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Partneři letošního ročníku:
Město Milevsko, KV 2 audio, Acond, Tomegas, ČUM (Českomoravská unie maš-
karní), Uniko Písek s. r. o., Pivnice u Broučka, Restaurace V Klubu, Čevak, Vác-
lavák s. r. o., Služby Města Milevska, Jelínek construct, Autobaterie Tollinger,
Jub, Efaflex, Comett plus, Toulava, Robro, Burda Lesní školky, Fast kovošrot,
Truhlářství Ladislav Štván, Ekoklima, Jihočeské týdeníky, Hotel Smrž, Stavební
firma Jiří Doubek, Elmax, Transport Tůma, Barvy Hladký, Elektromontáže,
Busem, Milnet.cz, Stavební firma Josef Šimeček, Spodní prádlo Marie Tomeč-
ková, Pavel Zdeněk - elektroprojekce, Lukáš Hejný - potraviny Prima, Uniblock
Trade s. r. o., Ing. Stanislav Kázecký, Kompas Milevsko s. r. o., Humanika -
Mudr. Ludmila Bernotová, AZ-Proel s. r. o., Radek Weber - zednictví, Park+
Ing. Václav Šmejkal, Karel Procházka ml. - malířství, zednictví, Ravent s. r. o.,
Komerc s. r. o., Autoopravna Pešička, Calta-K s. r. o., ZD Milevsko, Autoll s. r. o.,
Milesoft s. r. o., Mgr. Karel Kotrba - advokát, Malířství Lhota a Mlčkovský, IKK
Milevsko s. r. o., hlavní mediální partner Rádio O106.

MILEVSKÉ MAŠKARY SE VYDAŘILY
V sobotu 18. února naše město ožilo masopustním průvodem. Již 161. ročníku se
zúčastnilo 596 registrovaných masek a davy návštěvníků z širokého okolí, kteří
přišli tuto dlouholetou tradici podpořit. Na náměstí E. Beneše byl pro všechny
připraven bohatý doprovodný program, masopustní jarmark s pestrou nabídkou
produktů a zabijačkové hody. Organizátoři děkují všem, kteří se podíleli na orga-

nizaci a přípravě akce a také všem sponzorům. Podtitul letošních maškar zněl
„Bakus for president“, ale protože se Bakus nakonec prezidentem nestal, můžete
se s ním setkat i při dalším ročníku maškar, který se uskuteční v sobotu 10. února
2024.

Vaše Milevské maškary



MÍSTOSTAROSTKA INFORMUJE
Podpora kultury a sportu
v roce 2023
Na únorovém zasedání Rady
města Milevska podpořili radní
částkou 200 000 korun žadatele
z dotačního programu „Kultura
2023“. Žadatelů bylo celkem
19, dva uchazeči nesplnili pod-
mínky dotačního programu.

Tento program podporuje drobné kulturně-společenské aktivity na území města
Milevska. Město Milevsko dlouhodobě kulturu podporuje.
Rada města Milevska a následně i Zastupitelstvo města Milevska podpořilo navýšit
dotační program Sport 2023 o 15 % v oblasti 1 - Podpora systematického sportování
mládeže. Navýšení finančního objemu navrhla Sportovní komise z důvodu 
výrazného navýšení nákladových vstupů milevských sportovních klubu v roce
2022. Město Milevsko podporuje sportování mládeže svým dotačním programem
dlouhodobě. Podpora dětí a mládeže pro nás je a bude prioritou, poznamenala
místostarostka Honzíková.

red
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 23. 1. 2023
• Rozhodla navyšovat nájemné o 50 % úředně vyhlášené průměrné míry inflace

za rok 2022 Českým statistickým úřadem, tj. o 7,55 % pro nájemce nebytových
prostor, nemovitých věcí - pozemků ve vlastnictví města Milevska.

• Schválila přidělení 2 bytů v DPS Libušina 1401.  

RADA MĚSTA DNE 6. 2. 2023
• Rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění provozu a údržby veřejných WC na auto-

busovém nádraží v Milevsku s firmou Služby Města Milevska.
• Rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Milevsko - Chodník ul. U Bažantnice“ se společností Služby Města Milevska
za nabídkovou cenu 3 378 220,30 Kč bez DPH, tj. 4 087 646,56 Kč vč. DPH.  

• Schválila poskytnutí individuální dotace spolku Maškarní sdružení v celkové
výši 50 000 Kč na projekty „Maškarní slavnost v Münchenbuchsee + Milevské
maškary“.

• Rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Udr-
žovací práce na střeše budovy Českého kynologického svazu, Milevsko“ s firmou
W.H.A system spol. s r. o. za nabídkovou cenu 369 000 Kč bez DPH, tj. 446 490 Kč
vč. DPH.

ZASTUPITELSTVO DNE 1. 2. 2023
• Schválilo předfinancování dotace na nákup nízkoemisních vozidel pro sociální

služby ve výši pořizovací ceny dvou nízkoemisních vozidel z rozpočtu města
s tím, že spoluúčast ve výši DPH bude hrazena z investičního fondu organizace
Sociální služby Města Milevska.

• Schválilo přidělení mimořádné finanční dotace pro sportovní kluby zapojené
do dotačního programu Sport 2023, oblasti 1 - Podpora systematického spor-
tování mládeže, ve výši 15 % z celkového objemu financí určených pro tuto
oblast v roce 2023, tzn. ve výši 633 000 Kč.

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

STATISTIKA Z MATRIKY 
V Milevsku bylo k 31. prosinci 2022 přihlášeno k trvalému pobytu 7990 občanů.
V roce 2022 se do Milevska přihlásilo 124 občanů, z Milevska se odhlásilo 153
občanů a trvalý pobyt na území města Milevska změnilo 146 občanů. Během
loňského roku se narodilo v našem městě 79 dětí, z toho 40 chlapců a 39 dívek.

Rodičům nově narozených dětí se nejvíce líbila jména Tadeáš, Vojtěch a Klára.
V roce 2022 zemřelo 112 občanů města Milevska. V matričním obvodu města
Milevska bylo v roce 2022 uzavřeno 51 manželství, z toho 12 církevních. 

Jitka Hrochová, odbor vnitřních věcí

V MĚSÍCI LEDNU 2023 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM

ZPRAVODAJI:
80 let

Anna Morozová
Josef Pýcha

Václav Šilhan
Ludmila Machalová
Vladimír Slunečko
Olga Michálková
František Vlasák
Jaroslav Staněk
Marie Fořtová

85 let
Margita Šimečková

Karel Hečko

90 let
Jiří Ira

Jarmila Palečková

91 let
Josef Mendl

Alžběta Píšová
Marie Čalounová

92 let
Eliška Nováková
Marie Brčáková

93 let
Jarmila Štrubínská

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MILEVSKA 
se koná ve středu 29. března od 17 hodin 
ve výukové učebně v 1. patře DK Milevsko.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodář-
ství platí každá fyzická osoba, která je přihlášená v Milev-
sku k pobytu (vztahuje se i na cizince). Sazba poplatku
na rok 2023 činí 588 Kč na osobu za kalendářní rok a termín
splatnosti je 30. dubna 2023.
Dále poplatek platí vlastníci nemovitých objektů, ve kte-
rých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Sazba
poplatku je rovněž 588 Kč se splatností do 31. května
2023. 

Na osvobození nebo úlevu od placení poplatku má nárok osoba, které poplatková
povinnost vznikla z důvodu přihlášení k pobytu v Milevsku. Tento nárok je nutné
ohlásit a doložit nejdéle do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém se osvobození
nebo úleva uplatňuje.
Úleva se poskytuje osobě, která
a) je studentem do 26 let ubytovaným mimo území města, a to ve výši 75 %
b) je poživatelem důchodu a zároveň pobývá v rekreačním zařízení, a to ve výši

50 %.
Dále je osvobozena osoba, která
a) pobývá déle jak 6 měsíců v kalendářním roce mimo území České republiky



NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

Město Milevsko z pozice vlastníka nemovitosti má v úmyslu opět pronajmout tři
nebytové prostory:
1) nebytový prostor č. 106 (dříve kavárna, včetně skladových prostor a sociálního

zázemí) s podlahovou plochou 111,94 m2 v čp. 1401 (dům s pečovatelskou služ-
bou), Libušina Milevsko, minimální měsíční nájemné ve výši 6884 Kč

2) nebytový prostor č. 102 (dříve jídelna s varnou, včetně skladových a úklidových
prostor a sociálního zázemí) s podlahovou plochou 199,54 m2 v čp. 1401 (dům
s pečovatelskou službou) Libušina Milevsko, minimální měsíční nájemné ve výši
12 370 Kč

3) nebytový prostor č. 102 (dříve dámské kadeřnictví) s podlahovou plochou
42,42 m2 včetně příslušenství v čp. 97, 5. května Milevsko, minimální měsíční
nájemné ve výši 3054 Kč. 

