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MĚSTO MILEVSKO SCHVÁLILO ROZPOČET PRO ROK 2020

Na svém posledním zasedání městského zastupi-
telstva loňského roku byl mj. projednáván návrh
rozpočtu na rok 2020. Ten zahrnoval příjmy v cel-
kové hodnotě dosahující částky 200 mil. Kč a výdaje
přes 204 mil. Kč.
Schválený rozpočet počítá s nárůstem příjmů ze sdí-
lených daní do 4 %. Tento růst je dán především plá-
novaným vyšším celostátním výběrem daní, zejména
pak daně ze závislé činnosti a daně z přidané hod-
noty.
V běžných výdajích se mimo každoročně opakující
položky objevuje i jedna novinka, a to vyčleněné pro-
středky na již schválený participativní rozpočet SPO-
LU, dále jsou zahrnuty finanční prostředky na moni-
toring Milevského potoka a na opravu střechy objektu
čp. 6. Ostatní výdaje budou použity na chod města
– údržba komunikací (chodníků a silnic), veřejného
osvětlení, městské zeleně, odpadové hospodářství
aj. 
Rozpočet také počítá s částkou přes 5 mil. Kč na úhra-
du splátek již dříve přijatých dlouhodobých úvěrů.
Po velmi nákladných investičních akcí realizovaných
v roce 2019, je oblast kapitálových výdajů chudší, ale
přesto se zde podařila zahrnout částka 16,6 mil. Kč.

Spolu s prostředky vyčleněnými na opravy bude vlo-
žena do údržby a obnovy městského majetku částka
přesahující 28 mil. Kč.  
Město se snaží vyhledávat vhodné dotační tituly, to
platí i pro rok 2020. Pokud budou jednotlivé žádosti
o dotační prostředky úspěšné, můžeme se těšit mj.
na nový výtah na DPS, nové veřejné osvětlení, par-
koviště aj.  

Ing. Hana Jánová, vedoucí finančního odboru

POZVÁNKA
Zveme Vás na veřejné setkání 
k participativnímu rozpočtu, 

které se bude konat 
v pondělí 13. ledna 

od 17 hodin 
v Domě kultury v Milevsku.
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
A RADY MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 2. 12. 2019
• Rozhodla v souladu s článkem 3 odst. 2 směrnice města Milevska SM/11/RMM

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem využít pro
zajištění přepravy občanů města Milevska nad 70 let věku na linkách 360051,
360059, 360062, 360067, 360068 a 360070 přepravce ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a. s. a rozhodla o vyčlenění finančních prostředků ve výši 72 tisíc Kč
do navrhovaného rozpočtu města na rok 2020.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Smlouva o zabezpečení správy
a údržby inženýrských sítí v areálu hřbitova“ a v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice
SM/11/RMM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MM rozhodla uzavřít
smlouvu s firmou Služby Města Milevska, spol. s r. o. za roční cenu 84 000 Kč
bez DPH.

• Rozhodla zrušit záměr pronajmout dlouhodobě nevyužitý prostor sloužící pod-
nikání č. 113 v čp. 123 (budova staré pošty) a rozhodla umožnit organizační
složce města Milevska, Živé Milevsko, užívat od 1. ledna 2020 kancelářské
 prostory č. 113 (2 kanceláře o celkové podlahové ploše 50,58 m2) v čp. 123
nám. E. Beneše, Milevsko, pro její existenci s tím, že obvyklé náklady spojené
s užíváním prostoru, včetně výsledků ročních vyúčtování poskytovaných energií,
ponese organizační složka Živé Milevsko.

RADA MĚSTA DNE 16. 12. 2019
• Rozhodla, v souladu s čl. 3, bod 2) směrnice o zadávání veřejných zakázek

malého rozsahu MM, uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Daňové poradenství
pro město Milevsko“ s daňovým poradcem p. Zdeňkem Kašparem se sídlem
Heydukova 101/2 Písek a schválila mandátní smlouvu na daňové poradenství.

• Schválila průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu „Výběr zpracovatele lesní hospodářské osnovy“ a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou SILVA PROJEKT s. r. o. za nabíd-
kovou cenu 1 890 000 Kč bez DPH (za 1 ha 540 Kč bez DPH). Realizace je plně
financována prostřednictvím národních dotací.

• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jihočeského
kraje Kulturní dědictví 1. výzva pro rok 2020 – Opatření č. II – Obnova drobné
sakrální architektury na akci s názvem „Výměna vstupních dveří kaple Nejsvětější
Trojice v obci Velká“, s podáním žádosti o dotaci z Dotačního programu Jiho-
českého kraje Kulturní dědictví 1. výzva pro rok 2020 – Opatření č. V – Nemovité
kulturní památky na akci s názvem „Oprava krovu a střešního pláště objektu
čp. 6 Milevsko budovy Spořitelny“, s podáním žádosti o dotaci z Dotačního
programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví 1. výzva pro rok 2020 – Opatření
č.VI – Obnova pietních míst na akci s názvem „Údržba hřbitovní zdi v Milevsku
– západní část“.

• Rozhodla zadat zakázku „Výměna výkladců v čp. 128, Riegrova ul. Milevsko“
firmě Window Holding a. s., za cenu 509 991,26 Kč bez DPH.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 11. 12. 2019
• Vzalo na vědomí podklady pro stanovení ceny vodného a stočného pro rok

2020 pro město Milevsko a schválilo úpravu ceny vodného a stočného na rok
2020 platnou od 1. ledna 2020 (dvousložková cena vodného a stočného),
z toho vodné 34,40 a stočné 29,67. Celkem pohyblivá složka domácnosti 
64,07 Kč/m3 a měsíční paušál dle velikosti vodoměru (pevná složka) 
420 Kč/vodoměr/rok za vodoměr do 2,5 m3, ostatní poměrným způsobem.
Roční nájem pro a. s. ČEVAK České Budějovice ve výši 8 068 000 Kč bez DPH 
za rok. 

• Vzalo na vědomí žádost Milevského kraje o. p. s. a neschválilo návratnou
finanční výpomoc Milevskému kraji o. p. s. ve výši 1 732 049 Kč za účelem krytí
dluhu vůči Finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj.

• Vzalo na vědomí informaci 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko o projektu
„Rekonstrukce učebny cizích jazyků v součinnosti s využitím digitálních tech-
nologií“. Schválilo realizaci tohoto projektu ve výši 2 280 180 Kč, kofinancování
projektu ve výši 10% z celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu
tj. 228 018,04 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu EFRR ve výši 1 938 153,32 Kč a státního rozpočtu ve výši
114 009,02 Kč.

• Vzalo na vědomí informaci o záměru převedení činností provozu Turistického

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

U objektů kaple Nejsvětější Trojice na Hůrkách, u domů Čeňka Holase a Jiřího
Mařánka a na morovém hřbitově byly obměněny informační cedule.  

Plné milevské náměstí očekávalo v neděli 1. prosince slavnostní rozsvícení vánoční
výzdoby města. Součástí programu bylo i zábavné odpoledne pro děti.

infocentra, Muzea Milevských maškar a Půjčovny elektrokol z působnosti Milev-
ského kraje, o. p. s. do působnosti Domu kultury Milevsko a schválilo dodatek
č. 8 ke zřizovací listině ze dne 15. listopadu 2002 zřízené příspěvkové organizace
Dům kultury Milevsko.

• Schválilo Memorandum o spolupráci mezi partnerskými městy Milevsko a Hus-
topeče, vzalo na vědomí obecnou deklaraci požadavků předloženého Memo-
randa o spolupráci a pověřilo starostu města Ing. Ivana Radostu jeho podep-
sáním.

• Vzalo na vědomí informace o projektu s názvem „Rozšíření Domova pro seniory
Milevsko“, schválilo realizaci tohoto projektu a podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo práce a sociálních věcí s maximálními předpokládanými výdaji
57 mil. Kč vč. DPH, z toho celkovými předpokládanými způsobilými výdaji 
43 mil. Kč vč. DPH. Dále schválilo kofinancování tohoto projektu ve výši 50%
z celkových předpokládaných způsobilých výdajů tj. 21,5 mil. Kč, s podmínkou
přidělení dotace z Programu Ministerstva práce a sociálních věcí a schválilo
předfinancování ve výši 50 % předpokládaných způsobilých výdajů a financování
nezpůsobilých výdajů projektu s realizací projektu v období 2020-2021.

