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Milevské maškary se vyvinuly ze středo-
věkých lidových her, jaké bývaly pro-

vozovány v mnoha zemích tehdejší Evropy. 
Už ve středověku se v Milevsku slavil konec 
masopustu veselým průvodem, jehož hlavní 
postavou byl Bakchus, podle řecké mytolo-
gie Bůh vína, veselí a životních požitků. Tento 
rozmarný průvod procházel v pondělí a úte-
rý masopustní po městských hostincích a na 
Popeleční středu byl pak Bakchus „pochován“ 
v bývalém potoce, který tehdy ještě tekl přes 
náměstí. Později, když došlo k zakrytí poto-
ka, odbýval se tento „funus“ u dnes už neexis-
tujícího rybníka Kuklík nebo u Sádek. Tento 
průvod byl tvořen ustálenou sestavou postav: 
Bakchusova žena s dítětem, hrobaři, kostelník, 
kněz, smuteční zpěváci, ministranti a vza-

du pak poskakoval „bláznivý s křížkem po 
funuse“. Samotný Bakchus byl vezen na káře 
a oblečen do oděvu, vycpaného hrachovinou. 
Po skončení průvodu došlo pak k pochování 
Bakchusa, buď do sněhu u potoka či rybníka. 
Zdejší úřady však tento průvod nevídaly rády 
a když se pak roku 1864 jeden z představitelů 
Bakchusa ve „sněžném hrobě“ nastydl a poté 
zemřel, byla to pro zdejší úředníky dobrá 
záminka, aby mohli tuto kratochvíli zakázat. 
Leč už před tímto rokem se k tradičnímu prů-
vodu připojovaly další a další figury, takže roku 
1862 z nich už vznikl celý pestrý průvod. Když 
pak Bakchus díky úřednímu zákazu odpadl, 
vytvořil se z jeho někdejšího doprovodu samo-
statný maškarní průvod, který vždy o maso-
pustním úterku procházel městem. Tento prů-
vod míval každoročně nějaký konkrétní ráz 
a po několika letech se v něm pak znovu obje-
vil Bakchus, nyní ovšem už bez pochovávání 
a ceremonií, které s ním kdysi byly spojeny. 

Z historie Milevských maškar
Každoroční ráz maškar často odrážel problé-
my nebo velké události oné doby. Tak napří-
klad roku 1875 se už hodně mluvilo o budou-
cí stavbě železnice z Tábora přes Milevsko do 
Písku. I když k uskutečnění tohoto snu došlo 
až o více než deset let později, viděli Milev-
ští železnici už daleko dřív. O druhé hodině 
odpolední vyrazil z konce Týnské ulice (ny-
nější ul. Čs. legií) vlak, složený z lokomoti-
vy, čtyř osobních vagónů I. - IV. třídy a jed-
noho vozu nákladního. Do této lokomotivy 
byly zapřaženy dva páry silných koní a z její-
ho komína se valil kouř. Syčení páry chvílemi 
přehlušovalo hudbu. Cestující i průvodčí vla-
ku prováděli všelijaké šprýmy. V I. třídě hráli 
páni kulečník, ve II. třídě šila dáma na šicím 
stroji, ve III. třídě hráli páni karty. Kolem vla-

ku pobíhali maskovaní „akcionáři“, kteří nabí-
zeli občanům akcie dráhy za dobrovolné pří-
spěvky. Vlak projel Milevskem až ke klášteru, 
pak zase Táborskou ulicí nazpět a na náměstí 
byl pak rozchod. 
Maškarních průvodů se však nemohl zúčast-
nit každý, pro účinkující to byla jistá for-
ma vyznamenání, které bylo vyhraženo pou-
ze milevským občanům. O každém účastníku 
předem hlasovalo maškarní komité. 
Každým rokem se ráz průvodu měnil. Zpočát-
ku nemáme mnoho zpráv, ale víme, že napří-
klad v sedmdesátých letech 19. století se konal 
průvod s názvem: Návrat Napoleona z Elby. 
Roku 1882 to byl Žižkův tah z boje, roku 1888 
Cikánská svatba, 1889 Návrat Američanů do 
vlasti, 1894 Obležení Šibenného vrchu od Švé-
dů, 1896 Světový zvěřinec, 1897 Africká kara-
vana, 1899 Selská svatba, 1901 Výlet vlakem do 
Ameriky, 1910 První gramofon, 1912 Padesát 
let milevských maškar a 1914 Prodaný ženich. 
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Vybíráme z obsahu:

Veřejné zasedání Zastupitelstva města 
se koná ve středu 15. února od 17 hodin 

ve velkém sále Domu kultury.

Veřejné zasedání 
Zastupitelstva města

Jubilejní 150. masopustní průvod 
se uskuteční v sobotu 18. února.

Více informací na plakátě na str. 16.

Foto z roku 1939 Foto z roku 1947

(pokračování na str. 2)
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Dětské oddělení Městské knihovny v Milevsku 
ve spolupráci s panem Josefem Luxemburgem

vyhlašují ke 150. výročí milevských maškar 

soutěž

Maškary mezi námi…
Můžeš psát, malovat, fotit nebo kombinovat různé techniky.

Soutěžní práci odevzdej do 15. 2. 2012 v knihovně.

Výsledky soutěže vyhlásíme a vítěze odměníme 
v pátek 17. 2. ve 14.30 v dětském oddělení.

Foto z roku 1957 Foto z roku 1959 Foto z roku 1975

Za první světové války a ještě dlouho po ní se 
maškarní průvody nekonaly a teprve roku 1933 
došlo k jejich obnovení. Toho roku byl námět 
Zakletá princezna, 1934 Obluda z Loch Ness, 
1935 Cirkus Sarrasani a 1936 Boj s piráty. 

Maškarní průvody vycházely kdysi z hos-
tince U bílého koníčka na nynějším Huso-
vě náměstí, který stál v místech dolní čás-
ti dnešní polikliniky. Po zbourání hostince 
roku 1930 se východištěm stal hotel Hospo-

dářská záložna na náměstí (nynější budova 
pošty) a nakonec se místem srazu masek sta-
la milevská sokolovna. 

(Podle Josefa Kytky upravil Vlad. Šindelář)

Jak německá tak švýcarská karnevalová sezóna se zahajuje 11. 11. 
v 11 hodin a 11 minut. Jedenáctka symbolizuje zahájení všeobecné-

ho veselí. Švýcarská dechová hudba (Guggenmusik) Taktsurfer poprvé 
veřejně vystoupila, tenkrát ještě jako kapela dětská, 11. 11. 2001. Název 
Taktsurfer si ještě dokážeme odvodit: znamená to surfovat do taktu. Co 
ale znamená Guggenmusik? Tento výraz pochází původně z alemán-
ského dialektu a regionu, za který se počítalo jižní  Německo a Švýcar-
sko. Dalo by se říct, že se jedná o velmi svérázně specificky zahranou 
dechovou hudbu, která obsahuje mnoho „falešných“ tónů. Je umění 
zahrát úmyslně známou skladbu trochu falešně, ale tak, aby ji poslu-
chač poznal. Guggenmusik je součástí všech švýcarských karnevalů.
Dětská kapela Guggenmusik z Münchenbuchsee nadchla časem i rodi-
če, kteří se do kapely připojili.  V roce 2006 se kapela Taktsurfer poprvé 
zúčastnila milevského maškarního průvodu. Úspěch, který kapela měla 
nejenom v Milevsku, ale také na jiných maškarních průvodech, motivo-
val členy k pilnému cvičení a rozšíření repertoáru. V současné době má 
skupina 10 mladých členů a 31 dospělých. Taktsurfer oslavili své dese-
tileté výročí a vydali dokonce vlastní CD.

Guggenmusik vystoupí
v rámci Milevských maškar

Milevský kraj - obecně prospěšná společ-
nost vydala v prosinci 2011 pro měs-

to Milevsko tři nové propagační materiály 
města. První ze série tvoří dvanáctistranná 
brožura formátu A5 s názvem „Milevsko: 
seznamte se“. Jak již sám název napovídá, 
cílem brožury je seznámit případné náv-
štěvníky města s turistickými atraktivitami 
v Milevsku. Autorem textů a většiny fotogra-
fií je PhDr. Jiří Kálal. Brožura vyšla v nákla-
du 5000 ks. Dalším materiálem je mapa regi-
onu o měřítku 1:75000 s popisem možných 
turistických, pěších a cyklovýletů, která vyšla 
v nákladu 7000 ks. Posledním materiálem je 
plán města Milevska o formátu A4. Nákla-
dy na sérii propagačních tiskovin činily bez 
mála 90.000,- Kč. Pro případné zájemce jsou 
k dispozici v turistickém informačním centru 
na Husově nám.