Podrobnější informace, včetně termínů podání nabídek, obsahují dokumenty
zveřejněné na úřední desce Městského úřadu Milevsko. Prostory je možné si dle
zájmu individuálně prohlédnout. Termín lze dohodnout s níže uvedenými kon-
taktními osobami vyhlašovatele:
Marcela Heroutová, 382 504 231, 727 986 735, marcela.heroutova@milevsko-
mesto.cz  
Stanislav Kotalík, 382 504 232, 775 985 928, stanislav.kotalik@milevsko-mesto.cz

Marcela Heroutová, odbor investic a správy majetku
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DOMOV PRO SENIORY MILEVSKO
V říjnu 2022 bylo zahájeno poskytování sociální služby v nově zbudované přístavbě
budovy domu s pečovatelskou službou v ulici 5. května 1510. Kapacita domova
pro seniory se navýšila o nových 34 lůžek, tj. na celkem 78 lůžek. Organizace
v tomto období evidovala cca 35 akutních žádostí o poskytování sociální služby
domov pro seniory a nové žádosti i nadále přicházely. Mnoho žadatelů bylo
z oblastí mimo územní dostupnost sociální služby domova pro seniory Milevsko,
tj. zájemci o poskytování sociální služby byli například z Tábora, Bechyně, Písku,
Prahy, Sezimova Ústí, …
Jednalo se o žádosti, které přicházely z lůžkových oddělení nemocnic. Zdravotnická
zařízení mají nastavená pravidla, že pacient, jehož schopnosti neumožňují návrat
do vlastní domácnosti, musí požádat o poskytování pobytové sociální služby
u třech poskytovatelů. Není tedy vůbec zvláštní, že tito žadatelé nemají zájem
o využívání sociální služby v Milevsku, ale chtějí službu využívat co nejblíže k místu,
kde žili celý život.
V období od září do prosince roku 2022 byly uspokojeny všechny akutní žádosti
těch žadatelů, kteří chtěli využívat službu v Milevsku. V této době bylo zahájeno
poskytování sociální služby třiceti novým klientům. Noví klienti byli ubytováni

POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2023
Dovolujeme si připomenout, že se blíží ter-
mín splatnosti místního poplatku ze psů,
který je splatný do 31. března 2023. Poplat-
níci, jejichž poplatek činí více než 600 Kč
ročně, mohou zaplatit ve dvou stejných splát-
kách nejpozději do 31. března a do 31. srpna. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i pla-

tební kartou ve stanovených pokladních hodinách v 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 vám byl přiřazen v evidenci poplatku
ze psů. Kontakt na správce poplatku P. Zděnkovou je: e-mail
pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132.
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

ZMĚNY NA REGISTRU VOZIDEL
REGISTR VOZIDEL - novela zákona č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích (platnost od 1. 3. 2023)
Platnost evidenční kontroly:
Evidenční kontrola nesmí být provedena více než
1 rok před podáním žádosti.

Změna poplatků:
Vystavení druhopisu TP a ORV za ztracený, zničený, poškozený: 500 Kč
Rezervace registrační značky:
Na základě žádosti. Nutné předložit VIN vozidla, na které se bude RZ rezervovat.
Rezervace je možná na 1 měsíc a správní poplatek je 100 Kč. Po uplynutí této doby
rezervace zaniká.
Ukončení vyřazení vozidla (depozitu):
Lze provést na základě žádosti a předložení nové - platné karty pojištění vozidla
(tzv. zelená karta). Platnost technické kontroly se již nevyžaduje. Nadále platí

b) je hospitalizovaná déle jak 3 měsíce ve zdravotnických zařízeních (např. nemoc-
nice, LDN, apod.)

c) je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
v jiné obci a má v této jiné obci bydliště

d) je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy 

e) je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě roz-
hodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákon-
ného zástupce dítěte nebo nezletilého 

f) je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo 

g) je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající
trest domácího vězení. 

Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební kartou v 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 vám byl přiřazen v evidenci poplatku
za odpad. Pokud budete platit jednou bezhotovostní platbou za více osob, je
třeba nahlásit správci poplatku jména, data narození a bydliště všech osob, za
které je poplatek odváděn. To můžete udělat e-mailem, telefonem nebo prostřed-
nictvím formuláře pro vyžádání variabilního symbolu na internetových stránkách
města Milevska. Kontakt na správce poplatku P. Zděnkovou je: e-mail pavlina.zden-
kova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132.

Pavlína Zděnková, odbor finanční

povinnost prodloužení vyřazení vozidla po sobě jdoucích 12 měsících. V žádosti
se uvede místo uložení vyřazeného vozidla a účel vyřazení. 
Vyřazení vozidla z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky:
Obecní úřad s rozšířenou působností RZ + ORV skartuje. Při ukončení vyřazení
bude vydána nová RZ + ORV bez poplatku (skartace provedena ze zákona). Poža-
duje-li vlastník vozidla zachování původní RZ + ORV, je nutné předložit žádost
a zaplatit správní poplatek 200 Kč. 
Vývoz:
Při vývozu vozidla do jiného státu je nutné předložit žádost, TP, ORV, evidenční
kontrolu, která nebyla provedena více než 1 rok před podáním žádosti a odevzdat
RZ. Vozidlu budou vydány RZ vývozní a ORV s vyznačením platnosti.
Změna vlastníka na současného provozovatele:
Probíhá na základě žádosti, ke které se přiloží ověřená plná moc, technický průkaz,
ORV (malý TP). Již není potřeba evidenční kontrola a za úkon se zaplatí 50 Kč.
Ostatní změny vlastníka a provozovatele se provedou dle současných podmínek.

Odbor dopravy, evidence vozidel



MILEVSKO ROZŠIŘUJE MOŽNOSTI TŘÍDĚNÍ
Třídění textilu je nyní ještě pohodlnější a člověk díky němu může získat i něco
zpátky. Ve spolupráci s firmou TextilEco a. s., zabývající se sběrem a tříděním
nepotřebných věcí, kterým následně dává druhou šanci na využití, byla v našem
městě provedena výměna starých kontejnerů za nové. Kontejnery fungují
tak, jak jste zvyklí, mají pouze vylepšenou podobu kvůli novým funkcím, které
teď musí navíc splňovat. 
Chytré kontejnery nově obsahují dva úložné boxy. Do nich je možné zdarma
adresně uložit nepotřebné věci, které je vám líto vyhodit přímo do sběrné
části kontejneru, protože jsou stále pěkné, funkční a vhodné k dalšímu použití. 

V rámci nového projektu EKO-VÝZVA (eko-vyzva.cz) máte nyní možnost dostat
za tyto věci zaplaceno formou kreditů, které se vám připíší na zákaznický účet
vedený na e-shopu Genesis (genesis-eshop.cz). Tímto způsobem vytřídíte
šatník, zbavíte se nenošených věcí či knih, ale zároveň na tom můžete i vydělat
a do skříně něco nového za kredity opět pořídit. Ovšem není nutné za staré
oblečení kupovat zase jen něco na sebe, jelikož na e-shopu najdete i knihy
nebo drogerii pro každodenní použití, jejíž nabídka se neustále zvyšuje - nyní
je to třeba toaletní papír, čistící prostředky, tablety do myčky a další. Takto
ušetříte spoustu korun, a to se v dnešní době nesmírně hodí.
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NAVRHNU ZNOVA REKONSTRUKCI ULIC
Stav hned několika městských komunikací v Milevsku se
dostal do situace, kdy jejich mnoho let odkládané rekon-
strukce jsou nezbytností. Na prosincovém zastupitelstvu
jsem spolu s dalšími kolegy předložil návrh na zahájení
procesu vedoucí k nápravě tohoto stavu, ale byli jsme
většinou v zastupitelstvu přehlasováni s odkazem na
nedostatek f inancí v rozpočtu a potřebnost údajných

jiných priorit. Zastupitelstvo tehdy ovšem rozhodovalo při schvalování roz-
počtu na základě diametrálně odlišných čísel, která se chybně objevila v
podkladech pro zastupitele ze strany úřadu. Nyní je tak na účtech města
nově 122 miliónů korun a já předpokládám, že zastupitelstvo plán investic
logicky znova zváží. Jedná se zejména o zamítnutý potřebný plán rekonstrukcí
ulic Havlíčkova, Sokolovská a dalších, o kterých se hovoří, např. Generála
Svobody nebo Klášterní. Jsem připraven to opakovaně navrhnout a hledat
alespoň nějaký kompromis, pokud tak neučiní samo vedení města či kdokoliv
další. 

JUDr. Martin Kupec, Ph.D. (ANO 2011), radní města pro investice 
a předseda Investiční a dopravní komise

z části v nových pokojích a z části v původních pokojích, které se v tomto období
uvolnily. V průběhu prvních dvou měsíců roku 2023 začalo 16 klientů využívat
sociální službu domov pro seniory v Milevsku. Prodleva v naplnění kapacity nových
lůžek byla způsobena mimo jiné také z důvodu, že část žadatelů zemřela před
zahájením poskytování sociální služby a také část stávajících klientů domova pro
seniory Milevsko v období od září do konce roku 2022 zemřela. To jsou hlavní
důvody proč nová lůžka nebyla využita již v roce 2022.
Aktuálně je kapacita sociální služby domov pro seniory plně obsazena a nové
žádosti, které přichází, jsou evidovány a čekají na dobu, kdy jejich žádost bude
možné uspokojit.

Mgr. Marie Jarošová, ředitelka Sociální služby Města Milevska 

Zapojit se do výzvy je velice snadné, stačí si založit účet na e-shopu, vyřazené
věci v dobrém stavu zabalit, správně označit, rezervovat zdarma schránku
online a přes mobilní aplikaci vložit do sběrného kontejneru. Pokud je balíček
větších rozměrů můžete jej odnést přímo do některé z partnerských prodejen
Genesis, kde najdete proškolený tým, který vám pomůže i s registrací. Kurýři
poté balíček vyzvednou a začne proces určení jeho hodnoty. Následně jsou
vám připsány na účet kredity, za které si pak můžete na oplátku udělat radost
něčím novým vy. 
V současnosti je v našem městě umístěno celkem 12 kontejnerů, a to v ulicích
Písecké předměstí (2 ks), nám. E. Beneše, Č. Holase, J. A. Komenského
(2 ks), Jiráskova, Tyršovo nám., 5. května, Kpt. Jaroše, Masarykova a R. Svo-
bodové. 
Mapu všech rozmístěných kontejnerů naleznete také například na webových
stránkách společnosti TextilEco a. s. (textil-eco.cz).

