince či babičce s dědečkem jako přívěsek ke klí-
čům. Přihlášky se přijímají v kanceláři DK, vstupné je 100 Kč. mk
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BIO SENIOR - JAN ŽIŽKA
čtvrtek 2. 2. 15:00
ČR - Životopisný, historický, drama - Historický film
Petra Jákla vypráví o počátcích husitského vojevůdce
Jana Žižky na pozadí bouřlivých událostí roku 1402.
ČESKÉ ZNĚNÍ 125 min. 
vstupné: 70 Kč 

AVATAR: THE WAY OF WATER
čtvrtek 2. 2., pátek 3. 2. 18:00 
USA - Akční, dobrodružný, fantasy - Filmový zážitek
na zcela nové úrovni! James Cameron vrací diváky
zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém
a strhujícím dobrodružství plném akce.
DABING, 3D 191 min. 
vstupné: 160 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + MIMONI 2: PADOUCH
PŘICHÁZÍ
pátek 3. 2. 09:00 
USA - Animovaný, komedie - O pololetních prázdni-
nách si na dílničce vyrobíme karnevalovou masku
a pak se podíváme na nejžlutější a nejúspěšnější ani-
movanou filmovou komedii.
DABING 88 min. 
vstupné: 70 Kč 

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
sobota 4. 2., neděle 5. 2. 17:30 
Francie - Dobrodružný, komedie - Píše se rok 50 př.
n. l. a proradný princ Deng Tsin Ruin právě nechal
uvěznit čínskou císařovnu. Jeho jedinou touhou je
ovládnutí říše. Princezna Sass-Yi prchá do Galie, kde
požádá o pomoc udatné válečníky Asterixe a Obelixe,
kteří jsou díky svému kouzelnému lektvaru obdařeni
nadlidskou silou. Naši dva nerozluční hrdinové se
s princeznou vydávají na dobrodružnou výpravu za
záchranou císařovny.
DABING 111 min.
vstupné: 130 Kč

OSTROV
sobota 4. 2., neděle 5. 2. 20:00 
ČR - Komedie, dobrodružný, romantický - Jiří Lang-
majer, Jana Plodková aopuštěný ostrůvek vtropickém
ráji. To jsou aktéři dobrodružné romantické komedie
Ostrov, vníž dva lidé, kteří už spolu nechtějí být, zjistí,
že hádky a spory jsou k ničemu. V divočině obzvlášť. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 100 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC
čtvrtek 9. 2. 20:00 
USA - Komedie, drama - „Magic" Mike Lane po delší
pauze opět míří na scénu poté, co zkrachoval jeho
podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel na mizinu
a začal vystupovat jako barman na Floridě. Mike se
vydává do Londýna, kde ho, jak doufá, čeká poslední
štace s bohatou ženou, která má pro něj neodolatel-
nou nabídku..., ale také vlastní tajný plán. 
TITULKY 107 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

MUMIE
pátek 10. 2., sobota 11. 2., neděle 12. 2. 17:30
USA, Španělsko - Animovaný, rodinný, komedie - Pří-
běh o putování tří mumií do současného Londýna,
kde musí nechtění snoubenci Nefer a Thut nalézt
ukradený snubní prsten a také vzájemnou lásku.
DABING 89 min. 
vstupné: 130 Kč

MUŽ JMÉNEM OTTO
pátek 10. 2. 20:00 
USA, Švédsko - Komedie, drama - Film, jehož předlo-
hou je celosvětový knižní bestseller Muž jménem Ove,
vypráví příběh mrzouta Otta Andersona (Tom Hanks),
který po ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto je
připraven všechno ukončit, ale plány mu naruší mladá
živá rodina, která se nastěhuje do sousedního domu.
TITULKY 126 min.
vstupné: 130 Kč 

VÍLY Z INISHERINU
sobota 11. 2. 20:00 
Irsko, VB, USA - Drama - Na odlehlém ostrově západně
od pobřeží Irska sledujeme celoživotní přátele Pádraica
(Colin Farrell) aColma (Brendan Gleeson), kteří se ocit-
nou vnejednoduché situaci, když Colm nečekaně jejich
přátelství ukončí. Zaskočený Pádraic, kterému pomáhá
jeho sestra Siobhán a mladík žijící na ostrově, usilují
o obnovu přátelství a odmítají ne jako odpověď.
TITULKY 114 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

VŠECHNO DOBŘE DOPADNE
neděle 12. 2. 20:00 
ČR - Dokument - Včelí královna neboli matka, trubci
a dělnice. Poetická esej líčí fascinující svět včelích
úlů, jejichž uspořádání dává za příklad lidské societě.
Díky pozorování hmyzu a rozhovorům se včelaři
i odkazům z knihy Radomila Hradila „Včely a jejich
svět“ se dozvídáme, že včela, jakožto objektivně nej-
důležitější stvoření na Zemi, se stala ohroženým dru-
hem přičiněním lidstva, jehož chamtivost a sobeckost
může dospět k jeho záhubě.
ČESKÉ ZNĚNÍ 79 min. 
vstupné: 110 Kč 