• Schválilo podání žádosti o dotaci na akci Bezbariérové úpravy v budově DPS
Milevsko Libušina – rekonstrukce výtahu, z podprogramu Ministerstva pro
místní rozvoj Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
a v budovách městských obecních úřadů a souhlasilo s finanční spoluúčastí
města ve výši minimálně 50% uznatelných nákladů na akci.

• Vzalo na vědomí přesun kompetence k Službám Města Milevska od Ing. Ivana
Radosty, starosty k Michalu Horkovi, místostarostovi s účinností od 1. ledna
2020.

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



Již tradičně se 5. prosince na nám. E. Beneše vyrojila čertovská cháska, aby postra-
šila velké množství přítomných dětí. Nechyběl ani hodný Mikuláš s andělem.

Chodníky, chodníky, chodníky. I takový byl loňský rok. Město Milevsko v roce 2019
zrekonstruovalo téměř 3 km chodníků. Jednalo se primárně o ulice Nádražní,
Sažinova a Dukelská. Dále části chodníků v ulicích P. Bezruče, E. Destinové, Písecké
předměstí a na letním stadionu.

Milevské muzeum pokřtilo v úterý 17. prosince v milevské knihovně knihu o letci
Janu Jeřábkovi, který se narodil v Milevsku před 100 lety. Kniha má název Jan
Jeřábek, milevský letec RAF. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu rekonstrukce ul. Nádražní došlo k trva-
lému zrušení autobusové zastávky Nádražní sídliště rozcestí (směr Sepekov).
Náhradní zastávkou je Mírové náměstí u Věžáku – viz foto.

Všichni, kteří chtěli udělat radost
milevským seniorům, si mohli
v DPS 5. května vyzvednout přá-
níčko ze Stromu splněných přání
a obdarovat tak naše starší spo-
luobčany.  

Rada města na svém zasedání 2. prosince schválila dotační program „Práce s mlá-
deží a ochrana přírody 2020“ a s ním související návrh veřejnoprávní smlouvy
a návrh žádosti o dotaci. Vyčleněná částka je stejná jako v roce 2019, tedy
110 000 Kč. Konkrétně je vyčleněno 80 000 Kč pro oblast práce s mládeží a 30 000 Kč
pro oblast ochrany přírody. Žádosti lze podávat na předepsaném vzoru žádosti
od 6. do 31. ledna.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 28. listopadu přivítala zastupitelka Alena Knotová 12 nových občánků
města Milevska. Jsou jimi zleva Filip Kutiš, Tomáš Molík, Tamara Kalejová, Lukáš
Přibil, Martin Kolář, Viola Fučíková, Dominik Dusík, Natálie Tupá, Ester Čunátová,
Leontýna Diopanová, Eliáš Hanzlík a Štěpánka Horková. Malým kulturním pro-
gramem obřad doprovodily děti z MŠ Sluníčko. Zleva Maruška Šťastná, Honzík
Šustr a Markétka Šustrová.
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V MĚSÍCI LISTOPADU 2019 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
Vlasta Kojetínová

Michal Šteňo
Jaroslav Mikota

85 LET
Bohumil Starý

Marta Borešová
Václav Vácha

František Přibyl
90 LET
Jiří Vlk

91 LET
Jarmila Mitisková
Milada Kálalová

Jaroslava Šelongová
94 LET

Květa Rejdová
Josef Dlouhý

95 LET
František Fiala

97 LET
Václav Král

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ V AREÁLU SPOS

V roce 2019 byl realizován projekt s názvem „Likvidace a využití odpadních deš-
ťových vod ve sportovním areálu Milevsko“, jehož předmětem byla výstavba aku-
mulační nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití, která
vyřeší problém přetíženosti jednotné kanalizační sítě v ulici J. A. Komenského
a následné velké zatížení čistírny odpadních vod ve městě Milevsku. Toto přetížení
je dáno tím, že veškeré odpadní vody (splaškové i dešťové) ze sportovního areálu
jsou v současné době svedeny do veřejné jednotné kanalizační sítě. Cílem projektu
bylo svést dešťové odpadní vody ze střech a zpevněných ploch gravitačně do aku-
mulační nádrže, aby se dešťová voda mohla využít pro závlahu hřišť, venkovní
mytí ploch atd. Jelikož bylo město Milevsko úspěšným žadatelem o dotaci, je
tento projekt spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí. Z celkových výdajů 5,1 mil. Kč bez DPH, byla
městu poskytnuta dotace ve výši 3,9 mil. Kč. Realizací tohoto projektu byl cíl
splněn.