Mgr. Marie Vratislavská, odbor životního prostředí

REVITALIZACE ZELENĚ V SOKOLOVSKÉ 
Od 2. týdne měsíce března bude probíhat třetí a zároveň závěrečná etapa
z dotačního programu na „Revitalizaci sídelní zeleně, Milevsko“ v ulici Soko-
lovská v úseku od ul. Sokolovská čp. 1426 až k firmě Boma Milevsko s. r. o.
Stejně jako u předchozích etap dojde k probírce stávajících dřevin na základě
dendrologického průzkumu a předpokládané perspektivy jednotlivých dřevin
v dané lokalitě. Realizace započne odstraněním vybraných jedinců dřevin a
následné ošetření řezem u zachovaných stávajících dřevin u celkem 33 ks
stromů. Součástí revitalizace je výsadba 21 kusů malých až středně velkých
alejových stromů a 120 ks keřů v rozvolněných skupinách jako náhrada za
přerostlé jehličnaté keře rostoucí směrem k vozovce a za dřeviny z dlouho-
dobého hlediska neperspektivní v této lokalitě.  Záměrem projektu je podpora
funkce doprovodných liniových výsadeb v ulici Sokolovská s doplněním kve-
toucích výsadeb keřů a stromů přizpůsobené enviromentálním vlivům zasta-

OZNÁMENÍ OBČANŮM 
Český statistický úřad organizuje v letošním roce šetření o životních podmín-
kách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“.
Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální
a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Šetření se
uskuteční v 11 360 domácnostech, které byli do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru provedeného počítačem a bude probíhat do 18. června
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Aktivní účast občanů na
tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ
je nesmírně důležitá. 
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele
a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech
fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna.

red
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PŘEDSTAVENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
MILEVSKÉ MUZEUM 
Milevské muzeum je příspěvkovou organizací města Milevska, která funguje
na základě Zřizovací listiny, vydané městem Milevskem dne 15. října 2002
a schválené zastupitelstvem města Milevska usnesením č. 376/02. Muzeum
se ve své činnosti řídí zákonem č. 122/2000 o ochraně sbírek muzejní povahy
a dalšími příslušnými právními předpisy. 

Zaměstnanci muzea zleva: Vladimír Šindelář – ředitel muzea, sbírka zbraní, vydavatelská
činnost muzea, Marie Berešová – účetní muzea, Jiřina Peterková – pokladní, správce
sbírky hist. textilu, Lukáš Panec – fotograf muzea, správce fondu starých fotografií
a drobného tisku, Mgr. Petra Kratochvílová – správce sbírek, dokumentátorka. Sedící:
Helena Pohořálková – zástupkyně ředitele, muzejní knihovnice, správce sbírky výtvar-
ného umění.    

Dějiny muzea v Milevsku jsou ovšem daleko starší. První zmínky se datují k roku
1913, kdy učitel Josef Gottwald z Božetic, referent muzejní komise, zveřejnil
výzvu ke sbírání starých předmětů pro budoucí muzeum. První světová válka
však ony snahy přerušila, a teprve až roku 1927, kdy byl v Milevsku založen
muzejní spolek, tyto plány znovu ožily. Trvalo však ještě deset let, než bylo 29.
srpna 1937 v přízemí milevské radnice slavnostně otevřeno ve čtyřech sálech
městské muzeum. Léta německé okupace však znamenala pro muzeum uzavření,
což trvalo až do roku 1947, kdy byly muzejní expozice znovu, byť provizorně,
otevřeny. V roce 1949 bylo muzeum z těsných prostor milevské radnice přestě-
hováno do prelatury v prvním nádvoří zdejšího kláštera. Roku 1951 byl muzejní
spolek zrušen a sbírky převzal Místní národní výbor a poté Okresní národní výbor
v Milevsku. Po zrušení milevského okresu roku 1960 se pak muzeum opět stalo
městským. 
V šedesátých a sedmdesátých letech bylo Milevské muzeum po několik let uza-
vřeno kvůli stavebním opravám budovy a k jeho otevření došlo po provedení
nutných adaptací prelatury až v květnu 1975. Stavební problémy staré barokní
budovy provázely fungování muzea v prelatuře po celou dobu. Vystřídala se zde
celá řada ředitelů, roku 1975 muzeum řídil Jiří Frey z Písku, po něm nastoupila

roku 1991 Mgr. Věra Englichová, tu roku 2000 vystřídala PhDr. Marie Špačková
a po ní nastoupil na místo ředitele muzea Vladimír Šindelář, který pracoval
v muzeu jako správce fondu zbraní a militárií.
Sbírka Milevského muzea je zapsána v Celostátní evidenci sbírek (CES) a dělí
se na čtyři podsbírky: Etnografie, Výtvarné umění, Fotografie, Jiné. Celkem je
v našich muzejních fondech uloženo přes 40 000 sbírkových předmětů a další
přibývají.  
Sbírky muzea se začaly každoročně rozrůstat. Přibyla kolekce starých tisků od
renesance až po 19. století, mezi nimi byla roku 2006 i krásná bible Jiřího Melan-
tricha z Aventýna, datovaná rokem 1577. Muzeum plánovitě doplňuje i pěknou
kolekci starých školních učebnic, zejména z 19. století, nejstarší čítanka pro
školy obecné pochází z roku 1808 a učebnice matematiky dokonce z roku 1797.
Z ostatních knih jmenujme například vzácnou raritu - první vydání Máchova
„Máje“ z roku 1836, což znamená, že kniha vyšla ještě za Máchova života. Pokud
jde o nejstarší tištěnou knihu ve sbírkách Milevského muzea, je to tzv. Benátská
bible z roku 1506, která byla tištěna v Itálii proto, že žádná česká tiskárna tehdy
neměla pro tak rozsáhlé dílo dostatek liter. 
Kromě knih však muzejní knihovna opatruje i kompletní ročníky zdejších novin
a časopisů. Prvním milevským periodikem byl měsíčník Zpravodaj hospodářského
spolku, který začal vycházet v lednu 1886, pak ve třicátých letech následovaly
Listy milevského kraje a konkurenční Zájmy milevského kraje. Ve sbírkách máme
i kompletní vydání podnikového časopisu ZVVZ Jiskra, Zpravodaje Klubu pra-
cujících nebo Milevských novin. 
Milevské muzeum je také největším knižním vydavatelem na Milevsku. Zatím
jsme vydali celkem 18 titulů, mezi nimiž jsou i díla zvláště důležitá pro poznání
zdejší historie, ať už se jedná o knihy Mgr. Jiřího Pešty, Bc. Martina Strouhala,
Karla Stehlíka a mnoha jiných. V současné době je velmi čtenářsky vyhledávaná
kniha s názvem Milevsko, fotografované tehdy a teď. Dvoudílná publikace,
jejímiž autory jsou pánové Kupec – Šindelář – Třeštík, předkládá čtenářům staré
pohledy na Milevsko, ve srovnání s fotografiemi Lukáše Pance ze současnosti.  
V muzejních sbírkách jsme nově začali vytvářet i sbírku kartografických památek,
tedy starých map, na kterých je zobrazeno Milevsko. V současné době máme
asi 30 kusů, z nichž nejstarší je z roku 1554 a nejmladší mapa pochází z roku
1791. Mapy, z nichž mnohé jsou krásně kolorované, pocházejí z holandských,
německých, italských a francouzských tiskáren. 
Milevské muzeum má i výtvarnou sbírku v počtu 900 kusů, která obsahuje
i pěknou kolekci obrazů národního umělce, milevského rodáka Karla Stehlíka.
Zajímavá je i sbírka historických i současných betlémů, kolekce starých pohlednic
Milevska a sbírka starých zbraní, která v současné době čítá přes 200 kusů a je
průběžně plánovitě doplňována. V muzejních sbírkách je také pěkná numisma-
tická kolekce, sbírky kuchyňského vybavení a pozoruhodné památky na srostlá
siamská dvojčata, sestry Blažkovy. Zajímavostí jsou také dva věžní hodinové
stroje. Větší z nich je umístěn v přízemí muzea, pochází z roku 1699 a je nejstarším
fungujícím věžním hodinovým strojem v jižních Čechách. Druhý stroj, zhotovený
milevským hodinářem Petrem Hamacherem roku 1749, je dlouhodobě zapůjčen
do Muzea milevských maškar. 
V roce 2001 vznikla v prelatuře po její vnitřní adaptaci nová expozice Milevského
muzea s názvem Dotyky tisíciletí, která pak byla roku 2007 ještě rozšířena
o expozici pravěku, umístěnou ve sklepních prostorách budovy. Leč sláva
nových expozic netrvala dlouho a roku 2012 se muzeum muselo z těchto
prostor vystěhovat do jiné budovy ve druhém nádvoří kláštera. Zde pak byla
v rekordně krátkém čase otevřena v červnu 2013 nová muzejní expozice. Ta
se průběžně stále vylepšuje a doplňuje o nové sbírkové předměty, ale v současné
době nad ní opět visí otazník, protože nájemní smlouva v letošním roce končí
a další osud muzea je tak nejistý. Je to pozoruhodný stav, kdy jedna z nej-
starších milevských kulturních organizací nemá ani po téměř sto letech své
existence vlastní budovu, v níž by mohla bez obav z budoucnosti dokumentovat
dějiny města Milevska i okolního regionu. Doufejme, že se tato situace jednou
zlepší.  
Na závěr zbývá jen dodat, že Milevské muzeum je pořadatelem celé řady kulturních
akcí, ať už jsou to pravidelné jarmarky s ukázkami starých řemesel, které mají
v muzeu už dvacetiletou tradici, muzeum každoročně organizuje i muzejní noc
pro malé i velké návštěvníky, koncerty historické hudby a pracovníci muzea
konají v Milevsku i okolí každoročně celou řadu přednášek na různá historická
témata. Roku 2017 jsme také vybudovali Muzeum milevských maškar. 

Vladimír Šindelář

věného území a klimatickým podmínkám. Dále dojde k obnově části travnatých
ploch v místě odstraněných keřů, stromů a výměně či doplnění mobiliáře
v podobě 6 ks laviček.
Nejrozsáhlejší změny budou provedeny ve svahu před řadovými rodinnými
domy. Probírkou a následným doplněním výsadeb bude podpořena izolační
funkce těchto částí výsadeb na základě podnětů, které byly zapracovány do
projektové dokumentace revitalizace po veřejném projednání s obyvateli
města Milevska přímo v místě realizace plánovaných výsadeb. Kromě obnovy
starých výsadeb, zachování a podpoření izolační funkce zeleně u řadových
rodinných domů, byly výsadby doplněny hlavně o barevné a kvetoucí kultivary
(Malus „EVEREST“, Prunus avium „PLENA“), které jsou v tomto území zastou-
peny ve velmi malém měřítku. Celá realizace by měla být dokončena koncem
měsíce června.