Bc. Vít Kratochvíl, ředitel o.p.s. Milevský kraj

Nové propagační materiály Milevska
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Informace z jednání Rady města Milevska

1. schůze Rady města Milevska dne 16. 1. 2012
Rada města Milevska schválila finanční příspěvky na sportovní činnost pro 
tyto sportovní kluby: NK Tukani Milevsko, Karate-P-klub oddíl Milevsko, 
Mgr. Šindelářová Ilona (škola plavání), Dům dětí a mládeže Písek, EFK 
Jaroslav Kálal a MOTOCLUB MILEVSKO. Na základě přijatých pravidel 
pro poskytování příspěvků na sportovní činnost se v každém roce přidě-
lují finanční příspěvky pro jednotlivé kluby. O poskytnutí a výši příspěvku 
do 50 000 Kč v jednotlivých případech na základě návrhu Sportovní komi-
se, která jednotlivé žádosti posoudí a doporučí, rozhoduje Rada měs-
ta Milevska. O příspěvku nad 50 000 Kč rozhoduje Zastupitelstvo města 
Milevska na základě doporučení Rady města Milevska. V rozpočtu města 
Milevska na rok 2012 je na tento účel určena částka 2 550 000,- Kč, která 
by byla daným návrhem zcela rozdělena. V rozhodování se řídilo podle 
několika kritérií:

počet členů do 21 let
formální správnost, pravdivost a včasnost podání jednotlivých žádostí
míra závislosti žadatelů na městských sportovištích, nutnost placení 
jiných sportovišť
účel dotace, hospodaření klubu
úroveň soutěží a finanční náročnost sportu
finanční náročnost sportu

Dále radní také souhlasili s vyvěšením tibetské vlajky 10. března 2012 
k 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu a s připojením 
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na 
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ, 
Rada města, Informace z RMM).

•
•
•

•
•
•

Odbor finanční

Místní poplatek za komunální odpad pro rok 2012
Výše poplatku pro rok 2012 za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
zůstává stejná jako v roce minulém, tj. 456,- Kč 
za osobu za kalendářní rok. Poplatek je splatný 
jednorázově do 30. dubna pro osoby s trvalým 
pobytem v Milevsku. Výše poplatku pro vlast-
níky rekreačních objektů je rovněž 456,- Kč se 
splatností do 31. května. Rozsah osvobození 
a úlev se také nezměnil.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti ve sta-
novených pokladních hodinách v pokladnách 

obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 
a Sažinova 843). K platbě je možné použít i pla-
tební karty. Dále lze poplatek uhradit poštovní 
poukázkou nebo bezhotovostním převodem na 
účet města Milevska číslo 19-0640992319/0800, 
vedený u České spořitelny. Při bezhotovostní 
platbě uvádějte vždy jako identifikaci poplat-
níka správný variabilní symbol, který vám při-
řadíme. Pokud chcete zaplatit jednou bezho-
tovostní platbou za více osob, je třeba nahlásit 
správci poplatku jména, data narození a byd-
liště všech osob, za které je poplatek odváděn. 

K tomu je určen formulář pro vyžádání variabil-
ního symbolu na internetových stránkách města 
Milevska nebo se informujte u správce poplatku 
P. Zděnkové (e-mail: zdenkova@milevsko-mes-
to.cz, tel. 382 504 132).
Pokladní hodiny:
Pondělí 8.00–11.30 12.30–17.00
Úterý     8.00–11.30 12.30–14.30
Středa    8.00–11.30 12.30–17.00
Čtvrtek  Zavřeno
Pátek     8.00–11.30 12.30–15.00

Pavlína Zděnková, referent

Odbor sociálních věcí

Nové kontakty a změny na odboru sociálních věcí 
Od 1. 1. 2012 došlo k přechodu agend nepojist-
ných dávkových systémů z obcí s pověřeným 
obecním úřadem a obcí s rozšířenou působnos-
tí na Úřad práce České republiky. Tento krok 
byl učiněn na základě zákonů označovaných 
jako Sociální reforma I:

zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením a o změ-
ně souvisejících zákonů, 
zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpi-
sů a další související zákony.

Agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, pří-
spěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním 
postižením přešly od 1. 1. 2012 do kompetence 
Úřadu práce České republiky, který tyto agen-
dy vyřizuje prostřednictvím svých kontaktních 
pracovišť. Kontaktní pracoviště Milevsko sídlí 
na adrese Za radnicí 95, Milevsko. Zde vyřizu-
jí výše uvedené agendy tito zaměstnanci Úřadu 
práce České republiky:

Marie Cézová, DiS. – tel. číslo 950 146 235 – 
dávky pro osoby se zdravotním postižením
Martina Dvořáková, DiS. – tel. číslo 
950 146 236 – příspěvek na péči

•

•

•

•

Miroslava Tichá, DiS. – tel. číslo 950 146 237 
– dávky pomoci v hmotné nouzi

Odbor sociálních věcí městského úřadu Milev-
sko nyní tvoří referenti, kteří zajišťují agendu 
sociálně právní ochrany dětí, terénní sociální 
práci, terénní sociální práci se zaměřením na 
romskou komunitu, vedou přestupkové řízení 
na úseku sociálních věcí, zdravotnictví a ochra-
ny před alkoholismem a jinými toxikomanie-
mi, zabývají se protidrogovou prevencí, zajišťu-
jí agendu kurátora pro děti a mládež a kurátora 
pro dospělé, evidují žádosti do domů s pečova-
telskou službou, zajišťují výkon opatrovnictví, 
ustanovují zvláštního příjemce důchodu, vydá-
vají nové parkovací průkazy označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, 
zajišťují agendu tiskopisů receptů a žádanek 
s modrým pruhem na léčiva obsahující návy-
kové látky nebo efedrin, koordinují komunitní 
plánování sociálních služeb a další.
Kontakty:

Ing. Ladislav Kotalík – tel. číslo 382 504 106 
– vedoucí odboru sociálních věcí
Pavla Jansová, DiS. – tel. číslo 382 504 141 
– referent odboru sociálních věcí – sociál-
ní pracovník
Pavlína Hajská, DiS. – tel. číslo 382 504 138 
– referent odboru sociálních věcí – sociál-
ní pracovník

•

•

•

•

Michaela Stejskalová, DiS. – tel. číslo 
382 504 145 - referent odboru sociálních 
věcí – sociální pracovník
Kateřina Zusková, DiS. – tel. číslo 
382 504 142 - referent odboru sociálních 
věcí – sociálně právní ochrana dětí
Mgr. Hana Augustinová – tel. číslo 
382 504 120 - referent odboru sociálních 
věcí – sociálně právní ochrana dětí
Bc. Jana Dvořáková – tel. číslo 382 504 139 
- referent odboru sociálních věcí – sociálně 
právní ochrana dětí
Bc. Jana Vítková, DiS. – tel. číslo 
382 504 148 - referent odboru sociálních 
věcí – terénní sociální pracovník se zamě-
řením na romskou komunitu

Město Milevsko prostřednictvím odboru sociál-
ních věcí i nadále poskytuje občanům starším 70 
let s trvalým bydlištěm v Milevsku nebo jeho čás-
tech (Dmýštice, Klisín, Něžovice, Rukáveč a Vel-
ká) každé čtvrtletí volné jízdenky na autobusovou 
dopravu. Nově tyto jízdenky vydává referent-
ka odboru sociálních věcí Michaela Stejskalo-
vá (kancelář č. 305, 2. patro budovy Froll), a to 
na základě předložení průkazky, kterou vydává 
obchodní společnost ČSAD AUTOBUSY České 
Budějovice, a.s. – pobočka Milevsko.

Michaela Stejskalová, DiS., 
referent odboru sociálních věcí

•

•

•

•

•
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Projekt: „Vzděláváním lidských zdrojů ke zvýšení efektivity města Milevska“

Městu Milevsku byla poskytnuta dotace z Ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
(dále jen „OP LZZ“), výzva číslo 69 na grantový 
projekt „Vzděláváním lidských zdrojů ke zvýšení 
efektivity města Milevska“, registrační číslo pro-
jektu CZ.1.04/4.1.01/69.00013, oblast podpory 
číslo 4.4a.1 Posilování institucionální kapacity 
a efektivnosti veřejné správy, prioritní osa číslo 
4.4a Veřejná správa a veřejné služby (Konvergen-
ce) v celkové výši 5.036.198,- Kč, dotace z Evrop-
ského sociálního fondu 85% je 4.280.768,30 Kč 
a město se podílí na tomto projektu 15% spoluú-
častí v celkové výši 755.429,70 Kč.

Cíle projektu:
Cílů chce město dosáhnout realizací několika 
věcně zaměřených aktivit:

Aktualizace analýzy vzdělávacích potřeb
Vzdělávání řadových zaměstnanců
Vzdělávání vedoucích zaměstnanců
Vzdělávání zastupitelů města a ORP Milevska
Zavedení systému interních lektorů
Školení a tvorba 3 e-learningových kurzů
Hodnocení efektivity vzdělávání

V projektu bude vytvořeno 7 nových produktů 
- metodik, analýz, e-learningových kurzů, apod. 

Popis projektu: 
Realizace projektu je zaměřena na potřeby zvýše-
ní efektivity prostřednictvím vzdělávání lidských 
zdrojů, a to jak zastupitelů města a zaměstnanců 
úřadu, tak i zastupitelů obcí ve správním obvo-
du obce s rozšířenou působností Milevsko, zjiš-
těných na základě analýzy vzdělávacích potřeb 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- interních auditů, šetření vedoucích odborů, 
dotazníkových šetření a externích zdrojů. 