BIO SENIOR - BUKO
čtvrtek 16. 2. 15:00 
ČR, SR - Komedie, drama - Buko je kůň. A taky je to
„dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože
jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis
vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm,
kteří se svému strachu dokáží postavit.
ČESKÉ ZNĚNÍ 112 min. 
vstupné: 70 Kč 

ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA
čtvrtek 16. 2., pátek 17. 2. 20:00 
USA - Akční, dobrodružný, komedie - Film oficiálně
zahajuje pátou fázi Filmového vesmíru Marvelu
(MCU), a v němž pokračuje dobrodružství dvojice
superhrdinů zvaných Ant-Man a Wasp. Společně
s rodiči Hope prozkoumávají fantaskní Říši kvant,
setkávají se se zvláštními novými bytostmi a prožívají
dobrodružství, které je posune za hranice všeho.
DABING, 3D 130 min. 
vstupné: 150 Kč 

JULIE, CO BY BYLO KDYBY…
sobota 18. 2. 20:00 
Francie - Drama, hudební - V Paříži se píše rok 2052 a
Julie má dnes 80. narozeniny. Je spokojená a šťastná,
jak krásný život zatím prožila a trochu si zavzpomíná.
Najednou jí přepadne myšlenka, co by se bývalo stalo,
kdyby ji tenkrát osud zavál jiným směrem. Od jejích
sedmnáctých narozenin až do teď byl její život plný
malých, ale zásadních náhod. Každý tento moment
jí otočil osud o 180 stupňů. Co by se bývalo stalo,
kdyby zapomněla pas, kdyby si stoupla v knihkupectví
do jiné řady, kdyby tentokrát řídila skútr ona…? Byl
její život plný náhod, nebo byla její cesta předem
napsaná? 
TITULKY 121 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

TITANIC: 25. VÝROČÍ
neděle 19. 2. 18:00 
USA - Historický, romantický - V rámci 25. výročí od
své premiéry bude do kin uvedena remasterovaná
verze oscarového filmu Jamese Camerona Titanic.
V Česku bude tento snímek uveden v remasterované
edici ve 4K 3D.
ČESKÉ ZNĚNÍ, 3D 194 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 160 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ŠOUMEN KROKODÝL
středa 22. 2. 09:00 
USA - Rodinný, dobrodružný, komedie - Přijďte si
zpestřit prázdniny dílničkou, na které si vyrobíte sně-
huláka a pak se podíváte na milý rodinný muzikál
o přátelství chlapce a zpívajícího krokodýla.
DABING 107 min. 
vstupné: 70 Kč 

DĚTI NAGANA
čtvrtek 23. 2., pátek 24. 2. 20:00 
ČR - Rodinný - Rodinný film inspirovaný památným
vítězstvím českých hokejistů na olympiádě v Naganu.
Hynek Čermák v něm vede partu kluků do důležitého
hokejového zápasu s tenisákem na plácku proti riva-
lům z vedlejší vesnice. Hrát se bude o vítězství,
o respekt a taky o první pusu a o srdce nejlepší holky
ze třídy. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 98 min. 
vstupné: 140 Kč

LÁSKA PODLE PLÁNU
sobota 25. 2. 20:00 
VB - Komedie, romantický - Lily James, Emma Thomp-
son a Shazad Latif zamíří v únoru do kin v nové roman-
tické komedii od producentů extrémně populárních
komedií s Bridget Jones nebo klasiky Láska nebes-
ká.
TITULKY 108 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

TÁR
neděle 26. 2. 18:00 
USA, Německo - Drama - Oscarová herečka Cate Blan-
chett září v roli Lýdie Tár, jedné z nejslavnějších svě-
tových dirigentek. Tár je impozantní studie člověka,
který zjišťuje, že řídit obrovský orchestr může být
paradoxně mnohem snazší než řídit vlastní život.
TITULKY 157 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
středa 1. 2. 17:00
výuková učebna

A NA HRADĚ NÁM STRAŠÍ
čtvrtek 2. 2. 08:15, 09:15, 10:15
Loutková pohádka pro děti z MŠ v podání Loutkového
souboru při DK Milevsko. Veřejnost po předchozí
domluvě na telefonu 383 809 200.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

KURZ AJ - ZAHÁJENÍ VÝUKY 2. POLOLETÍ
čtvrtek 2. 2. 15:30-19:00
Nabízíme tři úrovně výuky, v tento den máte možnost
přijít na ukázkovou lekci zdarma (15:30 hod. mírně
pokročilí + věční začátečníci, 16:30 hod. pokročilí,
18:00 hod. začátečníci) a pak se rozhodnout, zda
vám kurz vyhovuje. Přihlášky a více informací získáte
na tel.: 383 809 200 nebo na e-mailu kurzy@milev-
skem.cz.