Ing. Tereza Rašková, odbor životního prostředí
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CHYSTÁ SE BURZA S BLEŠÍM TRHEM
I přesto, že sál Domu kultury Milevsko prochází
rekonstrukcí, jsme se rozhodli uspořádat oblí-
benou dětskou burzu spojenou s bleším trhem.
Tak jako v době koronaviru proběhne venku
před DK a my doufáme, že nám opět vyjde
počasí! Pokud k nám tedy chodíte prodávat či
nakupovat, zapište si do kalendáře termín

sobota 15. dubna. Pokud by nám počasí nepřálo, burzu o týden posuneme. Pokud
máte doma nepotřebné hračky, můžete je na burze opět věnovat dobročinnému
obchůdku Darovna. Více informací včetně podmínek prodeje naleznete na
www.milevskem.cz. mk

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU

Vážení příznivci Charity Písek, vážení spoluobčané,
rádi bychom vám touto cestou poděkovali za podporu Tříkrálové sbírky. Letošní
23. ročník ročník největší dobročinné sbírkové akce v České republice máme za
sebou, a s neskrývanou radostí musíme říci, že velmi úspěšně. Díky vám všem,
lidem s dobrou vůlí a otevřeným srdcem, se nám povedlo vykoledovat pro nás

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Ve čtvrtek 19. ledna přijali strážníci MP Milevsko na tísňovou
linku 156 naléhavé oznámení s prosbou o okamžitou pomoc od
ženy, kterou na procházce se psem napadl jiný cizí pes.
Oznamovatelka, která byla do telefonu silně rozrušená, uvedla,
že není z Milevska, a tedy ani přesně neví kde je. Uvedla, že šla
po práci vyvenčit svého psa a popsala cestu od hřbitova až na
Vinice.

Tam zašla do lesa a pokračovala dál po cestě, když najednou přiběhl obrovský pes
a napadl jejího psa - ohaře. Žena prosila o okamžitou pomoc, podařilo se jí držet
cizího psa za obojek, ale ten neustále útočil na jejího psa. Hlídka MP ihned vyjela
směr Vinice a snažila se ženu najít. Strážníci museli odstavit auto v lese a běžet
na místo za stálého kontaktu s oznamovatelkou, která hlídku navedla k sobě. Psa
se podařilo odchytit pomocí odchytové tyče, kterou poté ve své zuřivosti dokonce
ohnul. Po celou dobu zákroku byl pes neskutečně zuřivý a snažil se zasahující
strážníky napadnout. Nakonec se ho ale přeci jen podařilo dostat do převozní
klece ve služebním voze, kde v zuřivosti a napadání pokračoval. Napadená žena
děkovala zasahujícím strážníkům a v šoku se snažila z místa co nejdříve vzdálit.

Další problém nastal při pokusu o vyložení psa z auta. Pes okamžitě útočil, jakmile
se k autu někdo přiblížil a hrozilo reálné nebezpečí, že by mohlo dojít ke zranění
zasahujících strážníků či samotného psa. Aby se předešlo jakémukoli zranění,
rozhodli se strážníci kontaktovat veterináře, který strážníkům pomohl psa přispat
a ti jej poté již klidného přemístili do útulku v Milevsku.
O den později se ve večerních hodinách na služebnu MP přihlásil majitel výše uve-
deného psa, který byl seznámen s tím, co jeho pes způsobil. Po předložení dokladů
potvrzující majetnický vztah k tomuto zvířeti mu byl pes vydán. Majitel psa byl
poté poučen o dalším postupu s tím, že po obdržení lékařské zprávy bude celá
věc postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

David Kvítek

naprosto rekordní částku 609 581 Kč. V českobudějovické diecézi pak tato částka
přesáhla 11 milionů a celorepublikově se v rámci Tříkrálové sbírky do pokladniček
vybralo více než 155 milionů Kč. Po přičtení online koledy, bezhotovostních darů
a výtěžku Tříkrálového koncertu tato částka dosáhla téměř 162 milionů Kč. 
Koleda organizovaná Charitou Písek probíhala v 79 obcích píseckého vikariátu
a jejich seznam, včetně výsledků koledy, naleznete na našem webu www.pisek.cha-
rita.cz v sekci Tříkrálová sbírka/výsledky. 
Děkujeme všem starostům a pracovníkům městských a obecních úřadů, kteří nám
pomáhali při zapečetění, rozpečetění a počítání pokladniček. Děkujeme všem
lidem, kteří finančním darem sbírku podpořili. Děkujeme všem malým i velkým
dobrovolníkům, kteří vyrazili na koledu, místním duchovním, kteří si vzali na
starost požehnání pro tříkrálové koledníčky a poslání Tříkrálové sbírky šířili mezi
své farníky. Děkujeme školám a školkám, které se do sbírky zapojily a obchodům
a firmám, které si vzaly kasičky do svých provozoven. Děkujeme také panu Havlíkovi
a firmě Toyota Dolák Písek za zapůjčení osobního automobilu pro potřeby sbírky.
Firmě Tebo a. s. Nová Včelnice za látky na tříkrálové kostýmy a také všem, kteří
přiložili ruku k dílu při šití kostýmů a přípravě pokladniček. A v neposlední řadě
patří poděkování také koordinátorkám Tříkrálové sbírky a jejich rodinám za tole-
ranci a trpělivost. Krásný výsledek 609 581 Kč je zásluhou vás všech.
Kde budou vybrané prostředky pomáhat? Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Z daru,
který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě Písek, 15 % využije na své
projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde
na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky. Charita Písek použije
výtěžek Tříkrálové sbírky na podporu potřebných prostřednictvím svých služeb,
které pomáhají těm nejzranitelnějším, od dětí, až po seniory, lidem s rozmanitými
životními příběhy a problémy, protože každý člověk je pro nás důležitý. Děkujeme,
že pomáháte s námi. Za Charitu Písek Veronika Skálová



BIO SENIOR - SPOLU
čtvrtek 2. 3. 15:00
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: 70 Kč 

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

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
sobota 4. 3., neděle 5. 3. 17:30
USA - Animovaný, komedie - Do kin se vrací jeden
z nejoblíbenějších hrdinů z pohádek o Shrekovi. Má
ten nejroztomilejší kukuč, před alkoholem dává před-
nost mléku a jako šermíř je přímo geniální. Kocour
v botách si bude v pohádkové dobrodružné jízdě plnit
poslední přání.
DABING 101 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

ZATMĚNÍ
sobota 4. 3., neděle 5. 3. 20:00
ČR - Komedie, thriller - Pozdní odpoledne sychravého
dne je předzvěstí neúplného zatmění měsíce a s tím
spojených pokleslých úmyslů. Netradiční postavení
Slunce a Luny dává vzniknout neobvyklému jevu,
krvavému měsíci. Krvavý měsíc. Krev. Zatmění.
ČESKÉ ZNĚNÍ 82 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

VŘÍSKOT 6 
čtvrtek 9. 3. 20:00
USA - Horor - Po nejnovějším vražedném řádění
Ghostface se poslední čtyři, kteří přežili, rozhodnou
opustit Woodsboro a započít novou kapitolu v New
Yorku.
TITULKY 119 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE
pátek 10. 3., sobota 11. 3. 17:30
Francie - Rodinný - 10letý Sebastián neochotně tráví
prázdniny na horách se svou babičkou a tetou. Pomá-
hat jim s ovcemi je pro chlapce z města sotva vzrušující
vyhlídkou. Ale pak potká Bellu, obrovského psa, se
kterou její majitel nepěkně zachází. Sebastián, při-
pravený bojovat proti nespravedlnosti a ochránit
svého nově nalezeného přítele, tak prožije nejšíle-
nější léto svého života.
DABING 96 min. 
vstupné: 120 Kč

CREED III
pátek 10. 3. 20:00
USA - Drama, sportovní - Poté, co Adonis Creed ovládl
svět boxu, se mu daří jak v kariéře, tak v rodinném
životě. Když se po dlouhém trestu ve vězení znovu
objeví bývalý boxerský zázrak Damian, touží dokázat,
že si zaslouží svou šanci v ringu. Konfrontace mezi
bývalými přáteli je víc než pouhý zápas. Aby Adonis
vyrovnal skóre, musí dát v sázku svou budoucnost
a utkat se s Damianem, který nemá co ztratit. 
TITULKY 116 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

MEDVĚD NA KOKSU
sobota 11. 3.  20:00
USA - Thriller, komedie - Ve známé písničce se zpívá
o tom, že „medvědi nevědí, že turisti nemaj zbraně“.
Medvědi ale bohužel také nevědí, že když najdou
v lese kokain, který při neúspěšné předávce vypadl
z letadla pašerákům, neměli by ho žrát.   
TITULKY  95 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

BABYLON
neděle 12. 3. 18:00
USA - Drama - Nejdivočejší místo na Zemi. Místo, kde
vycházejí hvězdy a zase rychle hasnou. Hollywood.
Tři příběhy – příběh o muži na vrcholu, o dívce, která
na něj šplhá, a o klukovi, který šel kolem, rámují blá-
znivou a velkolepou filmovou jízdu Damiena Chazella.
V hlavních rolích jeho Babylonu excelují Brad Pitt,
Margot Robbie a nováček Diego Calva.
TITULKY 188 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

BIO SENIOR - ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
čtvrtek 16. 3. 15:00
ČR - Komedie - Vztahová komedie režiséra Miloslava
Šmídmajera s Hanou Vagnerovou, Terezou Krippne-
rovou, Betkou Stankovou, Markem Vašutem, Markem
Němcem, Zlatou Adamovskou, Danielou Kolářovou
a Igorem Orozovičem. Snímek, jehož předností jsou
svěží herecké výkony, skvělá kamera, a především
bohatý děj, vtipné situace a zábavné dialogy.
ČESKÉ ZNĚNÍ 105 min. 
vstupné: 70 Kč 

SHAZAM! HNĚV BOHŮ
čtvrtek 16. 3., pátek 17. 3. 20:00
USA - Akční, komedie, fantasy - Film je pokračováním
příběhu dospívajícího chlapce Billyho Batsona, který
se po vyslovení kouzelného slova „SHAZAM!“ promění
ve své dospělé alter ego superhrdiny Shazama.
DABING 131 min. 
vstupné: 130 Kč 