Cílové skupiny:
Do aktivit projektu bude přímo zapojeno cel-
kem 130 osob (84 zaměstnanců úřadu, 21 zastu-
pitelů města a 25 zastupitelů ORP), kteří tvoří 
cílovou skupinu projektu. Cílová skupina pro-
jektu bude proškolena v tématech vycházejících 
z analýzy vzdělávacích potřeb. 

CZ.1.04/4.1.01/69.00013
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN 
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PRO-
STŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRA-
MU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA

Sociální služby Města Milevska

Volnočasové aktivity v Domově pro seniory a Domě s pečovatelskou službou v Milevsku
Pobytová služba domov pro seniory a terénní 
pečovatelská služba na domě s pečovatelskou 
službou v ulici 5. května poskytuje mimo pře-
dem domluvené služby i aktivizační činnosti. 
Naši klienti je navštěvují buď pravidelně, nebo 
si vybírají podle předem nahlášeného programu 
a podle svých časových možností. Tyto činnos-
ti nejsou zahrnovány do sazebníku služeb, pro-
to jsou pro klienty zajišťovány zdarma v rámci 
poskytování ostatních služeb.
Jednou z aktivizačních činností je tak zvaná 
„Minikavárna“. Ve velké jídelně se jedenkrát 
za měsíc scházejí klienti, kteří jsou obslouženi 
podobně jako v „opravdové“ kavárně. Dosta-
nou dobrou kávu a k ní vždy něco dobrého na 
zakousnutí. Do naší Minikavárny je vždy pozván 
nějaký zajímavý host, který má připravené pest-
ré povídání pro obyvatele našich zařízení. Výběr 
hosta je konzultován s paní ředitelkou a je při-
hlíženo i k přáním a požadavkům klientů. Už 
nás navštívil pan starosta, ředitel Milevského 
muzea, vedoucí odboru sociálních věcí Měst-
ského úřadu, milevský pan děkan a další. 
Mezi každodenní činnosti patří relaxační cviče-
ní v tělocvičně. Trvá přibližně tři čtvrtě hodiny 
a probíhá v sedu na židlích za doprovodu rela-
xační hudby. Cvičí jak klienti, kteří se pohybují 
sami nebo s pomocí holí, tak i klienti, kteří jsou 

odkázáni na invalidní vozík. Náplní cvičení je 
protahování končetin, při kterém jsou používá-
ny např. malé činky, gymnastické míčky, thera 
- bandy a další. O tuto aktivitu je veliký zájem. 
Začínala cvičit jedna skupina v počtu dese-
ti až dvanácti klientů, postupně se hlásili další 
zájemci, až došlo k tomu, že za jedno dopoledne 

odcvičí pracovnice se dvěma skupinami. Cviče-
ní je zahájeno dechovými a protahovacími cvi-
ky. Poté probíhá relaxace pro uvolnění a zklid-
nění. K ukončení cvičení a rozloučení patří 
veselý zdravicí pokřik a vzájemné přání dob-
ré chuti k obědu. S klienty, kteří se vzhledem 
k rozsáhlému pohybovému omezení nemohou 

zúčastnit společného cvičení v tělocvičně, cvičí 
zaměstnanci v jejich pokoji na lůžku.
Kromě cvičení se klienti dvakrát týdně schází 
v jídelně, kde probíhají další aktivity. Při nich 
se vyrábí předměty k různým příležitostem, sle-
dují filmy na přání obyvatel, o Vánocích jsme 
si společně upekli vánoční cukroví, které jsme 
také společně ochutnali na našem svátečním 
předvánočním setkání…
Nejoblíbenější činností účastníků setkání je tré-
nink krátkodobé a dlouhodobé paměti, slovní 
zásoby a soustředění. Účastníci pracují s mate-
riály z odborných nácvikových knih a plní úko-
ly - např.: doplňování přísloví, tvoří synonyma 
k daným slovům, doplňují číselné řady anebo 
pomocí přesmyček tvoří srozumitelná slova, 
někdy se tyto aktivity spontánně stanou soutěž-
ním kláním, kde jsou nakonec výherci všichni, 
kteří se zúčastní a do úkolu zapojí.
Volnočasové aktivity jsou dobrým prostředkem 
pro procvičení zmiňovaných dovedností, pro trá-
vení volného času klientů, vzájemného poznává-
ní i společným povídáním. Je příjemné slyšet, že 
se obyvatelé na volnočasové aktivity těší, a že je 
činnosti baví a zároveň jim prospívají. 

Zuzana Kofroňová
aktivizační pracovnice domova pro seniory 

Sociální služby Města Milevska

Tělocvična, ve které probíhají relaxační cvičení

Spolek pro rozvoj kultury Milevsko

Amatérské fotopohledy
Také v letošním roce uspořádá Spolek pro rozvoj 
kultury v Milevsku již 9. ročník přehlídky prací 
fotoamatérů z Milevska a jeho okolí. Vybrané foto-
grafie budou vystaveny v prostorách výstavní síně 
Městské knihovny v Milevsku v měsíci květnu. 

Zájemce upozorňujeme, že jejich práce bude mož-
né odevzdat v městské knihovně během měsíce 
března. Žánr je neomezený na maximálně 6 barev-
ných nebo černobílých fotografiích o nejmenší 
velikosti 15 x 21 cm a maximální 20 x 30 cm na ori-

ginálním fotopapíře. Uvádějte vždy název obrázku, 
jméno, adresu včetně telefonního kontaktu. Těší-
me se na vaše zajímavé práce.

Josef Luxemburg,
člen Spolku pro rozvoj kultury Milevsko 
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80 let:
Jaroslav Buzek
František Bolek

Josef Sládek
Stanislav Novotný

Jaroslava Slivková, Velká
 

85 let:
Anna Navrátilová

V závěru loňského roku oslavili životní výročí
a souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosova-
ní výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do pátku 17. úno-
ra 2012 na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na dětské 
divadelní představení Šíleně prolhaná princezna, které se uskuteční 
v DK Milevsko v sobotu 25. února od 15 hodin. K odpovědi nezapo-
meňte připojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Budova čp. 3 – Stará fara na nám. E. Beneše
Výherci:
Marie Líbenková, Milevsko, Ivana Novotná, Jetětice, 
František Kašpar, Milevsko

Ludmila Horká

90 let:
Božena Kojanová

František Dráb

víc než 90 let:
Stanislav Kolář

Bohumil Bouška

Dvě zásadní novinky se objevily v konání letošního festivalu. Prv-
ní je fakt, že čtvrteční a nedělní program se uskuteční v Milevsku. 

Druhá s ní tak trochu souvisí: hlavním organizátorem letošního festi-
valu je milevská obecně prospěšná společnost Milevský kraj. Položili 
jsme několik zásadních otázek jejímu řediteli Vítu Kratochvílovi.

Proč část festivalu proběhne také v Milevsku?
Za zrození festivalu Open air Music Fest lze spatřit akci Rockfest, která se 
uskutečnila poprvé v roce 2001 právě v Milevsku – v amfiteátru domu kul-
tury. Rádi bychom se k tomuto původnímu záměru vrátili alespoň z čás-
ti – uskutečněním zahajovacího a ukončovacího programu. DK Milev-
sko nabízí možnost širšího zázemí pro pořádané doprovodné akce. Dále 
bychom tímto krokem chtěli přiblížit festival všem, kteří do Přeštěnice 
z jakéhosi důvodu nechtějí přijet – např. výstavou fotografií a videosním-
ků z předchozích ročníků, koncerty apod.

Proč se MK zapojil do organizace tak velké akce?
Posláním o.p.s. Milevský kraj je především propagace regionu v oblasti 
turistiky a cestovního ruchu. Právě Open Air Musicfest je jednoznačně 
svou návštěvností a regionálním významem nejzásadnější akcí, která se 
zde koná. Rádi a se ctí jsme přijali nabídku agentury JK Art Producti-
on, která vlastní know how festivalu, ke společné spolupráci při organi-
zaci ročníku 2012.  Dalšími významnými partnery, kteří se budou na akci 
podílet jsou Dům kultury Milevsko, Agentura Face a firma Mavl (zázemí 
festivalu v Přeštěnici). Pořádání takovéto rozsáhlé akce přináší do regio-
nu i další potenciál případného rozvoje v oblasti cestovního ruchu (náv-
štěvníci festivalu se mohou do regionu vracet i při jiných příležitostech), 
příležitost pro místní firmy apod. V turistickém informačním centru bylo 
nově zřízeno předprodejní místo vstupenek Ticketstream, které nabídne 
celoročně možnost nákupu vstupenek na akce různého druhu v celé ČR.