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + MIMONI 2: PADOUCH
PŘICHÁZÍ
pátek 3. 2. 09:00
Milevské kino
vstupné: 70 Kč

KURZ - KABELKA BEZ JEHLIC A NITÍ
sobota 4. 2. 16:00
Nevěříte? Přijďte a vyrobte si jednu takovou s námi.
Příjemně se nosí a hřeje. Přihlášky v kanceláři DK,
tel.: 383 809 200, e-mail kurzy@milevskem.cz.
výuková učebna
vstupné: 210 Kč

DIVADLO - HRAČKA
úterý 7. 2. 19:00
Slavný filmový režisér, který je známý svými kanad-
skými žertíky, dostane od svých kolegů jako dárek
k odchodu do penze robota v podobě ženy, která mu
dokáže plnit všechna jeho přání. To ovšem velmi neli-
bě nese jeho manželka. Ale s tím, že tato nová hračka
si začne žít svým vlastním životem nikdo z nich nepo-
čítal… Divadelní komedie s prvky děsivého hororu
s nečekaným rozuzlením. Hraje divadelní soubor
Voživot.
Milevské kino
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 140 Kč, členové
SK ZVVZ 50 Kč

SK ZVVZ MILEVSKO - PRODEJ VÝLETŮ
úterý 14. 2. 08:00-12:00
vestibul DK

PROGRAM PRO MILEVSKÉ ŠKOLY
úterý 14. 2. 08:00
Milevské kino

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 14. 2. 12:00-15:00
učebna 2

KČT - NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SLOVINSKA
úterý 14. 2. 18:00
Vypráví a promítá Mgr. Iva Nejedlá.
loutkový sál

161. MILEVSKÉ MAŠKARY
sobota 18. 2. 09:00
Pro aktuální informace sledujte web www.milevske-
maskary.cz.
NÁM. E. BENEŠE - Tradiční masopustní jarmark, vepřo-
vé hody a bohatý program na pódiu
MASOPUSTNÍ PRŮVOD - Start ve 14 hodin od DK Milev-
sko, trasa ul. Nádražní - Havlíčkova - Riegerova -
Husovo nám. - nám E. Beneše
vstupné: předprodej 60 Kč, na místě 80 Kč

TOULKY ZA POZNÁNÍM - CHILE ANEB NIKDY
NENÍ POZDĚ
úterý 21. 2. 18:00
Začít cestovat bez cestovky se dá i po padesátce. Pro-
mítá a vypráví cestovatel Jiří Kafka.
loutkový sál
vstupné: 40 Kč

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + ŠOUMEN KROKODÝL
středa 22. 2. 09:00
Milevské kino
vstupné: 70 Kč

KORÁLKOVÁ DÍLNIČKA PRO KLUKY I DĚVČATA
pátek 24. 2. 09:00
Přijďte si vyrobit 2 přívěsky, jeden k vašemu batůžku
nebo aktovce a druhý můžete darovat tatínkovi,
mamince či babičce s dědečkem jako přívěsek ke klí-
čům. Přihlášky v kanceláři DK.
učebna 4
vstupné: 100 Kč

POHÁDKA – O PEJSKOVI A KOČIČCE
neděle 26. 2. 15:00
Pejsek s kočičkou myjí podlahu, vyprávějí pohádku
o pyšné noční košilce, a nakonec upečou sváteční
dort. Zažijete spoustu legrace i napětí, představení
je doprovázeno zpěvy, do kterých se zapojují i děti.
Loutková pohádka je volně inspirovaná knihou Josefa
Čapka, taktéž jeho ilustrace byly inspirací pro scé-
nografii. Loutky jsou v nadživotní velikosti, hraje
Divadlo Tondy Novotného, představení je vhodné pro
děti od 3 let.
Milevské kino
vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 90 Kč

SK ZVVZ PŘEDNÁŠKA - FINANČNÍ
GRAMOTNOST
úterý 28. 2. 09:00
Jak na bezpečnou práci s internetovým bankovnic-
tvím? Přednáší pracovnice banky Bc. Dagmar Bečvá-
řová.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč, členové SK ZVVZ zdarma

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER - JARNÍ
DETOXIKACE A OČISTA ORGANISMU
úterý 28. 2. 18:00
Na další diskusně vzdělávací večer přijala naše pozvá-
ní Hana Volfová, kterou si mnozí z vás pamatují z lis-
topadové přednášky o čínské medicíně. 
výuková učebna
vstupné: 40 Kč

PŘIPRAVUJEME:

HUDEBNÍ SKLEPY - BLANKA ŠRŮMOVÁ & JAN
SAHARA HEDL & NĚŽNÁ NOC
středa 15. 3. 19:30
Milevské kino
vstupné: předprodej 270 Kč, na místě 330 Kč

ARNOŠT FRAUENBERG - UTRŽENEJ ZE
ŘETĚZU – STAND-UP SPECIÁL
pondělí 3. 4. 19:00
Stand-up komik, herec a moderátor, kterého znáte
z pořadů: Comedy Club, Na Stojáka nebo Brzda Evro-
py 2. 
Milevské kino
vstupné: od 280 Kč

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
do úterý 21. 2.
vstupné: 10 Kč
34. ročník tradiční výstavy.