ÚŽASNÝ MAURIC
pátek 17. 3., sobota 18. 3., neděle 19. 3. 17:30
VB, Německo - Animovaný - Ze světa úžasné Země-
plochy a z knihy Terryho Pratchetta přichází do kin
originální hrdinové v animované komedii Úžasný
Mauric. Mluvící a hodně vykutálený kocour Mauric se
dá dohromady se skupinou inteligentních krys 
a s lidským klukem a vymyslí plán, jak v jednom nebo-
hém městě přijít k penězům. 
DABING 90 min. 
vstupné: 130 Kč

65
sobota 18. 3. 20:00 
USA - Sci-fi, thriller - Po nouzovém přistání na nez-
námé planetě pilot Mills (Adam Driver) rychle zjistí,
že se nachází na Zemi… před 65 miliony lety. Jelikož
Mills, další přeživší a Koa (Ariana Greenblattová) mají
na záchranu jediný pokus, musí se při svém epickém
boji o přežití vydat napříč neznámou krajinou plnou
nebezpečných prehistorických tvorů.
TITULKY 110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

SLUŽKA
neděle 19. 3. 20:00 
ČR, SR - Drama, historický - Dvě dívky zmítané prob-
lémy dospívání a citovou nejistotou se rozhodnou
podlehnout vzájemné přitažlivosti bez ohledu na
rozdíly v jejich sociálním postavení a národnosti.
Zatímco se v roce 1918 svět koupe v krvavé válce,
zápasí služka a panská slečna o právo svobodně žít
a milovat.
ČESKÉ ZNĚNÍ 110 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

JOHN WICK: KAPITOLA 4
čtvrtek 23. 3., pátek 24. 3. 18:00
USA – Thriller, akční, kriminální - John Wick (Keanu
Reeves) odhalí cestu, jak porazit Nejvyšší radu. Než
se mu však podaří získat svobodu, musí čelit novému
nepříteli, který má mocné spojence po celém světě.
Bude to o to těžší, že nová spojenectví mění staré
přátele v nepřátele...
TITULKY 169 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

BUĎ CHLAP!
sobota 25. 3., neděle 26. 3. 20:00 
ČR - Komedie, dobrodružný - Dobrodružná komedie
o jednom setkání, které změní život hned několika
lidem. O nenaplněné dětské lásce a odhodlání udělat
pro ni cokoliv. Jakub Prachař, Tereza Ramba a Ondřej
Sokol v rolích, v jakých je diváci ještě neviděli. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 96 min.
vstupné: 140 Kč 

DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ
čtvrtek 30. 3., pátek 31. 3. 18:00
USA - Dobrodružný, fantasy, komedie - Není nad
pořádné dobrodružství! Ve filmu Dungeons & Dra-
gons: Čest zlodějů, který vychází z jedné z celosvětově
nejoblíbenějších her Dračí doupě, si ho diváci užijí
měrou vrchovatou. Čekají je fantastické světy plné
monster, kouzel, humoru, a hlavně svérázná partička
hrdinů, které nejde nemilovat. 
DABING 134 min. 
vstupné: 150 Kč 

SPOTOVEC MILEVSKA 2022
pátek 3. 3. 18:00
Kdo si letos odnese ocenění za minulý rok? Těšit se
můžete na vyhlášení tradičních kategorií a dopro-

MILEVSKÉ KINO

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

DŮM KULTURY

NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz
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vodný program. Celým večerem nás provede mode-
rátorka Simona Krajíčková.
Milevské kino

KURZ - HÁČKOVANÉ BAČKORY
sobota 4. 3. 16:00
Chcete si zahřát nožky vlastnoručně vyrobenými bač-
korami? Přijďte si je uháčkovat do DK Milevsko z jemné
a velice příjemné příze Alize Puffy Fine. S sebou si
přineste háček č. 3 (je možné ho zakoupit i na místě).
Prosíme přihlášky předem.
učebna 4
vstupné: 210 Kč

VÝROČNÍ SCHŮZE ČRS
neděle 5. 3. 08:30-11:00
výuková učebna

WORKSHOP PRVNÍ POMOCI S UKÁZKOU
MASKOVÁNÍ
úterý 7. 3. 18:00
Každý ví, že včas a správně podaná první pomoc může
zachránit nejeden lidský život. Kdo z nás ale dokáže
rychle a správně reagovat, když se do takové situace
dostane? Pořádá DK Milevsko a Místní skupina Čes-
kého červeného kříže Sepekov (pod záštitou OS ČČK
Písek).
loutkový sál
vstupné: dobrovolné

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 8. 3. 18:00-20:00
loutkový sál

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 14. 3. 12:00-15:00
učebna 2

KČT - PACIFIC CREST TRAIL
úterý 14. 3. 18:00
Vypráví a promítá Monika Spáčilová a Matěj Adámek.
loutkový sál

HUDEBNÍ SKLEPY - BLANKA ŠRŮMOVÁ & JAN
SAHARA HEDL & NĚŽNÁ NOC
středa 15. 3. 19:30
Jedinečné vystoupení skvělých hudebníků. Těšit se
můžete na strhující živé vystoupení, kus české hudeb-
ní historie, dvě charismatické osobnosti, propojení
jejich hlasů, kvalitní písně a zajímavé interpretace.
Milevské kino
vstupné: předprodej 270 Kč, na místě 330 Kč

TVOŘENÍ PRO MALÁ STVOŘENÍ - VÝROBA
CHOBOTNIČKY
úterý 21. 3. 16:00
Přijďte si vyrobit chobotničku z vlny. Naučíte se pletení
copánku adozvíte se něco málo ochobotničkách. Tvoření
je určeno pro děti i rodiče s dětmi, přihlášky předem.
učebna 4
vstupné: 130 Kč

TOULKY ZA POZNÁNÍM - 9 MEXICKÝCH STÁTŮ
úterý 21. 3. 18:00
Cestovatelky a blogerky Karolína Kilhofová a Denisa
Zmeškalová, alias Deny & Carol, nám poví o svém
čtyřměsíčním putování napříč Mexikem, ukážou nám
nejhezčí pláže Yucatánu, přírodu krásného a málo
objeveného Chiapasu, prozradí nám něco o historii
a zabrouzdáme i na sever Mexika. Nevynecháme

šnorchlování, aztécké i mayské pyramidy, spoustu
zvířat, jídla, mayskou kulturu, katedrály, katakomby
a mnoho nádherných cenotes.
loutkový sál
vstupné: 40 Kč

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 22. 3. 18:00-20:00
loutkový sál

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER –
BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
čtvrtek 23. 3. 18:00
Naše pozvání přijal Jakub Kadlec, dlouholetý žák
Lamy Oleho Nydahla, od kterého se dozvíte, že budd-
hismus není jen filozofií, náboženstvím či psychologií
a že Buddhova učení nabízejí praktické poznatky
využitelné v každodenním životě. 
výuková učebna
vstupné: 40 Kč

POHÁDKA - VODNICKÉ VYPRÁVĚNÍ
neděle 26. 2. 15:00
Od jihočeských rybníků pocházejí tři vodníci, kteří
se nehodlají smířit s tím, že na ně děti i dospělí málem
už nevěří. Takový vodník, to není jen tak někdo, ten
dokáže věcí, že údivem nezavřete pusu. Uvidíte, co
se stane, když se vodník zamiluje a co teprve, když
se zamiluje vodnice! Potápěči, plavci a u břehu rácha-
jící se drobotino, dávejte velký pozor, vodníci jsou
skuteční, praví a už se na vás těší.
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let, vstupné platí
všichni návštěvníci od 3 let věku. 
Milevské kino
vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 90 Kč

SK ZVVZ PŘEDNÁŠKA - DOPRAVNÍ PŘEDPISY
úterý 28. 3. 09:00
Co je nového v dopravních předpisech a na co si dát
pozor? 
Milevské kino
vstupné: 30 Kč, členové SK ZVVZ zdarma

KČT - BOSNA MUSLIMSKÁ I KŘESŤANSKÁ
A KRÁSY JIHU DALMÁCIE
úterý 28. 3. 18:00
Vypráví a promítá Ing. Jiří Kolda.
loutkový sál

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
středa 29. 3. 17:00
výuková učebna

PŘIPRAVUJEME:

ARNOŠT FRAUENBERG – UTRŽENEJ ZE
ŘETĚZU – STAND-UP SPECIÁL
pondělí 3. 4. 19:00
Stand-up komik, herec a moderátor, kterého znáte
zpořadů Comedy Club, Na Stojáka nebo Brzda Evropy 2. 
Milevské kino
vstupné: předprodej 290 Kč, na místě 350 Kč

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA + BLEŠÍ TRH
sobota 15. 4. 10:00-12:00
Z důvodu rekonstrukce DK proběhne burza venku,
v případě nepříznivého počasí se termín posouvá na
22. dubna, sledujte www.milevskem.cz.
prostory před DK
vstupné: zdarma

HUDEBNÍ SKLEPY - VLADIMÍR MERTA
čtvrtek 20. 4. 19:30
Písničkář, hudební skladatel, textař, scenárista, fil-
mový a divadelní režisér, dokumentarista, esejista,
publicista, prozaik, kreslíř a fotograf. 
Galerie M
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

VERNISÁŽ VÝSTAVY NA KŘÍDLECH HUDBY
A POEZIE II.
čtvrtek 2. 3. 17:00

VÝSTAVA NA KŘÍDLECH HUDBY A POEZIE II.
pátek 3. až pátek 31. 3. 
Malby, kresby a koláže.
vstupné: 10 Kč

ŠIFROVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
každé březnové pondělí
Po úspěšném šifrování v loňském roce tentokrát
v rámci Měsíce čtenářů budou pro naše čtenáře při-
pravené šifry, které odtajní místo, kde je ukryta kníž-
ka. Kdo dřív šifru rozluští a knihu nalezne, toho také
bude. Každé březnové pondělí odtajníme jednu šifru.