V regionu je MK spojován spíše s vydáváním Milevského zpravoda-
je nebo s místním infocentrem, má vůbec tato organizace zkušenosti 
s pořádáním podobných akcí.
Milevský kraj se v minulosti podílel např. na organizaci velice úspěšné-
ho koncertu skupiny Čechomor v roce 2008, dále byl v minulosti spojen 
se spoluorganizací tradičního maškarního průvodu a Bartolomějského 
posvícení. V současné době intenzivně pracujeme na obnovení činností 
této o.p.s. aby skutečně naplňovala své poslání – především všemi různý-
mi způsoby propagovat region Milevska. Management obecně prospěšné 
společnosti je úzce provázán s milevským domem kultury, který je prak-
ticky profesionálem v pořádání kulturních akcí.

MK je městskou organizací, lze očekávat nějakou podporu ze strany 
samotného města Milevska?
Rád bych poděkoval Radě města Milevska, která akci jednoznačně morál-
ně i finančně podpořila a dala tak najevo, že kultura v Milevsku a okolí ji 
zajímá. Město Milevsko si díky aktivnímu zapojení do projektu Open Air 
Musicfest slibuje zvýšení povědomí o městě. Dále v rámci letošního roč-
níku proběhne internetová soutěž pro mladé hudební skupiny z celé ČR. 
Vítězové dostanou prostor na pódiích v Milevsku a Přeštěnici.

Uspořádat v dnešní době festival je jistě nákladná záležitost. Jak se s tím 
chcete vypořádat?
Samozřejmě nejsme postaveni před zcela lehký úkol – jsme ale připraveni 
se s akcí úspěšně jak finančně tak organizačně vyrovnat. Pro letošní roč-
ník se zásadně mění koncept celého festivalu, který se zaměřuje přede-
vším na klubovou muziku. Financování plánujeme vícezdrojové – part-
neři akce, vstupné, granty, výnos z cateringu apod. Již od poloviny ledna 
2012 probíhá předprodej vstupenek prozatím v limitované a finančně zvý-
hodněné sérii.

Více informací: www.openairmusicfest.cz

OPEN AIR MUSICFEST 
HLÁSÍ NOVINKY! 
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Starý sídliště jsem

z tohohle pohledu ještě 

neviděla...

Jak jsme si udělali radost...
Koupila jsem tu novou

knížku o Milevsku!
Chceš se podívat?

Ty jo... to jsou parádní 
fotky. Jarka říkala, že je to 
pěkný, ale nevěděla jsem, 

že jsou tak velký...

Hele, tady bydlíme... 

To teda koukám,
že maj Jiříkovi okno 

do zahrady...

jé, tady jsem
zamlada randil...

Sepekovskej kostel.
Hezky vyfocený... 

Krásný podzimní barvy...

Na Zvíkov musíme zase 
někdy zajet...

To jsem rád, že jsi
jí koupila, dokud jsou.

Prej jí vydali málo, tak se asi
nedostane na všechny...

Koupíme jednu i dětem,
ať maj nějakou památku...

A co vy?
Už máte tu svou?

Zajděte si pro ni do některého
z milevských knihkupectví. Náklad je 

omezen a příležitost získat tuto
unikátní knihu se nebude opakovat.

Cena zůstala stejná i po zvýšení DPH! 

www.milevskonadlani.cz

Jo, ukaž...
Už jsem o ní slyšel.

Zajímá mě, jestli 
je tam náš dům...

Nádhera...

Máš to tam napsaný...
Co je tohle za rybník?

komix_2.indd   1 18.1.2012   9:39:03



str. 7www.milevsko-mesto.cz

Milevský zpravodaj 2/2012

středa 1., čtvrtek 2.  17.30 a 20.00 110 min.
Kontraband
Anglie – USA - Krimi-thriller - Příslušník finanční stráže (M. Wahlberg) jako pašerák.
do 15 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

pátek 3., sobota 4.   17.30 a 20.00 127 min.
Hugo a jeHo velKý objev   3d
USA - Dobrodružný až mysteriozní - Tajemný prodavač se zmocní Hugova dení-
ku a začnou se dít podivné věci. V režii Martina Scorseseho hrají: Asa Butterfi-
eld, Ben Kingsley, Jude Law, Christopher Lee a další.                

vstupné: 130,- Kč

neděle 5. až úterý 7. 17.30 a 20.00 90 min.
labyrint
ČR - V tajemných chodbách staré Prahy se ztrácejí lidé. Hrají: Lucie Vondráčko-
vá, Martin Zbrožek, Jan Zadražil, Mary Coronado a další.          

vstupné: 80,- Kč

středa 8., čtvrtek 9.  17.30  160 min.
Muži, Kteří nenávidí ženy
USA – Švédsko – Anglie – Německo - Nová filmová verze úspěšného kriminál-
ního románu v režii Davida Finchera.
do 15 let nevhodný vstupné: 80,- Kč

pátek 10. až neděle 12.  17.30 a 20.00 110 min.
Speciální jednotKa
Francie - Šestičlenná jednotka je vyslána do nebezpečné oblasti, aby osvobodi-
la kontroverzní novinářku (Diane Kruger) unesenou členy Talibanu.
do 12 let nepřístupný vstupné: 80,- Kč

pondělí 13., úterý 14. 20.00    99 min.
nebezpečná Metoda
Kanada – Anglie – Švýcarsko - Film založený na skutečných událostech se zabý-
vá vztahem mezi Sigmundem Freudem a jeho žákem Carlem Gustavem Jun-
gem, v některých místech až perverzním.
do 15 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

středa 15., čtvrtek 16. 17.30 a 20.00   80 min.
bůH MaSaKru
Francie – Německo – Polsko - Přátelská debata o rvačce dvou chlapců se zvrh-
ne do absurdních rozměrů. V režii Romana Polanskiho hrají: Kate Winslet, Jodie 
Foster, Christoph Waltz, John C. Reilly.
do 15 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

pátek 17., sobota 18.  17.30 a 20.00  99 min.
KroniKa
Anglie – USA - Sci-fi-thriller-horor - Tři kamarádi ze střední školy provedou neu-
věřitelný objev, ale brzy zjistí, že se jejich životy vymykají kontrole a začnou se 
ukazovat temnější stránky jejich schopností.
do 15 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

neděle 19., pondělí 20.  17.30 a 20.00                                        

nepřítel pod ocHranou
USA - Film podle skutečné události, agent CIA (Ryan Reynolds) přepravuje 
nebezpečného vraha (Denzel Washington), ale musí čelit skupině žoldáků, kte-
ří chtějí smrt obou mužů.
do 12 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

Kultura a sport v Milevsku a okolí – ÚNOR 2012

středa 1. 2.   19.00 velký sál DK
vŠecHnopartičKa – Karel Šíp & josef náhlovský
Bavič Karel Šíp a herec, spisovatel a komik Josef Alois Náhlovský jsou dvě hlav-
ní tváře pořadu Všechnopartička. Zběhlý Krušnohorec Josef Alois Náhlovský 
odpoví na zvídavé otázky svého kolegy. Proberou širokou škálu jeho chorob 
a neduhů, zavzpomínají na společné cesty do zahraničí a neopomenou ani roli 
Čochtana v slavné muzikálové komedii Divotvorný hrnec. Improvizovaný pořad 
vychází z principů pořadu Všechnopárty, jde o improvizaci Karla Šípa a jeho 
hostů na předem dané téma, i když v tomto případě vždy pouze s jedním hos-
tem. Je dán pokaždé prostor i dotazům diváků. Prodej vstupenek v kanceláři DK 
Milevsko, tel. 383 809 200.                                                                      vstupné: 210,- Kč

čtvrtek  2. 2.   18.00   loutkový sál
toulKy za poznáníM 
– ceSta po jižníM norSKu
Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko pokračuje i v novém roce. 
Tentokrát nás cestovatel Jindřich Částka, kterého milevští posluchači dobře zna-
jí z předchozích besed, zavede do jižního Norska. Zavítáme do dějiště zimních 
olympijských her - do Hamaru s rychlobruslařskou halou Polární záře a do Lile-
hammeru ke skokanským můstkům. Poznáme národní park Rondane, západní 
fjordy a nejznámější z nich – Geiranger, vyhlídku u jezera Gjende a nemineme 
ani hlavní město Norska Oslo.                                                                  vstupné: 25,- Kč

pátek 3. 2.  09.00  výuková učebna
prázdninová dílna pro dĚti 
– vyrábíMe z KvĚtináčů
Přijďte si vyrobit krokodýla, šnečka a krmítko pro ptáčky z květináčů. Přineste 
s sebou lojovou kouli a hliněné květníky – 1x průměr (horní okraj květníku) 9 cm, 
2x průměr 7 cm.                                                                                              vstupné: 10,- Kč

KINO BIOS „eM“
Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216

kino@dkmilevsko.cz

DŮM KULTURY (www.dkmilevsko.cz)
Nádražní 846 • tel.: 383 809 200

info@dkmilevsko.cz

úterý 21., středa 22. 17.30 a 20.00  115 min.
Signál
ČR - Komedie o poklidné vesničce, kde se má instalovat mobilní vysílač. Hra-
jí: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Karel Roden, Bolek Polívka, Jiří Menzel, Kateřina 
Winterová a další.
do 12 let nepřístupný vstupné: 100,- Kč