HUDEBNÍ SKLEPY - JIŘÍ DĚDEČEK -
NAROZENINOVÝ KONCERT
čtvrtek 16. 2. 19:30
Legendární český básník, textař, písničkář, spisovatel
a překladatel přijede do Milevska oslavit své 70. naro-
zeniny.
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

BESEDA: VLADIMÍR MIKULÁŠ - JAK SE STÁT
AUTOREM
středa 15. 2. 17:30
Zveme vás na první besedu z našeho nového cyklu
Čteme jihočeské autory. Po celý rok se můžete těšit
na setkání s autory pocházejícími z jižních Čech.
Cyklus odstartuje pan Vladimír Mikuláš, autor dvou
knih, výborný vypravěč a herec Kovářovské opony.
Kavárna Za oknem

PŘIPRAVUJEME: 

SEMINÁŘ PRO SENIORY: JAK NA TABLET
A CHYTRÝ TELEFON
čtvrtek 2. 3. 09:00-12:00
Pokračujeme ve spolupráci s neziskovým spolkem
Moudrá sovička, který má dlouholeté zkušenosti se
vzděláváním seniorů 65+. V rámci programu Digitální
odysea, který finančně podporuje Nadace Vodafone,
mohou senioři absolvovat seminář zdarma. Více infor-
mací a přihlášení na studovně.
studovna

DŮM KULTURY

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

GALERIE M

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz
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ZIMNÍ STADION: 
Veřejné bruslení a hokejová utkání na www.spos-
milevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:
04. 2. 08:00 FC ZVVZ ml. žáci
05. 2. 08:00 FC ZVVZ st. žáci
11. 2. 17:00 FBC Došwich muži A
12. 2. 08:00 Turnaj Milevských novin
16. 2. 18:00 Sokolská akademie
18. 2. 13:00 FBC Došwich junior
19. 2. 13:00 FBC Došwich junior
25. 2. 08:00 FBC Došwich st. žáci
26. 2. 09:00 Proactive - Jihočeská liga

VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
04. 2. 11:00 FC muži A - FK Tochovice
18. 2. 14:00 FC muži A - Jistebnice
25. 2. 10:00 FC st. dorost - Sepekov

12:00 FC muži A - Meteor Tábor
14:00 FC junior - Meteor Tábor B

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

SLOVINSKO - NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA
SLOVINSKA
úterý 14. 2. 18:00
Turistická beseda, vypráví a promítá Mgr. Iva Nejedlá.
DK - loutkový sál

HROMNICE
čtvrtek 2. 2.

TURNAJ V UBONGU
pondělí 6. 2.

PREVENTIVNÍ TÉMA: CO PO ZÁKLADCE?
čtvrtek 9. 2.

VÝTVARNÁ DÍLNA
pondělí 13. 2.

VALENTÝN, ZAMILOVANÝ FILMÁČ
úterý 14. 2.

PREVENTIVNÍ TÉMA: LÁSKA, BINGO LÁSKY
čtvrtek 16. 2.

TURNAJ V KUŽELKÁCH
pondělí 20. 2.

ČAS S KNIHOU
čtvrtek 23. 2.

VAŘENÍ
pondělí 27. 2.

KONCERT PRO SENIORY 
středa 15. 2. 14:00
ul. Gen. Svobody 

KONCERT ŽÁKŮ 
čtvrtek 16. 2. 17:00
sál ZUŠ 

TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE
čtvrtek 16. 2. 18:00
Dopolední představení od 8:15 a 10 hodin jsou určena
přednostně pro školy.
sportovní hala
vstupné: dospělí 100 Kč, děti a studenti do 18 let 40 Kč

MAŠKARNÍ DÍLNIČKA
sobota 11. 2. 09:00-12:00
Výroba vlastní masky, maškarní omalovánky, malý
dáreček pro účastníky.

PĚŠKY PŘES PRŮLIV LA MANCHE
Chodíme pro zdraví zimní přírodou - napište kolik
jste nachodili v lednu a v únoru.

PRODEJ VÝLETŮ NA ROK 2023 
úterý 14. 2. 08:00
DK – vestibul

PŘEDNÁŠKA - FINANČNÍ GRAMOTNOST 
úterý 28. 2. 09:00
Bezpečná práce s internetovým bankovnictvím. Před-
nášet bude pracovnice banky.
DK – loutkový sál

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
čtvrtek 16. a 23. 2. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - PhDr.Vlasta Hořán-
ková, nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

KOMUNITNÍ CENTRUM:
ČESKÉ KOŘENY V LUCEMBURSKU - PŘÍBĚH
OTY NALEZINKA
středa 1. 2. 17:00
Při toulkách po světě se můžeme setkat s nejedním
Čechem. Mnozí z nich odešli z naší země za drama-
tických okolností a v dané zemi „začínali od píky“,
vydrželi, našli uplatnění a někteří z nich se stali osob-
nostmi. Jednou z osobností je i výtvarník Ota Nale-
zinek, který se v roce 1969 rozhodl pro emigraci.
Vypráví Josef Luxemburg.

JAN JEŘÁBEK - VĚČNĚ USMĚVAVÝ NEBESKÝ
JEZDEC
středa 8. 2. 17:00
Beseda k příležitosti 104. výročí narození milevského
rodáka Jana Jeřábka, příslušníka Britského královské
letectva. 
Přednáší Martin Strouhal.

ČOKOLÁDOVÝ SEN
středa 15. 2. 17:00 
Přijďte ochutnat ručně vyráběné belgické pralinky
z čokolády Calebovt a dozvědět se něco nejen o čoko-
ládě, ale i o kakaových bobech, kakaovém másle
a výrobě pralinek. Možnost zakoupení pralinek na
domácí mlsání. 
Přednáší Vlaďka Reichmanová.