Bc. Diana Trubková, odbor investic a správy majetku

ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Město Milevsko bylo úspěšným žadatelem o dotaci v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí, 1. výzva pro rok 2019. Na konci
listopadu 2019 byl dokončen projekt s názvem „Strategie rozvoje odpadového
hospodářství v Milevsku“, jehož cílem bylo zpracování dokumentu, který městu
na základě analýzy odpoví na otázku, jak v budoucnu postupovat při nakládání
s odpady tak, aby se daná činnost v současné době zajišťovaná společností Služby
Města Milevska stala nedílnou součástí chytrého řízení města a poskytovala pro
občany a firmy města skutečný servis, který povede k optimalizaci a zkvalitnění
služeb v rámci již započatého projektu Živé Milevsko. Zpracováním strategie bylo
cíle dosaženo. Celkové náklady na projekt byly ve výši 279 510 Kč, z nichž 200 000 Kč
činila dotace, jež byla městu poskytnuta z Jihočeského kraje.

Bc. Diana Trubková, odbor investic a správy majetku 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Zastupitelstvo města Milevska na svém
zasedání 11. prosince 2019 vydalo novou
obecně závaznou vyhlášku města Milevska
č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů s účinností od 1. ledna
2020. Úplné znění vyhlášky naleznete na
internetových stránkách www.milevsko-
mesto.cz/samosprava/predpisy-mesta. 
U poplatku za komunální odpad dochází
ke změně výše sazby, a to ze 456 Kč na
492 Kč za osobu za kalendářní rok. Jeho

splatnost zůstává zachována, a to do 30. dubna pro osoby s trvalým pobytem
v Milevsku a cizince s povoleným pobytem v Milevsku. Sazba poplatku pro vlastníky
rekreačních objektů a objektů bez trvale žijících osob se rovněž zvyšuje na 492 Kč
se splatností do 31. května.  Rozsah osvobození a ostatní ustanovení vyhlášky se
nezměnily. 

Pavlína Zděnková, odbor finanční
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ZMĚNY U POPLATKU ZE PSŮ
Na základě nové obecně závazné vyhlášky č. 4/2019
o místním poplatku ze psů dochází k úpravě výše
poplatku u některých sazeb. Sazba za druhého a dal-
šího psa téhož držitele, kterým je osoba žijící v rodin-
ném domě, se snížila z 1000 Kč na 500 Kč a sazba za
psa, jehož držitel je osoba starší 65 let (dříve poživatelé
důchodů) a žijící v rodinném domě, se zvýšila z 50 Kč
na 100 Kč. Sazba za psa určeného k hlídání objektů
v rámci podnikatelské činnosti se zvýšila z 300 Kč na
500 Kč.
Nově se zrušilo osvobození pro osoby žijící v částech

města Velká, Rukáveč, Dmýštice, Něžovice, Klisín a zavedly se tyto sazby za kalen-
dářní rok: za jednoho psa 100 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč.
Pro osoby starší 65 let žijící v těchto částech byla stanovena sazba za jednoho
psa na 50 Kč a za každého dalšího psa téhož držitele 75 Kč. Přehled všech sazeb
je uveden v obecně závazné vyhlášce.
Dále jsou do vyhlášky zapracovány změny uvedené v novele zákona o místních
poplatcích. Sníženou sazbu, kterou dříve platili poživatelé důchodů, budou nově
platit osoby starší 65 let. Dále se změnila část osvobození a úlev, mimo jiné se
rozšířilo zákonné osvobození o osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci
jiné osoby podle zákona upravujícího sociální služby, dále o osoby, které jsou
držitelem průkazu ZTP a ZTP/P a osoby provozující útulek pro zvířata. Také se
rozšířil okruh poplatníků o cizince s taxativně uvedenými druhy pobytů.
Termín splatnosti místního poplatku ze psů zůstává stejný, tj. do 31. března.
Poplatníci, jejichž poplatek činí více než 600 Kč ročně, mohou zaplatit ve dvou
stejných splátkách nejpozději do 31. března a do 31.srpna. 