POVÍDÁNÍ O KNÍŽKÁCH
každý březnový čtvrtek 14:00-15:00
Letošní Měsíc čtenářů má podnázev Návrat ke knihám,
a i my se na dětském oddělení prostřednictvím lite-
rárních žánrů vrátíme ke čtení a knížkám. Na celý
měsíc vypneme PC i Wifi v knihovně a budeme opět
objevovat příběhy literárních hrdinů. Každý čtvrtek
se zaměříme na jeden literární žánr.
dětské oddělení

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

PŘEDNÁŠKA: PROČ DOMÁCÍ HOSPIC?
čtvrtek 9. 3. 17:00
Neopomínáme ani méně příjemná, ale důležitá téma-
ta. Přijďte si poslechnout povídání o péči v domácím
hospici. Přednáší zdravotní sestra a zakladatelka
Domácího hospice Athelas v Písku Mgr. Milada Štoj-
dlová.
studovna

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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AMNESTIE NA UPOMÍNKY + REGISTRACE PRO
NOVÉ ČTENÁŘE ZDARMA
pondělí 13. až pátek 17. 3.
Březen je Měsícem čtenářů a má své výhody. Překročili
jste výpůjční lhůtu a knihy máte stále doma? Přineste
je v týdnu od 13. do 17. března a upomínky vám pro-
mineme. Stejně tak máte jedinečnou příležitost stát
se naším čtenářem na rok zdarma!
dětské + dospělé oddělení

UKÁZKOVÁ LEKCE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
úterý 14. 3. 10:00
Přijměte pozvání na osvětovou přednášku pro všech-
ny věkové kategorie o využívání mozkové kapacity
a možnostech posilování paměti.
pobočka knihovny v DK

BESEDA: JARMILA MANDŽUKOVÁ - BYLINKY
NA JARNÍ ÚNAVU
středa 15. 3. 17:00
Zveme vás na druhou besedu z cyklu Čteme jihočeské
autory. Tentokrát k nám zavítá odbornice na moderní
gastronomii a zdravou výživu, spisovatelka Jarmila
Mandžuková, autorka knih Bylinky - Léčivá moc pří-
rody, Zdraví je v naší hlavě nebo Nenechte se zabít
cukrem.
Kavárna Za oknem

STEZKA ČESKEM - MŮŽE JÍT KAŽDÝ
čtvrtek 23. 3. 17:30
Vše, co jste chtěli vědět o prvním oficiálním dálkovém
přechodu ČR, ale báli jste se zeptat. Těšit se můžete
nejen na skvělé vyprávění Martina Úbla, ale také na
příjemné posezení s občerstvením. Rezervace míst
na dospělém oddělení.
Hotel Smrž - Sepekov
vstupné: 150 Kč

LISTOVÁNÍ - DOBRÝ PROTI SEVERÁKU
úterý 28. 3. 20:00
Srdečně vás zveme na druhé letošní Listování, ten-
tokrát s knihou Daniela Glattauera Dobrý proti seve-
ráku. Na tenkém ostří mezi absolutním neznámem
a nezávaznou intimitou.
Kavárna Za Oknem
vstupné: 160 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě

VEČER S ANDERSENEM A DAISY MRÁZKOVOU
pátek 31. 3. 18:00-21:00
Večer s Andersenem je celorepublikovou akcí pro děti
na podporu dětského čtenářství. Letošním večerem nás
provede Daisy Mrázková ajejí krásné ilustrace apříběhy
v knihách. Večer s Andersenem je určený pro děti od 1.
do 4. třídy. Rezervace míst na dětském oddělení.
dětské oddělení

VERNISÁŽ VÝSTAVY - FENOMÉN IGRÁČEK
neděle 5. 3. 15:00
Zveme širokou veřejnost na vernisáž výstavy o his-
torii, současnosti, vývoji a výrobě této legendární
hračky. Její součástí jsou unikátní Igráčci v podobě
člena řádu premonstrátů a figurka s maskou Baku-
se. Výstava potrvá do pondělí 8. května.

ZIMNÍ STADION: 
Veřejné bruslení a hokejová utkáni na www.spos-
milevsko.cz.
18. 3. 15:00 Hokejová show HC Olymp Praha
22. 3. 17:00 Krasobruslařská pohádková exhibice

(od 10:00 pro školy a školky)

SPORTOVNÍ HALA:
4. 3. 09:00 Proactive – Milevský pohár
5. 3. 08:00 Házená přípravka + mini

17:00 Florbal junior Play Off
11. 3. 08:00 Tukani – Nohejbalový turnaj

17:00 FCB dorost
20:00 Florbal muži Play Off

12. 3. 08:00 Házená turnaj
18:00 Florbal muži Play Off

18. 3. 08:30 Házená – mini, st. + ml. žačky, ženy
19. 3. 08:00 Házená turnaj
25. 3. 08:00 FBC muži B
26. 3. 08:00 FBC elévové

VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA:
4. 3. 10:00 FC muži A - Vodňany

12:00 FC junior - Bernartice
5. 3. 08:30 FC ml. + st. žáci - Sedlčany
11. 3. 10:00 FC st. dorost - Veselí n/L.

12:00 FC ml. dorost - Čimelice
18:00 FC junior - Dobrá Voda

12. 3. 14:30 FC muži A - Semice
18. 3. 18:00 FC junior - Sedlice
26. 3. 11:00 FC st. žáci - FC Písek B

13:00 FC ml. žáci - FC Písek B
15:00 FC muži A - FK J. Hradec

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

PACIFIC CREST TRAIL - 4 268 KM - 163 DNÍ
úterý 14. 3. 18:00
Turistická beseda. Pěšky z Mexika do Kanady přes
pohoří Sierra Nevada. Vypráví a promítá Monika Spá-
čilová a Matěj Adámek.
DK - loutkový sál

BOSNA MUSLIMSKÁ I KŘESŤANSKÁ A KRÁSY
JIHU DALMÁCIE
úterý 28. 3. 18:00
Turistická beseda, vypráví a promítá Ing. Jiří Kolda.
DK - loutkový sál

FOCENÍ A ÚPRAVY FOTEK MOBILEM 
čtvrtek 2. 3. 09:00

Určeno pro zájemce, kteří mají svůj vlastní chytrý
telefon. Tříhodinový kurz pouze pro přihlášené.
Klubovna nad jídelnou Lidovka

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
úterý 14. 3. 09:30
Sportovní soutěž dvoučlenných družstev ve vybra-
ných pohybových činnostech. Jde hlavně o radost
z pohybu a hezké zážitky. Doporučujeme přihlášení
předem, přezůvky s sebou!
Sokolovna

SOLE FELSEN BAD - GMÜND
úterý 21. 3. odjezd v 07:00
Koupání v solných termálních lázních. 

PŘEDNÁŠKA - DOPRAVNÍ PŘEDPISY 
úterý 28. 3. 09:00
Co je nového v dopravních předpisech a na co si dát
pozor? Přednášet bude učitel autoškoly. 
Milevské kino

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 9. 3. 08:00-16:00 
Bezplatné individuální konzultace - PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

KOMUNITNÍ CENTRUM:
NA VLTAVU!
středa 1. 3. 17:00
Komentované promítání fotografií míst, která už na
vlastní oči nikdy neuvidíme. Pomyslné putování dáv-
no zmizelým krajem středního Povltaví. Navštívíme
zaniklé obce, osady a samoty i všechny, kdo na Vltavě
žili a pracovali. Stranou nezůstanou ani první turis-
tická letoviska a jejich návštěvníci, ani staří trampové
a vodáci.

JAK BEZPEČNĚ KOUPIT, PRODAT NEBO
PRONAJMOUT SVOJI NEMOVITOST
středa 8. 3. 17:00 
Dozvíte se, na co si dát pozor, jaké jsou zákonné pod-
mínky, jaká je úloha katastru nemovitostí a seznámíte
se se základními pojmy. 
Přednáší Josef Kašpar - certifikovaný realitní makléř.

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ HONZI
STROUHALA
pondělí 13. 3. 17:00
Výstava mapuje Honzovu půlroční expedici, kdy
s krosnou plnou negativních filmů projel přes jiho-
východní Asii, Myanmar až po Indii. Na vernisáži autor
přiblíží jeho barvité zážitky z cest zachycené na čer-
nobílý film.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ MILEVSKO
středa 15. 3. 17:00 
Přijďte si poslechnout a podpořit hudební talenty
z Milevska a okolí.

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

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

CENTRUM MILÍSEK

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



CHULIGÁNSTVÍ NA SPORTOVNÍCH UTKÁNÍ
pondělí 27. 3. 17:00 
Křik, nadávky, dýmovnice, ale i ostré rvačky - to vše je
chuligánství na sportovních utkání. O zkušenostech
s touto specifickou subkulturou nám bude vyprávět Kami-
la Vendula Muziková - specialistka na ochranu měkkých
cílů, jejíž firma se stará o bezpečnost na stadionech.

VNITŘNÍ POHODA A DUŠEVNÍ ROVNOVÁHA
středa 29. 3. 17:00 
Svůj život můžeme žít naplno pouze ve chvíli, kdy
přijímáme a milujeme sami sebe. Až pak můžeme
milovat a přijímat ostatní. Se sebeláskou a sebepři-
jetím jsme na svět přišli, ale výchovou a sebe popí-
ráním jsme na ně částečně nebo docela zapomněli.
Na setkání se dozvíte, jak je v sobě opět objevit a vydat
se na dobrodružství jménem sebepoznání.
Přednáší terapeut a kouč Pavel Brčák.

PERLA AFRIKY - UGANDA
pátek 31. 3. 18:00
Cestovatelská přednáška o africkém putování napříč
Ugandou. Cestovatelky Bára Fuková a Šárka Kašpa-
rová vás provedou dobrodružstvím v ugandské divo-
čině. Vydejte se s nimi na cestu nejen za slony, lvy
nebo šimpanzi, ale také za tím nejzajímavějším - za
gorilami horskými. Na přednášce se dozvíte jak tato
expedice probíhala a co všechno holky po cestě zaži-
ly. Povídání bude doplněno spoustou fotek a videí.
vstupné: 100 Kč

PŘIPRAVUJEME:

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S MILÍSKEM
I. turnus 17.-21. 7. 
II. turnus 14.-18. 8. 
Příměstské tábory pro děti od 6 do 15 let. Přihlášky
na www.centrummilisek.cz, cena: 2500 Kč.