JARNÍ DĚTSKÝ KLUBÍK
pondělí 20. až středa 22. 2. 08:00-15:30 
Třídenní příměstský tábor v době jarních prázdnin
pro děti ve věku od 6 do 15 let. Přihlášky na www.cen-
trummilisek.cz, cena 1400 Kč.

KONCENTRAČNÍ TÁBOR LETY - MÍSTO PAMĚTI
úterý 28. 2. 17:00 
Dozvíte se o historickém vývoji tohoto místa v období
1938-1989, i o nově vznikajícím památníku. Před-
náška je zaměřena na vnímání romského holocaustu
v české společnosti a přístupu k menšinám v souvi-
slosti s mnohými zavádějícími výroky od čelních poli-
tických představitelů. 
Přednáší Eva Zelená.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

ZUŠ MILEVSKO

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

SOKOL MILEVSKO

www.sokol.milevsko.cz

MUZEUM MILEVSKÝCH MAŠKAR

NÁM. E. BENEŠE 6| TEL.: 383 809 016

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

CENTRUM MILÍSEK

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

SPOS MILEVSKO

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
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ZŠ SE SPECIÁLNÍM VZDĚL. PROGRAMEM
ZIMNÍ ČAS 

Zimní čas v naší škole vyplni-
ly výtvarné soutěže. A neby-
lo jich opravdu málo. Děti
svými výtvarnými pracemi
opakovaně reprezentují
naši školu v celostátní
výtvarné soutěži „Děti
malují pro Konto bariéry“.
Žáci zpracovali téma Objevy
a vynálezy. Obrazy tvořili
kombinací několika výtvar-
ných technik, hlavně koláže
a malby temperovými bar-
vami.
Další soutěž, které se děti
s nadšením zúčastnily, je
„Krása a zdraví ze zahrady“.

Vyhlašovatelem uvedené akce je Český zahrádkářský svaz.
Poprvé se zúčastňujeme „Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice“. Nyní patří-
me do velké skupiny 25 000 dětí, které se každý rok soutěže účastní. Letošní téma
výstavy je Tanec. Své obrázky děti zpracovaly pomocí kombinované techniky černé
tuše na barevném pozadí.
Již nyní děti netrpělivě očekávají vyhlášení výsledků uvedených soutěží. Ceny
pro vítěze jsou opravdu lákavé. Všem účastníkům přejeme hodně štěstí a děkujeme
jim za vzornou reprezentaci naší školy.

Kolektiv ZŠ

2. ZŠ MILEVSKO
VÝTVARNÝ PROJEKT K VOLBÁM PREZIDENTA

Ve výtvarném projektu jsme se zapojili do tématu, který hýbe současnou společ-
ností, a to je volba prezidenta ČR. Žáci dokreslovali druhou polovinu portrétu
všech kandidátů. Mohli pracovat buď realisticky nebo si vyzkoušet geometrickou
formu členění tváře. I když byl úkol určen pro nejstarší žáky, vyžádaly si ho i děti
z nižších ročníků. Jak se jim to povedlo, posuďte sami.

MgA. Lenka Čížek Mašková

SOŠ A SOU MILEVSKO
ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE PROJEKTU
V pátek 16. prosince proběhla v prostorách SOŠ a SOU Milevsko prezentace výsledků
projektu „Praktické stáže žáků na zemědělské farmě v zahraničí“ 2021-1-CZ01-
KA122-VET-000019047, financovaného v rámci ERASMU+.
Přítomní, z řad spolupracujících sociálních partnerů a zástupců veřejnosti, byli
účastníky mobility pracovní stáže na zemědělské farmě a hřebčinci na Slovensku
seznámeni s průběhem a výsledky této aktivity.  Realizací projektu se podařilo
dosáhnout hlavního cíle mobility, a to posílit teoretické znalosti a podpořit další
rozvoj dovedností žáků v učebním oboru opravář zemědělských strojů. Prostřed-
nictvím mobility účastníci dále získali cenné informace o evropském pracovním
trhu, zvýšili si své kvality odborné přípravy a seznámili se s kulturou dané oblasti.

Při tomto setkání byly účastníkům mobility slavnostně předány dokumenty EURO-
PASS MOBILITY a certifikáty spolupráce.

Karel Šácha

MŠ PASTELKA
SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ

První týden v novém roce se v MŠ Pastelka nesl v duchu tradice Tří králů. Nechybělo
ani královské putování, kdy se děti proměnily v Tři krále - Kašpara, Melichara
a Baltazara. V královských kostýmech se za zpěvu známé koledy vydaly popřát
svým kamarádům a zaměstnancům MŠ hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta.