čtvrtek 23., pátek 24.  17.30 a 20.00
toHle je válKa
USA - Romantická komedie o dvou nerozlučných kamarádech, kteří proti sobě 
vedou válku na život a na smrt po té, co se oba zamilují do stejné ženy.
do 12 let nepřístupný vstupné: 90,- Kč

sobota 25., neděle 26.  17.30 a 20.00 139 min.
Milování
Francie - Komedie z Paříže 60. let a současného Londýna. Madelaine se svou 
dcerou proplouvají tanečním krokem skrze životy mužů, které milují. Hrají: 
Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Miloš Forman, Pavel 
Liška a další.                                                                                                   vstupné: 70,- Kč

pondělí 27. až středa 29.  17.30 a 20.00
underworld: probuzení   3d
USA – Fantasy – horor - Kate Beckinsale se vrací v roli válečnice Selene.

vstupné: 130,- Kč

Předpoklad na březen 2012: Železná lady; Star Warrs: Epizoda I.; Muž na hraně; 
Zkrat; Havran; Probudím se včera; Zrcadlo; Válečný kůň; Lurdy.
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pátek 3. 2.   19.00 – 24.00  velký sál
Senior pleS
K tanci a poslechu hraje Jihočeská kapela Keramička. Vznikla roku 1975 a dlou-
há léta byla spojena s Keramickými závody Bechyně. Její úroveň je od počátku 
vysoká díky poctivému přístupu muzikantů a zpěváků, kvalitnímu autorskému 
zázemí (Viliam Béreš, Vladislav Suda) a výborným kapelníkům. Náročnost a ode-
zva posluchačů byla motivací k tomu, aby si Keramička vytvořila originální tvář 
jihočeské kapely. Kapela vystupuje v typických blatských krojích jak na plesech, 
tak i na koncertech a v estrádních pořadech. Od roku 2004 je kapelníkem Kera-
mičky vynikající hudebník, autor a aranžér Petr Török. 
Pořádají Dům kultury Milevsko a Sociální služby Města Milevska ve spolupráci se 
Senior klubem ZVVZ. Prodej vstupenek v kanceláři Domu kultury Milevsko, tel. 
383 809 200.                vstupné: 160,- Kč, členové Senior klubu ZVVZ 80,- Kč

sobota 4. 2.   20.00   velký sál 
6. dia pleS
Hraje skupina Gentleman. Výtěžek bude použit na letní tábor pro děti nemocné 
cukrovkou a celiakií. Předprodej vstupenek v prodejně Hátle interiéry - sklo, por-
celán, kuchyňka - 1. patro. Více informací na tel. 608 223 098. vstupné: 100,- Kč

pondělí 6. 2.  14.30
novĚ otevíráMe - Hravá FlÉtničKa
Určeno pro děti od 4 let, nabízíme poslední volná místa!

úterý 7. 2.  19.00 – 21.00  taneční sál
country taneční pro doSpĚlÉ

středa 8. 2.   14.00 – 17.00  učebna 2
zdrav. pojiŠŤovna MiniSterStva vnitra čr
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

středa 8. 2.  16.00  výuková učebna
Klub 50+

sobota 11. 2.   20.00  prostory DK
Sportovní pleS
Hraje: RM Band.                                                                                            vstupné: 150,- Kč

úterý 14. 2.   18.00   loutkový sál
turiSticKá beSeda – jeSeníKy, ŠvýcarSKo
Klub českých turistů. Vypráví a promítá Miroslav Bártík.

středa 15. 2.   17.00   velký sál 
veřejnÉ zaSedání zaStup. MĚSta MilevSKa

čtvrtek 16. 2.   16.00 – 17.30  hudební sál
coutry taneční pro doSpĚlÉ

čtvrtek 16. 2.  17.30  výuková učebna
Kurz – SMaltování bez použití pícKy
Přijďte si vyrobit dva šperky. Lektorka: Laďka Bečková              vstupné: 150,- Kč

sobota 18. 2.    
MilevSKÉ MaŠKary 2012
aneb loni byly rekordní, letos budu mezinárodní!
PRŮVOD MILEVSKEM  14.00  od Domu kultury
Trasa průvodu: DK Milevsko – Nádražní ul. – Tyršovo nám. – Havlíčkova ul. – Růžová 
ul. – nám. E. Beneše – Riegrova ul. – Husovo nám. – Riegrova ul. – nám. E. Beneše
DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ REJ  15.30   velký sál
Hraje: Šárka Kašparová, vstupné: v masce zdarma, ostatní: 30,- Kč
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA 19.00   velký sál
Hraje: Elizabeth, vstupné: v masce zdarma, ostatní: 60,- Kč
Bližší informace na plakátech a www.milevskemaskary.cz a www.dkmilevsko.
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úterý 21. 2.  17.00  výuková učebna
diSKuSnĚ vzdĚlávací večer 
– zdraví MáMe pouze jedno…
Na přednášce s besedou se dozvíte informace o tom, jak alternativními způsoby 
léčby podpořit léčbu klasickou. Přednáší: Tomáš Brož.                 vstupné: 30,- Kč

středa 22. 2.   18.00   loutkový sál
univerzita třetíHo vĚKu

sobota 25. 2.   15.00 velký sál
poHádKa – ŠílenĚ prolHaná princezna
Účinkuje: Divadelní soubor Tábor. Veselá pohádka s písničkami vypráví o rozmaz-
lené princezně Kateřině, která není s ničím spokojená, každého sekýruje, prová-
dí samou neplechu, ale vždy to svede na někoho jiného. Na zámku už s ní není 
k vydržení a tak se do toho vloží Janek, vydávající se za sluhu, kterému se princez-
na líbí, a proto se jí rozhodne napravit. To se nelíbí víle Vševědce, ale proti Jankovi 
je bezmocná. Tomu se s pomocí svých kamarádů a vlastního důvtipu podaří prin-
ceznu napravit i bez kouzel Vševědky a pohádka končí jak jinak než svatbou.

vstupné: 50,- Kč

neděle 26. 2.   15.00   velký sál
FilMový FeStival eXpediční KaMera 2012 
Filmový festival o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. 
Od 2. 2. 2012 do 22. 3. 2012 ve více než 100 městech, ty nejlepší české i zahra-
niční filmy uplynulé sezóny, vítězné snímky z různých mezinárodních festivalů. 
Ne všichni hrdinové expedičních filmů přežijí. Ne všichni Afričané přestali s kani-
balismem. Ne každý pád skončí dobře. Ne všechny vlny lze překonat. Expediční 
kamera je o skutečném životě. Více na www.expedicnikamera.cz. 
Pro rok 2012 vybrala porota tyto snímky: 
LIFE CYCLES - Dokonalý bikerský film
MAZUNGU - Skutečný expediční film o sólo prvosjezdu řeky Kongo 
PAM - Lezení na 1500m vysoké stěně v Grónsku
V KŮŽI VLKA PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA - Na koni z Mongolska přes Střední 
Asii do Evropy 
NEJDELŠÍ CESTA - Kolik kilometrů se dá pěšky ujít v Číně?
ODKUD NENÍ NÁVRATU - Ne všechny expediční filmy musí skončit dobře

vstupné: 40,- a 80,- Kč

úterý 28. 2.   18.00   loutkový sál
turiSticKá beSeda 
– aFriKa – ceStování HotelbuSeM
Klub českých turistů. Vypráví a promítá zástupce CK Pangeo tours.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
sobota 17. 3.   19.30 velký sál
jaKub SMolíK S Kapelou
Jeden z nejromantičtějších zpěváků a písničkářů – Jakub Smolík – přijede po 
dlouhé době potěšit své fanoušky do Domu kultury v Milevsku. Oblíbený čes-
ký zpěvák Jakub Smolík je autorem a interpretem mnoha hitů, které si zpívají 
všechny věkové skupiny posluchačů.  Kdo by neznal písně jako Říkej mi táto, Až 
jednou pochopím, Až se ti jednou bude zdát, Ave Maria, Víš, Jen blázen žárlí… 
Tyto a mnoho dalších zazní právě tento večer. Vstupenky zakoupíte již nyní na 
www.milevskem.cz nebo v pokladně DK Milevsko.                    vstupné: 295,- Kč

čtvrtek 23. 2.  19.00  Latinská škola
HoSt v latinSKÉ ŠKole - václav poStránecKý
Český herec, režisér, divadelní pedagog.

ŘehOLNí DŮM PReMONSTRáTŮ 
www.milevskoklaster.cz

Klášterní 556 • tel.: 382 521 458
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středa 22. 2.  14.00      Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
beSídKa pro Seniory
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ.