Pavlína Zděnková, odbor finanční 

SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2020
I v letošním kalendářním roce mohou subjekty, které poskytují občanům města
sociální a související služby, žádat o dotaci města Milevska z dotačního programu
Sociální a související služby 2020. Cílem dotačního programu je podpora a rozvoj
sociálních služeb a služeb, které se sociální oblastí úzce souvisejí. V rozpočtu
města Milevska je na podporu výše uvedených subjektů na kalendářní rok 2020
vyčleněna částka 360 000 Kč. Žádost o dotaci je možné podat v termínu od 3. do
28. února. Více informací naleznete na úřední desce umožňující dálkový přístup
(oblast Dotační programy) a na webových stránkách města (Podnikání
a rozvoj/Dotační programy/Sociální služby). V případě dotazů můžete rovněž
kontaktovat referentku odboru sociálních věcí Pavlínu Hajskou, DiS., tel.:
382 504 138, e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz.

Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věcí

MILEVSKO ZÍSKALO OCENĚNÍ

Velkým milevským úspěchem skončil 3. ročník soutěže „Chytrá města pro budouc-
nost 2019“, který pořádá společnost Smart City Innovations Institut, pod záštitou
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. V kon-
kurenci více než 150 projektů zvítězilo Milevsko s dokumentem nové strategie
odpadového hospodářství v kategorii měst do 10 tisíc obyvatel. Poděkování patří
jak tvůrcům strategie, tak Jihočeskému kraji za významnou finanční podporu.

Ing. Ivan Radosta

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA V ROCE 2020

• 12. února • 8. dubna • 13. května
• 24. června • 9. září • 14. října
• 16. prosince 
Jednání se konají ve velkém sále DK Milevsko od 17 hodin.

DRUHÉ NEJVYŠŠÍ SOKOLSKÉ VYZNAMENÁNÍ

Na společné fotografii je Jan Ivičič stojící druhý zleva.

Bratr Jan Ivičič obdržel z rukou starostky České obce sokolské stříbrnou medaili
ČOS. Byla tak oceněna jeho celoživotní aktivní cvičitelská i činovnická práce pro
Sokol. Od vlast ního aktivního sportování (gymnastika, atletika, míčové hry) se
postupně zařadil mezi trenéry a cvičitele, odkud byl už jen krůček mezi činovníky
jednoty, župy i do výboru a komisí ČOS. 
Připomeňme, že Jan Ivičič stál od obnovení milevské jednoty po 17 let v jejím
čele jako starosta. Byl ideovým tvůrcem všech 28 úspěšných tělocvičných akademií,
které si získaly velkou oblibu mezi milevskými milovníky sportu. Velký podíl měl
i na obnovení Jeronýmovy župy. V současnosti je členem ústředního cvičitelského
sboru seniorů ČOS a župním vedoucím seniorů Sokolské župy Jihočeské. Vedl
nácvik několika sletových skladeb. I v současné době je br. Ivičič stále ve středu
sokolského dění, ochoten kdykoliv, komukoliv a s čímkoliv pomoci. Stříbrná
medaile ČOS je určitě v těch nejlepších rukou.