Kolektiv MŠ Pastelka 



PŘEDNÁŠKA O SIAMSKÝCH DVOJČATECH

V pondělí 9. ledna navštívili studenti 4. A a sexty Milevské muzeum, kde je
čekala přednáška o slavných siamských dvojčatech, sestrách Blažkových, které
byly srostlé bokem. Jejich handicap je proslavil nejen v Evropě , ale i v Americe.
Přednášejícím byl ředitel muzea Vladimír Šindelář, který je spoluautorem knihy
o jejich životě a také jedním z nejlepších vypravěčů a znalcem ve svém oboru.
Studenti se dozvěděli o sestrách Blažkových spoustu zajímavých informací,
prohlédli si jejich šaty, fotografie a dostali také odpovědi na své všetečné
otázky. Moc děkujeme panu Šindelářovi za poutavé vyprávění a budeme se jistě
těšit i příště, protože na nás v Milevském muzeu čekají další pozoruhodné pří-
běhy. Mgr. Petra Krejčí
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GYMNÁZIUM MILEVSKO
ADOPCE NA DÁLKU FINIŠUJE 

Aneta Kofroňová a Michaela Neumannová jsou ty, které s adopcí za naši třídu nejvíce
pomáhaly.
Je tomu již 19 let, co se studenti milevského gymnázia rozhodli zapojit sebe a svou
školu do projektu Adopce na dálku, který zajišťuje organizace Centrum narovinu.
Adoptovali malého chlapce - Dana Amukhula z keňského Nairobi, který v té době
vyrůstal bez otce a spolu s matkou živořili z malého platu matky samoživitelky.
Z tehdy malého čtyřletého kluka se stal již dospělý muž, který bude v letošním
dubnu skládat závěrečné zkoušky na škole Orient Institute of Professional Stu-
dies. 

Dan byl adoptován roku 2004 a se studenty gymnázia je stále v kontaktu, a to
pomocí dopisů, které posílá několikrát do roka, a vždy sděluje, jak se mu daří, co
je nového ve škole, v rodině, v Keni apod.  Dle jeho slov by rád po studiích navštívil
Českou republiku a poznal prostředí a zároveň i osoby, s nimiž byl v kontaktu
a které ho po celou dobu dětství a dospívání podporovali. 
Na pomoc Danovi se vždy skládala celá škola, jak studenti, tak učitelé. Letošní
maturanti ze sexty a 4. A přispěli větší částkou díky svému vydařenému maturitnímu
plesu. 
Věříme, že se Danovi na jaře zadaří a své zkoušky zvládne. Doufejme, že mu finanční
pomoc otevřela dveře do lepšího světa, který mu nabídne přívětivější životní pod-
mínky, kterých by se mu jinak dostat nemuselo. 

Matouš Mlčkovský, sexta
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Po brzké smrti staršího bratra Jana se ujal milevských statků Přech Hodějovský,
který se odklonil od tradičního katolictví a konvertoval k Jednotě bratrské.
Roku 1610 zdědil po svém otci Přechovi milevské panství Bernard mladší Hodějovský
z Hodějova. Tento rod vlastnil Milevsko až do bělohorské bitvy. Díky vítězství nad
povstalými stavy na Bílé hoře se panovníkovi podařilo upevnit moc a naopak
značně oslabit stavovské pravomoci. Císař Ferdinand II. se poté s účastníkv vzpoury
vypořádal. Po popravě 27 čelných představitelů povstání na Staroměstském
náměstí následovala konfiskace majetku dalších účastníků, kteří v hojné
míře odcházeli do emigrace. Bernard mladší Hodějovský z Hodějova byl během
stavovského povstání vojenským komisařem a „mustrmistrem“, který opatřoval
finanční prostředky pro stavovské vojsko. Přitížilo mu i předchozí přátelství s pro-
testantským šlechticem Petrem Vokem z Rožmberka a též návštěva krále Fridricha
Falckého u něj na Konopišti v září 1620.
Bernard byl odsouzen ke ztrátě dvou třetin majetku včetně milevského panství,
které tehdy tvořil: bývalý klášter premonstrátů s kostelem a kollaturou, s kostelem
farním s podacím kostelním, s pivovarem, s mlýnem a dvorem poplužním, též
dvůr poplužní Jenišovský při klášteře s dvěma ovčíny, městečko Milevsko a vsi
Staňkov, Líšnice, Okrouhlá, Zbelítov, Přeborov, Skoronín, Něžovice, Březí, Níkovice,
Zbislav, Dmýštice, Blehov, Osletín a Týnec, díl vsi Přeštěnice, ves Sepekov a ves
Božetice. Bernard Hodějovský odmítl návrat ke katolictví a raději zvolil cestu
emigrace.
O zkonfiskované milevské panství začal usilovat strahovský opat Kašpar z Ques-
tenberka. Tento příslušník patricijského rodu Questenberků se narodil v Kolíně
nad Rýnem jako nejstarší ze čtyř bratrů. Po smrti jejich otce v roce 1591 se matka
i se syny přestěhovala do Prahy, kde zřejmě měla v blízkosti dvora Rudolfa II.
vlivné přímluvce, a zajistila tak pro své syny závratnou kariéru. Kašparovi mladší
bratři Gerhard, Heřman a Jan
působili jako úředníci u císař-
ského kancléře. Gerhard pra-
coval poté ve dvorské válečné
radě. Byl znalý vojenství a stal
se rádcem a přítelem Albrechta
z Valdštejna.
Roku 1612 byl Kašpar z Ques-
tenberka jmenován strahov-
ským a želivským opatem.
Období stavovského povstání
strávil pod ochranou svého
bratra Heřmana v bezpečí
císařského dvora ve Vídni. Po
bitvě na Bílé hoře vystupoval
jako horlivý rekatolizátor, pro-
to se cítil být natolik silným, že
poprosil císaře Ferdinanda II.,
aby milevské panství řádu pre-
monstrátů vrátil. Prosbu pod-
poroval jak pražský arcibiskup
Lohel, tak vlivní Questenber-
kovi bratři. Milevsko tak bylo císařským patentem z 5. listopadu 1622 navráceno
řádu premonstrátů. Toto bylo ještě stvrzeno listinou Ferdinanda II. z 23. ledna
1623. Letos je tomu přesně 400 let.
Questenberk ustanovil za titulárního opata a milevského správce Krišpína Fuka
z Hradiště, doksanského probošta. V dubnu 1623 přijel do milevského kláštera
sám opat Kašpar z Questenberka. Dne 5. dubna 1623 se dostavil osobně v doprovodu
Krišpína Fuka na milevskou radnici, kde si nechal předložit všechna privilegia,
udělena městu od někdejších světských vrchností. Když si je přečetl, vzal nůž,
odřízl pečeti a listiny rozřezal. Milevsko tak pozbylo většinu městských výsad.
Městu se vedlo v té době stejně zle jako celému českému království v době třicetileté
války.
Samotný klášter ani po navrácení premonstrátům nebyl již v původním stavu
obnoven. Vzniklo pouze strahovské převorství. Po roce 1683 milevský konvent
znovu ožil, byl však nadále podřízen strahovskému klášteru. Roku 1785 se dostává
milevský klášter na seznam církevních institucí určených ke zrušení. Již v roce
1786 ho však premonstráti ze Strahova obdrželi zpět do správy.