ZUŠ MILeVSKO
Libušina 1217, tel.: 382 521 733

zus.milevsko@quick.cz • www.zus-milevsko.cz

GALeRIe M
nám. e. Beneše 1 • tel.: 382 522 082

pátek 3. 2.   18.00
vyHláŠení výSledKů anKety 
Sportovec MilevSKa 2011

pátek 10. 2.   19.30
Hudební SKlepy – jiří dĚdečeK
Dalším účinkujícím, který vystoupí v milevské Galerii M v rámci Hudebních 
sklepů je Jiří Dědeček - český písničkář, básník, textař, překladatel a autor čet-
ných rozhlasových a televizních pořadů. Od roku 1973 spolupracoval s Janem 
Burianem až do roku 1985, kdy začal hrát sám, překládá z francouzštiny. Od 
roku 1995 má vlastní rozhlasový pořad „Písničky po francouzsku“ na ČR 2, od 
roku 1997 televizní pořad „Cizí slovo poesie“ na ČT 2. V roce 2006 byl zvolen 
předsedou Českého centra Mezinárodního P.E.N. klubu. 

vstupné: 100,- Kč

do pátku 24. 2.
výStava výtvarníci MilevSKa a oKolí
23. ročník tradiční výstavy. Výtvarníci Milevska a okolí jsou výstavou, která 
nabízí celou škálu obrazů různých technik a námětů, práce řezbářské i kera-
mické výrobky. Letošní ročník obeslalo svými pracemi celkem 28 výtvarníků.

vstupné: 10,- Kč

MILíSeK – ceNTRUM MLADé RODINY
 Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz

úterý 7. 2.   16.00 
tancování ve Stylu zuMby
Pro děti do 14 let.                                                                           cena 50,- Kč/hodina

středa 8. 2.  
jazyková škola jjn pořádá zápis v centru
angličtina S rodilýM MluvčíM
Bezplatná ukázka hodiny pro Vás (90 min.).
16.45 – 18.15 mírně - středně pokročilí
18.15 – 19.45 pokročilí

cena: 2500,- Kč/pololetí

středa 8. 2.  18.30 
gravidjÓga - úvodní zápiS

cena: 80,- Kč/90 min.
           

Kurz italŠtiny výuKa nebo Konverzace
Skupina, individuál.

pátek 10. 2.  15.00
tancování ve Stylu orientu
Pro děti do 14 let.                                                                                           cena: 50,- Kč

pátek 17. 2.  15.00
ateliÉrovÉ proFeSionální Focení v centru
Ateliér Jana Pauliová - pro celé rodiny i mladé slečny, cena: 240,- Kč/sada 4 
fotografií + CD. 

pondělí 20. 2. - čtvrtek 23. 2. 7.30 – 12.00
Karnevalový týden v Mini - ŠKolce
Výchovně - vzdělávací program pro děti:
Po: zdobíme si hernu
Út: vyrábíme si masky
St: tvoříme a skotačíme ve sněhu
Čt: dopolední karnevalová párty

cena: 350,- Kč/celý blok nebo 50,- Kč/hod.

pátek 10. 2.  18.00 
worKSHop - vyrábíMe z FiMo HMoty

technika vaření
výroba šperků a drobných předmětů
pod vedením stud. výtvarné VŠ M. Souhradové

cena: 150,- Kč včetně pomůcek, materiálu a metodiky práce

pátek 24. 2.  18.00 
worKSHop - FiMo HMota - zdobení kovu a skla

technika zapékací
výroba šperků a drobných dekor. předmětů 
pod vedením stud. výtvarné VŠ M. Souhradové

cena: 220,- Kč včetně materiálu, pomůcek a metodiky práce 
(zvýhodněná cena při návštěvě obou workshopů)

•
•
•

•
•
•

ziMní Stadion:
Veřejné bruslení: dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz
Hokejové zápasy: dle rozpisu na stránkách www.spos-milevsko.cz

Sportovní Hala:  
2. 2., 6. 2., 9. 2., 13. 2., 16. 2., 20. 2., 23. 2., 27. 2. 
(dále pak na stránkách www.spos-milevsko.cz)
20.00 - 21.00  ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
11. 2. 08.00  Pohár Milevských novin ve fotbale
12. 2. 09.00  Handball  mládež turnaj házená
18. 2. 08.00  FC ZVVZ turnaj ve fotbale
25. 2. 08.00  TK ZVVZ turnaj v tenise
26. 2. 08.00  TK ZVVZ turnaj v tenise

letní Stadion: 
Fotbalové zápasy:
04. 2. 14.00  Junioři - Hradiště
08. 2. 17.00  Muži A - Motorlet
12. 2. 14.00  Junioři - Votice
18. 2. 14.00  Junioři - Mirovice
19. 2. 10.00  St. dorost - Božetice
 12.00  Ml. dorost - Kovářov
26. 2. 10.00  St. dorost - Jistebnice
 12.00  Ml. dorost - Petrovice

SPOS MILeVSKO, s. r. o.
www.spos-milevsko.cz

Máte zájem dostávat Milevský zpravodaj 
v elektronické podobě?

Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz a my vám jej každý 
další měsíc zašleme.
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OS DIAceL
sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek

tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
www.diacel.cz

sobota 4. 2.    velký sál DK Milevsko
6. dia pleS MilevSKo 
K tanci a poslechu hraje skupina Gentleman.

pátek 24. – středa 29. 2. 
jarní prázdniny v raKouSKu 
Lyžařský zájezd - pro veřejnost pár volných míst.

únorovÉ lyžování na Monínci 
- podle sněhových podmínek

pátek 10. 2. 
bůH MaSaKru - jihočeské divadlo č. budějovice
Nejnovější komedie Yasminy Rezy Bůh masakru vyniká přednostmi tradiční fran-
couzské konverzačky, její ambicí je ale mnohem víc než jen pobavit. Hrají: Len-
ka Krčková, Martin Hruška, Dana Verzichová, Ondřej Veselý. Představení v diva-
dle v Českých Budějovicích začíná v 19.00 hod., budeme odjíždět od klubovny 
v 16.45 hod. (se zastávkou u spořitelny). Představení trvá 1,5 hodiny. 

PŘIPRAVUJEME:
sobota 5. 5.
noc na KarlŠtejnĚ 
Zájezd do Hudebního divadla Karlín. 

SeNIOR KLUB ZVVZ, o.s.
www.zvvz.cz/seniorklub

sobota 11. 2. 
voda KoleM MilevSKa
Vycházka kolem vodních toků v okolí Milevska, trasa do 10 km. Sraz v 9.30 hod. 
u obchodního domu Centrum na náměstí.                       vede: Vladimír Ondruška 

neděle 12. 2.  
červená
Odjezd v 7.41 hod. z nádraží ČD.                             vede: Zuzka Sekalová 

úterý 14. 2.  18.00  loutkový sál DK
jeSeníKy, ŠvýcarSKo – turiSticKá beSeda
Vypráví a promítá Miroslav Bártík.                          

sobota 18. 2.
ivv S MilevSKýMi MaŠKaraMi
Trasa cca 10 km. Start v 7.30 – 9.00 hod. v amfiteátru Domu kultury, cíl do 13.00 
hod. v místě startu.                                   organizačně zajišťuje: Vladimír Ondruška

neděle 19. 2. 
MilevSKo - SepeKov
Pěší vycházka, délka trasy 15 km, možno prodloužit na 22 km do Milevska. Sraz 
v 7.45 hod. na nádraží ČD.                                    vede: Tomáš Wilda 

sobota 25. 2. 
božejovice
Odjezd v 8.20 hod. z nádraží ČD.                             vede: Zuzka Sekalová 

úterý 28. 2.     18.00  loutkový sál DK
aFriKa – ceStování S HotelbuSeM 
- turiSticKá beSeda
Vypráví a promítá zástupce CK PANGEO TOURS.

KLUB ČeSKÝch TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

pondělí 6. 2.  17.00
verniSáž výStavy 
Ke 150. letůM MilevSKýcH MaŠKar
Pořádá Milevský fotoklub Cvaky cvak ve spolupráci s Maškarním sdružením 
a Milevským muzeem. Hudební doprovod: R. Maršíková. Výstava potrvá do 29. 2.

SoutĚž MaŠKary Mezi náMi…
Můžeš psát, malovat, fotit nebo kombinovat různé techniky. Soutěžní práci ode-
vzdej do 15. 2. 2012 v knihovně. Výsledky soutěže vyhlásíme a vítěze odmění-
me v pátek 17. 2. ve 14.30 v dětském oddělení. Pořádá: Dětské oddělení Městské 
knihovny Milevsko ve spolupráci s panem Josefem Luxemburgem.

MěSTSKá KNIhOVNA MILeVSKO 
www.knihmil.cz

nám. e. Beneše 1 • tel. 382 521 231

pátek 10. 2.
SebaStan riegelle
Original Weisse beer (Augsburg).

sobota 18. 2.
MatyaS + uncle‘S band
Blues, soul, jazz (Tábor).