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR ORLÍK MARINA
26.-30. 8. 
Pobytový tábor v rekreačním areálu na břehu Orlické
přehrady. Přihlášky na www.centrummilisek.cz, cena:
3750 Kč.

PREVENTIVNÍ TÉMA - SEXUÁLNÍ VÝCHOVA
středa 1. 3.

PŘÍCHOD JARA
pondělí 6. 3.

MDŽ
středa 8. 3.

VAŘENÍ
pondělí 13. 3.

SV. PATRIK - HOĎ SE DO ZELENÉ
pátek 17. 3.

MOTIVAČNÍ TÝDEN
pondělí 20. až pátek 24. 3.

TÉMA - ZMĚNA ČASU
pondělí 27. 3.

J. A. KOMENSKÝ
úterý 28. 3.

KONCERT PRO SENIORY 
středa 29. 3. 14:00
ul. Gen. Svobody

KONCERT ŽÁKŮ 
čtvrtek 30. 3. 17:00
sál ZUŠ Milevsko

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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Uzávěrka dubnového čísla Milevského
zpravodaje je v úterý 21. března 

ve 12 hodin. Své příspěvky můžete zasílat 
na e-mail: zpravodaj@milevskem.cz.

Pořádáte akci v Milevsku? Dejte nám o ní vědět
na e-mail akce@milevskem.cz a my ji

zveřejníme na www.milevskem.cz.
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Až po několika letech jsme se začali zabývat historií bombového útoku na okresní
sekretariát KSČ v Milevsku, k němuž došlo v noci ze 14. na 15. května 1950. Sekre-
tariát tehdy sídlil na nynějším náměstí E. Beneše čp. 123, v domě, kde už po
dlouhá léta sídlí pošta. Kanceláře sekretariátu se nacházely přesně tam, kde jsou
dnes poštovní přepážky. Příslušníci odbojové skupiny Černý lev 777 vhodili onoho
dne krátce po půlnoci do sekretariátu bombu, podomácku vyrobenou z ekrazitu,
vojenských granátů a zápalných střel. Po výbuchu nálože, která byla vhozena do
domu oknem ze dvora, byla většina kanceláří zdemolována, na jednom místě
dokonce vypukl požár a výbuchem byl smrtelně zraněn štábní strážmistr SNB
Josef Skopový ze stanice Kostelec nad Vltavou, který tu noc sekretariát střežil.
Tato akce způsobila na Milevsku velký poprask a rozsáhlé vyšetřování. Pachatelé
byli nakonec dopadeni až roku 1954 a v říjnu téhož roku se v milevské sokolovně
konalo výjezdní zasedání Krajského soudu v Českých Budějovicích, jež mělo potres-
tat pachatele a jejich pomocníky. Byly zde vyneseny tři rozsudky smrti a řada
dalších dlouholetých trestů. Ortely smrti byly vykonány v pankrácké věznici dne
10. února 1955. 
Součástí dokumentů k tomuto případu jsou i fotografie z místa činu, dnes uložené
ve fondech Státního oblastního archivu v Třeboni. Jejich kopie jsme si v archivu
kdysi vyžádali i pro Milevské muzeum. Snímky dokládají poničený interiér kanceláří
sekretariátu v budově pošty na milevském náměstí, vidíme zde v podlaze i kráter
po výbuchu, který musel být patrně dosti mohutný. Jeden z pamětníků události,
který tehdy jako malý chlapec s rodiči bydlel v horních patrech domu, nám kdysi
vyprávěl, že silou exploze nadskočil celý dům.  

Snímky poničeného sekretariátu jsme prostudovali, ale nedávali jsme si je do
souvislosti s předměty v našem sbírkovém fondu. Prostě nás to nenapadlo. Zlom
nastal až koncem roku 2022, kdy jsme studovali podrobnosti onoho atentátu,
a přitom jsme si detailně prohlíželi naskenované a silně zvětšené snímky zničeného
interiéru sekretariátu. Naše zraky najednou padly na nevelký obraz, zavěšený na
stěně. Nejdřív jsme tomu nevěřili, ale po dalším zvětšení snímku už nebylo pochyb.
Ano, na stěně stranického sekretariátu visel tehdy onen zmíněný portrét Jana
Šnejda, vytvořený akademickým malířem Karlem Stehlíkem. Byl na stěně i ve
chvíli výbuchu, a stal se tak němým svědkem oněch dramatických událostí. Možná
právě proto jej později komunistický sekretariát předal do muzejních sbírek. Záro-
veň jsme pochopili, od čeho pochází fyzické poškození obrazu, které se liší od
stavu, kdy by byl obraz poškozen jen zubem času. 
Portrét Jana Šnejda se tak pro nás stal dvojnásob cenným. Jednak se jedná o por-
trét, kterých malíř Karel Stehlík vytvořil jen minimum a daly by se možná spočítat
na prstech jedné ruky, protože, jak jsme si už řekli, Stehlík byl především krajinář.
A hodnota obrazu ještě stoupla poté, kdy jsme zjistili, že obraz se stal němým
svědkem výbuchu na milevském náměstí - jedné z nejdramatičtějších událostí
v novodobých dějinách města Milevska.  

Vladimír Šindelář, Milevské muzeum

Milevské muzeum má ve svých
sbírkových fondech přes 40 000
předmětů. Exponáty jsou podle
oborů rozděleny do několika
podsbírek a jednou z nich je
i podsbírka s názvem „Výtvarné
umění“. Jsou zde uloženy sochy
a sošky, kresby, rytiny, ale nej-
více je tu obrazů. Většinou se
jedná o olejomalby na plátně,
překližce či sololitu. Podsbírka
obsahuje 900 evidenčních
čísel, z nichž 123 čísel tvoří dílo
známého milevského umělce,
akademického malíře, národ-
ního umělce Karla Stehlíka.
V jeho díle převládají zejména
krajinářské náměty, kterých
milevské okolí poskytlo umělci
dost a dost. 
Méně je však známo, že malíř
se ještě do doby kolem roku
1950 věnoval i figurální tvorbě

a portrétům. Maloval své blízké, členy rodiny a přátele, jen málokdy zobrazil
někoho, kdo nepatřil do jeho blízkého okruhu. Portrétů, jež zhotovil Karel Stehlík,
tedy není nijak mnoho a z tohoto důvodu jsou poměrně vzácné. Některé z nich si
mohli zájemci prohlédnout na výstavě, kterou roku 2012 uspořádalo Milevské
muzeum ke 100. výročí umělcova narození. 
Byl tehdy mezi nimi i nevelký portrét, zobrazující zakladatele milevské organizace
Komunistické strany Československa, Jana Šnejda. Jedná se o olej na překližce
o rozměrech 40 x 59 cm. Dílo se nese v typickém politickém stylu konce čtyřicátých
let minulého století a je doplněno i heslem „Buď práci čest!“ Bylo patrně zhotoveno
na objednávku tehdejší I. stranické organizace KSČ v Milevsku, která jej pak roku
1951 předala do sbírek Milevského muzea, jak dokládá příslušný záznam v pří-
růstkové knize muzea. 
Obraz byl už tehdy poškozený, a proto jej milevští muzejníci dali před chystanou
výstavou roku 2012 restaurovat do píseckého ateliéru Ivany Petrové. Na obraze
bylo patrné uvolnění barevné vrstvy od překližkové podložky s jejím následným
odpadáváním. Kromě poškození, vzniklého zubem času, však na obraze byly vidět
i některé drobné oděrky, které byly zapříčiněny fyzicky. Nikdo z nás však nad jejich
původem tehdy nepřemýšlel, vždyť ve státních i soukromých sbírkách je množství
obrazů, které se do našich časů dochovaly poškozené a teprve zručné ruce res-
taurátorů jim vrátí jejich původní vzhled. Po skončení výstavy roku 2012 jsme
obraz uložili zpět do muzejního depozitáře. Právě začínalo stěhování muzea do
nové budovy ve II. nádvoří kláštera, a tak jsme měli práce až nad hlavu. 

STŘÍPKY Z MINULOSTI – PŘÍBĚH STARÉHO OBRAZU

Pohled na budovu Okresní hospodářské záložny na milevském náměstí. Snímek byl zho-
toven v květnu 1950, krátce po atentátu, což dokládají vyražená okna vlevo od vchodových
dveří. Foto ze sbírek Milevského muzea. 

Pohled do zničených kanceláří tehdejšího stranického sekretariátu KSČ v Milevsku. Vlevo
na stěně je zavěšen portrét Jana Šnejda, dnes ve sbírkách Milevského muzea.
Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Písek, Okresní národní výbor
Milevsko, manipulace 1949-50, kart. 6, inv. č. 62, sign. 246. 

Portrét Jana Šnejda. Foto L. Panec, ze sbírek Milev-
ského muzea, př. č. 66/88.



Koncem ledna jsme měli
v Pastelce hodně napilno.
Děti připravovaly maso-
pustní výzdobu do cukrár-
ny u paní Maarové, a tak se
pekly koláče a dělaly 
jitrnice. Škoda, že tento-
krát jen z kartonu, ale kdo
ví, jak tomu bude napřes-
rok? 
V pátek 27. ledna jsme si
vyzkoušeli cvičný poplach
požární ochrany. Ukázali
jsme si bezpečnostní pro-
tipožární dveře a únikové
východy. Děti ze Zelené
pastelky si formou drama-
tizace sehrály „požár
v Pastelce“ a přizvaly na
pomoc své kamarády
z malé třídy. Společnými
silami pak všichni přivolali
policii, hasiče, oheň uha-
sili a ošetřili zraněné. 