Mgr. Petra Kratochvílová, Milevské muzeum

K hlubšímu zakořenění křesťanství v českých zemích vedl vznik pražského biskupství
v roce 973 a následné zakládání klášterů, středověkých center vzdělanosti.
Nejstarší kláštery v českých zemích byly zřizovány koncem 10. století pod patronací
řádu benediktinů. Ve 12. století patřily mezi nejvýznamnější zakladatele klášterů
nové řády premonstrátů a cisterciáků. Řád premonstrátů přivedl na české území
olomoucký biskup a významný diplomat Jindřich Zdík, který roku 1143 založil
první premonstrátský klášter v Praze na Strahově.
Kláštery budované těmito řády byly většinou venkovského charakteru, vzniklé
tzv. na zeleném drnu. Řadíme sem i milevský klášter, založený jako první na území
jižních Čech pravděpodobně mezi léty 1184-1187. Jedná se o nejznámější období
dějin milevského kláštera, spojené s působením prvního opata Jarlocha. Ve 14.
století zůstává milevská premonstrátská kanonie jedním z nejlépe prosperujících
církevních ústavů v zemi.
Konec slavného období milevského kláštera nastal příchodem husitské revoluce.
V úterý na sv. Jiří roku 1420 byl klášter husity přepaden a vydrancován. Objekt
kláštera byl pak v době husitských válek zcela zpustošen a poslední ránu mu
zasadil císař Zikmund Lucemburský, když v roce 1436 udělil jako zástavu milevské
panství do rukou Oldřicha z Rožmberka, zástupce mocného jihočeského rodu.
Od roku 1473 se stávají novými zástavními pány jak Zvíkova, tak imilevského panství
Švamberkové. Jindřich ze Švamberka za něj tehdy zaplatil 43 993 kop českých grošů.
Roku 1558 připadl Švamberkům i celý klášter. Když zemřel Jindřich ze Švamberka,
nastoupil vládu na Milevsku Kryštof a po něm jeho syn Jindřich II. Od roku 1574
držel majetek strýc Jindřicha II. Kryštof II. Ten užíval po husitské válce pobořená
a dosud jen nuzně opravená klášterní stavení ke svým potřebám, ne však dlouho.
Roku 1581 Kryštof II. z důvodu finanční nouze panství prodal za 22 123 kop grošů
českých Bernardovi staršímu Hodějovskému z Hodějova. Milevsko bylo na jeho
přímluvu povýšeno na město a nadáno městským znakem. Bernard starší Hodě-
jovský odkázal roku 1598 veškeré své statky dětem – Janovi, Přechovi a Anežce.

STŘÍPKY Z MINULOSTI – 400 LET OD NÁVRATU PREMONSTRÁTŮ DO MILEVSKA

Strahovský opat Kašpar z Questenberka.

Císař Ferdinand II. Habsburský.
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milým seniorům. Poděkování nejlépe vystihují tato slova: „Největším darem je
mít koho obdarovat, nejhezčím překvapením je dostat dárek z upřímného přátelství
a lásky." Jana Nováková, Sociální služby Města Milevska

Milevský dětský sbor.

2. ZŠ žáci + učitelé.

ZUŠ – LEGO.

Strom přání – nadílka.

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU O LESE
Vážení obyvatelé města Milevska a přilehlého oko-
lí, milí čtenáři Milevského zpravodaje, 
rádi bychom vás touto cestou informovali o roz-
bíhajícím se projektu environmentální osvěty,
v režii kolektivu lesních pedagogů O LESE. Cílem
projektu právě vznikajícího spolku O LESE, z. s. je
informování co možná největšího množství osob
v tomto regionu o aktuálních tématech spojených
s přírodou a krajinou okolo nás, stejně tak o hos-
podaření s ní. 