STeAKhOUSe NA PALUBě
ul. Nádražní 752 • tel: 777 818 565

www.demence.unas.cz

zácHytnÉ Kotce 
při KynologicKÉM Svazu 

(psí útulek Milevsko)
Děkuje všem, kteří udělali radost pejskům  

– ať už chutným krmivem nebo výtečnou laskominou.  
Moc si každé pomoci vážíme.

sobota 25. února 
od 15 hodin

Šíleně prolhaná 
princezna

hraje: 
Divadelní soubor 

Tábor

neděle 18. března 
od 14 hodin

Pohádka 
od rybníka

hraje: 
Divadelní společnost

Podkova Kovářov

úterý 10. dubna 
od 16 hodin

Zajíčku a slepičko, 
čípak je to vajíčko?

hraje: 
Divadélko Kos 

České Budějovice

pohádky pro děti v dK Milevsko
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Kapely v Milevsku a okolí – 5. část  Josef Kroh

Skupina DOLMEN - NOTABENE
vedená Janem Kašpárkem, později Václavem Márou
Po zániku tanečního orchestru v roce 1971 převzala úlohu tanečního 
orchestru Klubu pracujících kapela DOLMEN. Jan Kašpárek se od roku 
1964 snažil věnovat džezu. V roce 1966 přešel k taneční hudbě a kapela 

dostala název DOLMEN. V roce 1977 přenechal místo kapelníka Václavu 
Márovi a orchestr se přejmenoval na NOTABENE. V souboru se vystří-
dali: na kytaru a klávesy Jan Kašpárek, saxofonisté Petr Novák, Václav 
Mára, Jaroslav Radosta, Miroslav Mára a Josef Knot. Na trubku hrál Miro-
slav Březina, na pozoun Josef Hejpetr, na kytaru František Filipín a Petr 
Jirotka. Na kontrabas a basovou kytaru Pavel Pokorný, Josef Nedvěd, 
Luboš Urban, Jan Anděl a Zdeněk Hájek. Za bicí soupravou se vystřída-
li Vladimír Hruška, Pavel Čapek, František Bartůněk, Jaroslav Pejša, Petr 
Hřebík a Jan Čáp. S kapelou  zpívaly: Jana Mlčkovská, Jarka Drnková, 
Dáša Sovová, Alena Benešová - Ctiborová a Dáša Hájková - Pelikánová. 
V letech 1977 až 1978 za vedení kapelníka Václava Máry došlo k zásad-

ním personálním změnám. V závěru tohoto období se část muzikantů 
profesionalizovala a odjela do zahraničního angažmá. Kapela 30. června 
1987 zanikla.

Instrumentální skupina Jindřicha Draxlera
Od roku 1957 hrála mládežnická skupina Jindřicha Draxlera bez regis-
trace ve složení:  vedoucí  Jindřich Draxler – trubka, Jaroslav Maršík, jeho  
zástupce – akordeon a zpěv, Václav Štěpánek – trombon,  Jan Novotný a Jiří 
Janoušek – saxofony a  Pavel Čapek – bicí. Říkali si „Kluci z Janky“. Klub 
pracujících se po otevření v roce 1959 stal zřizovatelem kapely, která byla 
zaregistrována a udělala si přehrávku. V roce 1963 posílil soubor tubista 
Jan Dědič, všichni si pořídili zelené košile a pojmenovali se „Zelená sedma“. 
V základní sestavě došlo ke změnám:  přišel nový bicista  Štěpán Volf,  trom-
bonista Augustin Jerolímek, saxofonista Karel Kozák. Se skupinou si jako 

hosté zahráli: Vladimír Benda, Jaroslav Dvořák, František Hrubec, Jaroslav 
Kofroň, Miroslav Kofroň, Bohumil Koutník, Jan Kubíček, František Sazina 
a Miroslav Trpka. Kapela hrála především na vesnicích v okolí Milevska, 
Písku, Týna nad Vltavou a Jindřichova Hradce. V roce 1978 po 21 letech 
ukončila činnost.                                                                 (pokračování příště)

Na fotografii zleva: František Bartůněk, Miroslav Březina, Václav Mára, Dáša Sovová, 
Petr Novák, Josef Nedvěd a Jan Kašpárek

Na fotografii zleva: Štěpán Volf, Václav Štěpánek, Jindřich Draxler, Jan Novotný, 
Jiří Janoušek a Jaroslav Maršík

Junák Milevsko

Vánoční zastavení milevských skautů
Dne 23. 12. 2011 v podvečerních hodinách proběhlo na náměstí E. Beneše 
Milevské vánoční zastavení, které  má již čtyřletou tradici. Jako každý rok ho 

pořádali milevští skauti za podpory města Milevska. Účastníci zastavení si 
mohli vyzkoušet staročeské zvyky jako je lití olova, házení střevíčkem, vyrá-
bění svíček z včelího vosku a ozdob na stromeček, věštění z dřevěných špalíč-

ků či políbení se pod jmelím apod. Na náměstí bylo k dispozici svařené víno 
a pro mladé návštěvníky také horký džus se štrúdlem. Součástí zastavení byla 
i soutěž o nejdelší řetěz sestavený co nej-
více občany města. Každý účastník přidal 
jeden dílek řetězu, na který mohl napsat 
své přání. Povedlo se vyrobit řetěz, kte-
rý měřil 3,5 metru a byl sestaven ze 148 
koleček. Nejběžnějším přáním bylo, aby 
všichni byli zdraví a měli dosti lásky, také 
se ovšem vyskytlo přání, aby nebyl konec 
světa. Budeme tedy doufat, že se všechna 
přání vyplní a všichni se letos na Milev-
ském vánočním zastavení opět sejdeme. 
Po Vánočním zastavení proběhl tradiční 
koncert milevských sborů v jehož závě-
ru přinesli skauti Betlémské světlo, kte-
ré poté u stromu na náměstí rozdáva-
li lidem do jejich domovů. Věříme, že si 
návštěvníci Milevského vánočního zastavení odnesli nejen Betlémské světlo, 
ale i nasáli příjemnou atmosféru Vánoc, která celý večer provázela.

Jitka Máchalová
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Hledají nový domov

Míša
Míša je starší pes, kříženec menšího vzrůstu. Je 
hodný, ale z počátku nedůvěřivý.

Argo
Argo je kříženec německého ovčáka, ve věku asi 
čtyř let. Je hodný, přátelský, poslušný. Je vhodný 
i k dětem - a určitě se bude cítit dobře na zahra-
dě, nikoli v uzavřeném bytě.

Rocky
Dne 26. 11. 2011 byl v obci Lašovice (Kovářov), 
okres Písek, odchycen kříženec (pravděpodob-
ně staforda).

Kontakty: Záchytné kotce pro opuštěné a zatoulané psy Český kynologický svaz, základní organizace v Milevsku, Petrovická ul.176, 399 01 Milevsko, 
tel.: 382 524 076, 720 340 158, e-mail: utulek.milevsko@seznam.cz, www: http://utulekmilevsko.webnode.cz.
Všechny fotografe je možno vidět zde: http://milevskyutulek.rajce.idnes.cz/, https://www.facebook.com/utulek.milevsko/photos.

Již podruhé v pořadí se bude v milevském 
Domě kultury konat filmový festival Expe-

diční kamera. V neděli 26. února se od 15 
hodin otevře sál DK Milevsko pro všechny, 
kteří mají rádi dobrodružství, divokou příro-
du, extrémní zážitky i sporty. V rámci filmo-
vého festivalu, který se koná od 2. 2. do 22. 3. 
2012, budou ve více než 100 městech promítá-
ny ty nejlepší české i zahraniční filmy uplynulé 
sezóny, vítězné snímky z různých mezinárod-
ních festivalů. Ne všichni hrdinové expedič-
ních filmů přežijí. Ne všichni Afričané pře-
stali s kanibalismem. Ne každý pád skončí 

Filmový festival Expediční kamera opět v Milevsku
dobře. Ne všechny vlny lze překonat - Expe-
diční kamera je o skutečném životě. 

Pro rok 2012 vybrala porota tyto snímky: 
LIFE CYCLES - Dokonalý bikerský film. 
MAZUNGU - Skutečný expediční film o sólo 

prvosjezdu řeky Kongo. PAM - Lezení na 1500 m 
vysoké stěně v Grónsku. V KŮŽI VLKA PO 
STOPÁCH DŽINGISCHÁNA - Na koni 
z Mongolska přes Střední Asii do Evropy. NEJ-
DELŠÍ CESTA - Kolik kilometrů se dá pěšky 
ujít v Číně? ODKUD NENÍ NÁVRATU - Ne 
všechny expediční filmy musí skončit dobře.
Více informací o festivalu najdete na webových 
stránkách: www.expedicnikamera.cz. Vstupen-
ky na filmový festival je možné zakoupit v před-
prodeji v kanceláři DK Milevsko nebo přímo 
na místě před akcí. Vstupné je 40 Kč pro děti 
a 80 Kč zaplatí dospělí.