Od začátku února si povídáme a poznáváme naše město Milevsko. Navštívili jsme
Dům kultury v Milevsku a potěšili se tak trochu strašidelnou loutkovou pohádkou
A na hradě nám straší. Moc se nám líbila. 
Velkou radost dětem udělaly dva environmentální pořady, které přinesly i řadu
poznatků a zajímavostí o lese, jeho obyvatelích a dravcích. Živé sovy létaly dětem
nad hlavami přímo ve třídě.  Dozvěděli jsme se, že péče o takovéto domácí mazlíčky
vůbec není snadná.
Nejenom v únoru je potřeba upevňovat přátelství, být ohleduplný a pomáhat dru-
hým. Všechny tyto vlastnosti jsme si připomněli během Kamarádského dne, při
kterém si děti vymalovávaly srdíčka a pak jimi obdarovaly své nejmilejší kamará-
dy. Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ PASTELKA
VE ŠKOLCE JE ZÁBAVA
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Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Milevsko
oznamuje konání

Výroční členské schůze
Kdy: 5. 3. 2023 od 08:30 hodin

Kde: DK Milevsko – 1. patro – výuková učebna

MŠ SLUNÍČKO
DĚTI NAVŠTÍVILY KINO

Ke konci ledna navštívila naše Mateřská škola Sluníčko Milevské kino, kam se
svým interaktivním dětským představením zavítal Krejčík Honza. Jak název „První
slovo platí, druhé leze z gatí“ napovídá, šlo o zábavný, a především poučný program
plný písniček a říkanek s pohybem. Na konci se Honza s dětmi rozloučil polštářovou
bitvou a vzal je k sobě na podium. 

Kolektiv MŠ Sluníčko

MŠ KYTIČKA
A PAK SE TO STALO!

V únoru navštívilo Mateřskou školu Kytička táborské Divadlo DOKOLA se svým
představením „A pak se to stalo!“ To by nebylo nic neobvyklého, ale představení
„A pak se to stalo!“ bylo nastudováno podle stejnojmenné knihy dětmi i učitelkami
oblíbené spisovatelky Ester Staré. 
Přestože děti znají příběhy z této knihy už nazpaměť, poslouchají je stále rády.
Na divadelní představení se s velkým očekáváním těšili děti i dospělí. Divadlo
DOKOLA nezklamalo. Hravé příběhy „O nečesaných vláskách“, „O upatlaném jed-
líkovi“, „O špinavých uších“, ale třeba i „O žalování“ zaujaly i nejmenší děti. A o to
větší radost byla, když se děti staly přímými aktéry jednoho z příběhů, příběhu
O neuklizených hračkách.
Nabídek na různá divadelní představení je mnoho. Snažíme se vybírat jen ta
kvalitní, a pokud se povede vybrat takové, které je poučné, zábavné a má i výchovný
přesah, jsme spokojeni. Už teď se těšíme na další představení na motivy knihy
Karla Čapka „Dášeňka čili život štěněte“. Jarmila Jungbauerová, DiS.

TIC ZÍSKALO CERTIFIKÁT PÉČE O KVALITU
Turistické informační centrum Milevsko zís-
kalo certifikát Péče o kvalitu, tzv. Známku Q.
Kvalitu v cestovním ruchu symbolizuje právě
tato známka. Známka Q se uděluje ve spolu-
práci s Českou unií cestovního ruchu a pro-
fesními asociacemi. Značku, kterou iniciovali
sami podnikatelé, mohou získat profesioná-
lové v turismu, pokud jsou klientsky vstřícní,
pečují o kvalitu a úspěšně projdou certifikač-
ním procesem. Aktuálně ji má právo užívat
více než 250 subjektů od cestovních kanceláří,
cestovních agentur přes turistická a infor-
mační centra, kempy, skiareály po fitness,
bazény a horské průvodce. Certifikáty mají

platnost 3 roky. Jsme rádi, že i naše infocentrum se může tímto certifikátem pyš-
nit. Dům kultury Milevsko



FOTOOBJEKTIVEM

Loutkový soubor při DK Milevsko sehrál ve čtvrtek 2. února tři představení pohádky A na
hradě nám straší pro děti z mateřských škol a 1. tříd škol základních. Pohádku si nenechaly
ujít ani děti z milevské ZŠ se speciálním vzdělávacím programem, které poté do domu
kultury donesly obrázky, které na námět pohádky namalovaly. 

Karnevalové veselí nemohlo chybět ani v Mateřské škole Sluníčko.
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Ředitelství obou základních škol oznamují, že zápis
žáků do 1. tříd pro školní rok 2023-2024 se bude
konat v pátek 14. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu
15. dubna od 9 do 11 hodin v budovách obou základ-
ních škol v Milevsku. Zápis je určen pro děti narozené
od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a dětem, které

dostaly v minulém roce odklad povinné školní docházky. K zápisu s sebou přineste
rodný list dítěte a občanský průkaz. Aktuální informace najdete na webových
stránkách škol.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
Mgr. Michal Divíšek, ředitel 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

1. ZŠ MILEVSKO
EXKURZE V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

V úterý 31. ledna navštívili žáci devátého ročníku Poslaneckou sněmovnu. V dopro-
vodu paní poslankyně Pavly Pivoňky Vaňkové měli možnost si prohlédnout prostory
sněmovny, posedět v poslaneckých křeslech nebo se postavit za řečnický stolek.
Po prohlídce proběhla diskuse s paní poslankyní. 
Odpoledne žáci strávili procházkou po Karlově mostě. Poté navštívili Sovovy mlýny
a dále pokračovali po nábřeží k Tančícímu domu, kde na ně čekal autobus. Exkurze
se vydařila, všichni žáci odjížděli z Prahy spokojeni. 

Mgr. Miroslava Honzíková

BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
… to bude téma dalšího diskusně vzdělávacího
večera, který pro vás v DK Milevsko připravu-
jeme. Naše pozvání přijal Jakub Kadlec, dlou-
holetý žák Lamy Oleho Nydahla, od kterého
se dozvíte, že buddhismus není jen filozofií,
náboženstvím či psychologií a že Buddhova

učení nabízejí praktické poznatky využitelné v každodenním životě. Tyto metody
nejsou závislé na konkrétní kultuře. Ve spojení s meditacemi pomáhají poznat
náš vlastní potenciál, rozvíjet vnitřní rovnováhu a klid, zachovávat zdravý odstup
od situací a nalézt trvalé štěstí, které není podmíněné tím, co se zrovna děje. 
Pokud vás téma zaujalo, rádi vás přivítáme ve čtvrtek 23. března od 18 hodin ve
výukové učebně v 1. patře DK Milevsko, vstupné je 40 Kč. mk

POLIKLINIKA NABÍZÍ MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ
Poliklinika Milevsko na reha-
bilitačním oddělení od března
nově nabízí novou odbornou
léčbu - manuální lymfodre-
náž. Je to speciální manuální
technika, která je zaměřená
na povrchový mízní systém.
Zároveň je to technika nena-
hraditelná přístrojovým oše-

třením. Manuální lymfodrenáž je velice prospěšná pro správné fungování lymfa-
tického systému a organismu jako takového. 
Kdy lymfodrenáž pomáhá?
• otoky lymfatického nebo žilního původu (a to ve všech fázích, od akutního

otoku až po terapii u pacientů po onkologických operacích)
• otoky po úrazech a onkologických operacích 
• podpora imunitního systému.
Objednat se na manuální lymfodrenáž můžete u svého ošetřujícího lékaře nebo
přímo na naší Poliklinice na telefonu 382 503 222.

Ing. Petr Blahut, jednatel

WORKSHOP PRVNÍ POMOCI
Každý ví, že včas a správně podaná první pomoc může
zachránit nejeden lidský život. První pomoc je povinen
poskytnout každý, pokud není sám v ohrožení života. Kdo
z nás ale dokáže rychle a správně reagovat, když se do
takové situace dostane? A ocitnout se v takové situaci
může každý z nás. Pro ty, co by si rádi základy první pomoci

připomenuli, připravil Dům kultury Milevsko a Místní skupina Českého červeného
kříže Sepekov (pod záštitou OS ČČK Písek) workshop, který bude zaměřený na
základní život zachraňující úkony (resuscitace, bezvědomí, masivní krvácení).
Proběhne na něm i ukázka reálného maskování masivního krvácení a ukázka

zástavy srdce. Posluchači si budou moci vyzkoušet, jak se takové krvácení zastavuje
i resuscitaci na figuríně. Na workshopu, který je určený všem věkovým kategoriím,
se bude podílet i zkušený instruktor první pomoci OS ČČK Písek Lukáš Nebes. 
Pokud vás téma workshopu zaujalo, rádi vás uvidíme v úterý 7. března od 18 hodin
v loutkovém sále DK Milevsko. Vstupné je dobrovolné. mk
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Žáci SOŠ a SOU Milevsko oslavili pololetní vysvědčení každoročním lyžařským výcvikem
na Špičáku v Železné Rudě. 

Ve dnech od 17. do 26. ledna proběhla demontáž a montáž nových bojlerů na „Růžku“
v ul. Riegrova čp. 128. Celá realizace proběhla ve spolupráci s firmou ZVVZ Energo, s. r. o.,
Boma Milevsko s. r. o. a Jiří Hrůza stavební a zemní práce.

Bezesporu jednou z nejnavštěvovanějších sportovních akcí v Milevsku je Sokolská aka-
demie. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 16. února, kdy sportovní hala doslova praskala ve
švech. Sokolové předvedli svá cvičení od těch nejmenších, kteří ještě cvičí s rodiči, až po
seniory a nechybělo ani vystoupení cvičitelů. Organizátoři každý rok přijdou s nějakou
novinkou, tou letošní bylo přizvání kapely Prvoci, která je složená z žáků milevské Základní
umělecké školy. Výteční muzikanti doprovodili některé skladby živou hudbou, což pozvedlo
zážitek z této akce zase o úroveň výš.
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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. března na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na Hudební sklepy,
které se uskuteční ve středu 15. března v Milevském kině a vystoupí na nich Blanka
Šrůmová a Jan Sahara Hedl. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: zrcadla u výjezdu z garáží za MŠ Sluníčko
Výherci: Martina Hrubcová a Marek Fujera z Milevska, Tomáš Jordanov, Brtec
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