Jsme si vědomi toho, že žijeme v poněkud uspěchané době, ve které dostáváme
možná až příliš velké množství různých informací, častokrát navíc s velmi odlišnou
interpretací, které pak mnohdy působí naopak jako propast mezi skutečností
a konspirací. S ohledem na klimatické výkyvy poslední dekády, a zároveň zvyšující
se potřeby společnosti, však v některých případech nejsme schopni relevantně
posuzovat stav naší krajiny a způsoby, prostřednictvím kterých ji zachováváme
či naopak poškozujeme. O LESE je uskupení lesních pedagogů, lektorů ekologické
výchovy, lesníků a myslivců, které vzniklo jako reakce na výše zmíněný problém.
Cestou osvětových článků v tisku, příspěvků na sociálních sítích, prezentací na
veřejných akcích, ale zejména formou projektových dnů pro třídní kolektivy MŠ,
ZŠ a SŠ chceme šířit aktuální environmentální témata nenásilně a s nadhledem.

V přírodě a s dobrou partou se přeci jen pracuje nejlépe!

Naší hlavní činností jsou právě projektové dny pro žáky MŠ a ZŠ, během kterých
trávíme společný čas ideálně v lese či v jiném přírodním prostředí, diskutujeme
o problematice růstu lesních dřevin, o životě lesní zvěře, o způsobu práce hajného
apod. Cílem daných výukových programů je ale zejména pobavit jeho účastníky,
ponechat v nich kladné vzpomínky na prostředí, ve kterém se učili - rádi. 
S radostí s vámi probereme nejen poptávky po výukovém programu pro svou třídu,
ale také jakákoli jiná témata, která vás budou zajímat. Neváhejte nás kontakto-
vat.

Jakub Brichta, O LESE
www.olese.cz, e-mail: info@olese.cz, tel.: 723 399 475
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HUDEBNÍ ADVENT A ŠTĚDRÉ DÁRKY V DPS
Přehoupli jsme se do nového roku a už jen ve vzpomínkách obyvatel domova pro
seniory ožívají poslední dny roku 2022. Advent, který pro mnohé znamená období
uklidnění a očekávání svátků vánočních se v domově nesl v duchu hudby. S pásmem
„Starej betlém snesenej z půdy“ vystoupili pod vedením pana učitele Miroslava
Martínka žáci 2. ZŠ spolu se svými učiteli, v den, kdy Česko zpívá koledy, jsme si
i my všichni s Milevským dětským sborem a sbormistryní Gabrielou Molovou zazpí-
vali. Závěr adventu všem zpestřily vánoční skladby v podání žáků a učitelů ZUŠ
a Dechového orchestru LEGO, které představil ředitel ZUŠ Jan Gröger. Všem účin-
kujícím děkujeme za nádherná setkání s hudbou, za dárek, který se dotýká duše
i srdce a přebývá ve vzpomínkách. Vyvrcholením předvánočního času bylo posezení
seniorů s rozdáváním dárků „Stromu splněných přání“. Byla to chvíle radosti,
dojetí, lásky, přátelského povídání. Každého potěšil malý dárek od neznámého
dárce, s láskou vybraný a zabalený, tak, aby udělal co největší radost a věřte, že
udělal! Dalším zážitkem bylo Betlémské světlo. Děkujeme skautům, že nezapomněli
na tradici, světlo přinesli a zazpívali koledy.
Mnoho lidí a organizací se obrátilo na Domov pro seniory s přáními, pozornostmi,
dárky a nelze vyjmenovat všechny, kdo přinášeli radost a úsměv na tváři našim
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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 12. února na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na Milevské maškary,
které se uskuteční v sobotu 18. února. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé
jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: posezení mezi DPS a SOŠ a SOU 
Výherci: Věra Mladá, Ivana Nováková a Pavla Šmelcová, všechny z Milevska

SPORTOVEC MILEVSKA 2022

Tradiční anketa se opět hlásí o slovo. Už posedmadvacáté se letos uskuteční gala-
večer Sportovec Milevska, který společně pořádají město Milevsko a Jihočeské
Týdeníky. Slavnostní vyhlášení proběhne v Milevském kině o magickém datu
v pátek 3. března. 
Vyzýváme Vás k nominování vašich favoritů, uzávěrka je do úterý 7. února. Dosáhl
váš klub, trenér nebo svěřenec v uplynulém roce významného sportovního úspěchu?
Nebo zaznamenal výrazné zlepšení? Pak neváhejte a nominujte jej! Do nominace
prosím uveďte jméno sportovce, rok narození, soutěžní kategorii a krátkou cha-
rakteristiku o maximálně pěti větách, ve které uvádějte, proč by měl uspět právě
vámi zvolený sportovec. Vybírat můžete z kategorií Nejlepší družstvo do 18 let,
Největší talent do 18 let, Nejlepší družstvo, Trenér roku a Jednotlivec roku. Své
nominace prosím zasílejte na jednu z následujících e-mailových adres:
p.pubal@seznam.cz, pubal@jihocesketydeniky.cz, minoviny@seznam.cz.
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