Ve dnech 12. – 15. 1. 2012 probíhal na 
brněnském výstavišti Mezinárodní vele-

trh cestovního ruchu Regiontour 2012. Město 
Milevsko společně se Svazkem obcí Milevska 
využilo nabídku Jihočeského kraje pro svou 
prezentaci v rámci krajské expozice. Milevsko 
se veletrhu účastnilo naposledy v roce 2008. 
Organizační stránku prezentace zajistila pro 
oba subjekty o.p.s. Milevský kraj. Informač-
ní stánek obsluhovaly zástupkyně Svazku obcí 
Milevska. První dva dny byly brány veletrhu 
otevřeny pro odbornou veřejnost a o víkendu 
všem návštěvníkům. V letošním roce expozi-
ce Jihočeského kraje připomínala dvacet let od 
zapsání Českého Krumlova do seznamu pamá-
tek UNESCO. Expozice Jihočeského kraje tak 
byla rozdělena do dvou částí. A to na část „Žije-
me v památkách“, která ukazovala život v již-
ních Čechách plném kulturních a historických 
atraktivit a část klasické produktové nabídky. 
Mezi vystavovateli byli kromě města Milevska 
například také zástupci města Písek, Tábor, 
České Budějovice, ale i Pohádkového králov-

Milevsko se prezentovalo na veletrhu 
cestovního ruchu Regiontour 2012

ství a Jihočeské centrály cestovního ruchu. 
Město Milevsko a Svazek obcí Milevska věno-

val svou prezentaci kromě historických a kul-
turních zajímavostí i cykloturistice v regionu. 
Představil tak nově vzniklé propagační mate-
riály jako: mapku Milevskem na kole a pěšky, 
informační leták Město Milevsko: Seznamte 
se, brožuru Mikroregion Milevsko, informač-
ní leták Možnosti ubytování a rekreace v mik-
roregionu Milevsko. Všechny tyto propagační 
materiály se setkaly s velkým ohlasem, přede-
vším pak mapka Milevskem na kole a pěšky 
a brožura Mikroregion Milevsko. Kromě výše 
zmíněných materiálů, představil region ještě 
dotisk knihy J. Hladkého Kapličky, boží muka, 
výklenkové kapličky a zvoničky na Milevsku 
a Písecku. Stánek města Milevska a svazku nav-
štívili představitelé Jihočeského kraje (hejtman 
Jčk, krajští zastupitelé), ale i místní starostové 
jako například Hana Kašparová, Ivana Dolejš-
ková, Jaroslav Kofroň, místostarosta Milevska 
Mgr. Martin Třeštík či sepekovský zastupitel 
Stanislav Sedláček.  

Ing. Klára Tesařová – Svazek obcí Milevska
Bc. Vít Kratochvíl – Milevský kraj o.p.s.
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Seminář: Účetní uzávěrka 2011
Lektor: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram s.r.o.
Termín: čtvrtek �. 2. 2012 od �.00 do 13.00 hodin
Místo konání: DK MILEVSKO, Nádražní �4� 
- klubovna 1. patro 
Uzávěrka přihlášek: úterý 7. 2. 2012, 15.00 hodin
Lektor na tomto semináři probere hlavní uzávěrkové práce v podmínkách 
roku 2011. Připomene některé speciality, které se váží právě k roku 2011 
a probere některé zcela nové judikáty, které se závěrky mohou dotýkat. 
Součástí semináře je i poradenství k vyplňování daňových přiznání fyzic-
kých i právnických osob.

Seminář: Novela zákona o nemocenském pojištění
Lektor: Ing. Jindřich Rozkopal - vedoucí odboru sociálního pojištění
Termín: středa 22. 2. 2012 od 13.00 hodin
Místo konání: DK MILEVSKO, Nádražní �4� - klubovna 1. patro 
Uzávěrka přihlášek: pondělí 20. 2. 2012, 15.00 hodin

významné změny v nemocenském pojištění zaměstnanců v roce 
2012
účast na pojištění (rozšířený okruh pojištěných osob, základní úprava 
a odchylky) 
povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění 
změny v systému dávek nemocenského pojištění (nárok, uplatňo-
vání, nemocenské, ošetřovné, dávky v mateřství, dávky poživatelů 
důchodů) 
pojistné na sociální zabezpečení (okruh plátců, sazby pojistného, 
stanovení vyměřovacího základu, maximální vyměřovací základ)
diskuse a odpovědi na dotazy

Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku 
a pořádaných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo 
nám. 3�1.

Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko, e-mail: kuz-
nikova@jhk.cz; tel. 3�3 �0� 20� ; mobil: �0� 572 2�0; www.jhk.cz.

•

•

•
•

•

•

Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko pokračuje 
i v novém roce. Tentokrát nás cestovatel Jindřich Částka, kterého 

milevští posluchači dobře znají z předchozích besed, zavede do jižní-
ho Norska. Zavítáme do dějiště zimních olympijských her - do Hama-
ru s rychlobruslařskou halou Polární záře a do Lilehammeru ke sko-
kanským můstkům. Poznáme národní park Rondane, západní fjordy 
a nejznámější z nich – Geiranger, vyhlídku u jezera Gjende a nemine-
me ani hlavní město Norska Oslo. Přijďte si poslechnout zážitky z ces-
ty po jižním Norsku ve čtvrtek 2. února od 18 hodin do loutkového 
sálu Domu kultury Milevsko. Vstupné je 25 Kč.

Toulky za poznáním

V sobotu 25. února od 15 hodin je ve velkém sále DK Milevsko pro 
všechny děti připravena další pohádka, tentokrát v podání tábor-

ského Divadelního souboru. Pohádka s názvem Šíleně prolhaná prin-
cezna vypráví o rozmazlené princezně Kateřině, která není s ničím 
spokojená, každého sekýruje, provádí samou neplechu, ale vždy to 
svede na někoho jiného. Na zámku už s ní není k vydržení a tak se 
do toho vloží Janek, vydávající se za sluhu, kterému se princezna líbí, 
a proto se jí rozhodne napravit. To se nelíbí víle Vševědce, ale proti 
Jankovi je bezmocná. Tomu se s pomocí svých kamarádů a vlastního 
důvtipu podaří princeznu napravit i bez kouzel Vševědky a pohádka 
končí jak jinak než svatbou. Vstupné na pohádku je 50 Kč, předprodej 
vstupenek probíhá v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200.

Děti potěší další pohádka
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Fotoobjektivem …

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem Vám…“ To při svém 
tradičním tříkrálovém chození popřáli všem dětem v MŠ Klubíčko Milev-
sko zleva Jiří Komárek, Šimon Zvonař a Denis Müller.

Předškoláci scházející se v Domě kultury si na poslední schůzce vyrobily 
krásnou mozaiku zvířátek. Zleva Martinka Bočanová, Matýsek Hrtoň, 
Petruška Kovandová, Barborka Kostohryzová a Marcelka Krupičková.

Martínek Kahoun namaloval, jak v MŠ Klubíčko chodili 6. ledna Tři 
králové a přáli všem hodně štěstí a zdraví do nového roku.

V pondělí 9. ledna začala v prostorách Městské knihovny v Milevsku 
výstava amatérských fotografií Josefa Luxemburga s názvem Maškary 
mezi námi…

Celkem 28 vystavujících se účastní 23. ročníku tradiční výstavy s názvem Výtvarníci Milevska a okolí. Výstavu zahájil ve středu 18. ledna místosta-
rosta města Milevska Mgr. Martin Třeštík. Navštívit ji můžete až do pátku 24. února.
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Fotoobjektivem …

Hudební sklepy zahájily rok 2012 koncertem Oskara Petra. Legendu 
českého folkrocku a současného hitmakera, doprovodil v akustickém 
duu dlouholetý spoluhráč Jirka Vopava (housle, mandolína, zpěv). 
Zatímco v první polovině si měla zcela zaplněná Galerie M možnost 
poslechnout hity jako Medvídek (v angličtině), Zmzlinář  (proslavený 
filmem Pupendo), Krylovu Cesta je prach a dávné hity skupiny Mar-
syas, druhá polovina koncertu se nesla ve znamení Petrova sólového 
projektu Fabrica Atomica. Zejména zde vyniklo, jakou plnokrevnou, 
dynamickou pop-rockovou hudbu ve dvojici s brilantním rockovým 
a bluegrassovým houslistou Jiřím Vopavou vytváří. Hojně zaplněný sál 
Galerie M takovou hudbu přijal s nadšením. Příští Hudební sklepy se 
uskuteční v pátek 10. února, můžete se těšit na Jiřího Dědečka.

Ve čtvrtek 19. ledna se v DK Milevsko uskutečnil kurz Malby na hedvábí. Lektorka Laďka Bečková zájemcům názorně ukázala několik technik a pak 
měl každý možnost zkusit si namalovat svoji vlastní šálu. Z každého pokusu vznikl jedinečný originál. Dalším kurzem bude ve čtvrtek 16. února 
Smaltování bez použití pícky. Tentokrát si každý bude moci zhotovit 2 šperky. 

Snímek zachytil hokejisty čtvrtých tříd HC Milevsko 2010 po úspěšném 
domácím turnaji. Získali druhé místo.

K zápisu do 1. tříd se na 1. základní školu T. G. Masaryka Milevsko 
dostavilo celkem 70 dětí. Každé dítě prošlo několika stanovišti, kde za 
doprovodu paní učitelky a pohádkových postaviček prokázalo znalosti 
a dovednosti potřebné k úspěšnému zahájení školní docházky. Na konci 
cesty Z pohádky do školy je čekala odměna.
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