Zuzana Sekalová



Ve sbírkách Milevského muzea se nachází zajímavý soubor starých map, který
je stále plánovitě doplňován. Kartografická sbírka zahrnuje mapy z období
16. až 18. století a důležité pro nás je zejména, aby zde bylo zobrazeno Milevsko,
které se na starých mapách objevuje v různých mutacích: Miliwsko, Milaus,
Mileus, Milausko, Mühlhausen atd. 
V nedávné době byla kartografická sbírka rozšířena o dvě pěkné barokní mapy
z druhé poloviny 17. století, na nichž je zachyceno i naše město. První z těchto
map pochází z roku 1673 a jejím autorem je holandský kartograf a vydavatel
Jan Janszoon, někdy uváděný i jako Johannes Janssonius. 
Janszoon se narodil roku 1588 v Arnhemu do rodiny Jana Janszoona staršího,
knihkupce a knižního vydavatele. Už od dětství byl hoch obklopen knihami
a vůní tiskařské černi. Roku 1612, kdy mu bylo 24 let, se oženil s Alžbětou,
dcerou vydavatele Jodoca Hondia. Své první mapy Jaszoon vytvořil roku 1616
v Itálii a Francii. Jeho podnik se úspěšně rozvíjel a mladý muž roku 1623 už
vlastnil knihkupectví ve Frankfurtu nad Mohanem, v Gdaňsku, Stockholmu,
Kodani, Berlíně, Königsbergu (pozdější Královec a ještě později Kaliningrad
v Rusku), v Ženevě a v Lyonu. Manželka Alžběta mu roku 1627 zemřela a on se
pak o dva roky později oženil s Alžbětou Carlierovou. Ve třicátých letech pak
spolu se svým švagrem Henrikem Hondiem založil obchodní společnost a vydával
atlasy pod označením Hondius/Janssonius. Pod Janszoonovým vedením bylo
jejich stěžejní dílo – Atlas Novus – stále rozšiřováno. Roku 1638 měl tento
atlas tři svazky, roku 1660 byl už tvořen 11 svazky. Pracovalo pro něj téměř
100 autorů a rytců. Tehdy však už toto dílo změnilo název na Velký atlas (Atlas
Major). Cyklus zachycoval většinu měst světa, světových moří, antického světa
a posledním dílem byl Atlas nebes. Janszoon zemřel v červenci 1664 v Amster-
damu a po jeho smrti se vydavatelská společnost snažila v této práci pokračovat. 
Do sbírek Milevského muzea se dostala z Janszoonovy produkce malá mapa
o rozměrech 28 x 22 cm. Jedná se o kolorovaný mědiryt s názvem Bohemia,
který pochází z publikace Atlas sive Cosmographiae. Autorem předlohy je
Petrus Kaerius a dílo vyšlo v Amsterdamu roku 1673. Naše město zde najdeme
pod označením Milausko v sousedství dalších okolních míst: Przessnitz (Břez-
nice), Piscka (Písek), Dein (Týn n. Vlt.), Bobimil (Bechyně) a Tabor (Tábor). 
Autorem druhé mapy, která rozšířila kolekci Milevského muzea, je známý fran-
couzský kartograf Alexis Hubert Jaillot (1632-1712). Jaillot se narodil ve Fran-
che-Comte a byl původně sochařem. Oženil se s dcerou Nicholase Bereye, který
zastával důležitou pozici na dvoře královny, což Jaillotovi umožnilo, aby si
zařídil lukrativní vydavatelství map a tisků. Když pak zemřel známý francouzský
kartograf Nicholas Sanson, začal Jaillot jednat s jeho dědici o možnosti vydat
s malými aktualizacemi Sansonovy mapy a atlasy. Mapy, které Jaillot takto

vydával, byly proslulé zejména propracovanými alegorickými kartušemi. Často
se zde objevují prvky, které oslavují ctnosti Krále Slunce (Ludvíka XIV.). Jail-
lotovy mapy se záhy staly tak proslulé, že je používali i učitelé mladého daup-
hina, tedy následníka trůnu. Roku 1686 byl pak Jaillotovi oficiálně udělen
titul Geographe du Roi (Králův zeměpisec). Byla to velká čest, která navíc vyná-
šela Jaillotovi roční apanáž 600 liber. Jaillot byl zároveň jedním z posledních,
kdo takový titul obdržel. Ludvík XV. totiž později upravil název na Premier Geo-
graphe du Roi (První králův zeměpisec). Alexis Hubert Jaillot zemřel roku
1712 jako vážený muž. Jeho dílo se dočkalo celé řady následovníků, jedním
z nich byl především jeho syn Bernard Jean Hyacinthe Jaillot (1673-1739),
vnuk Bernard Antoine Jaillot a švagr Jean Baptiste de Chauvigné-Jaillot. 
Do našich sbírek nyní přibyla krásná velká Jaillotova Mapa zemí Koruny české
(Estats de la Couronne de Boheme), vydaná v Paříži roku 1692. Jedná se o kolo-
rovaný mědiryt o rozměrech 92 x 62 cm. Ozdobná barevná kartuš nese nápis:
Avec Privilege du Roy, pour Vingt Ans (toto královo privilegium zajišťovalo,
že po 20 let nesměla být tato mapa nikým jiným vydána). Jak je u map vydaných
Jaillotem obvyklé, nechybí v horním levém rohu ozdobná barevná kartuš, zde
i s tradičním českým lvem. Naše město nalezneme na této mapě pod označením
Milaus, v sousedství dalších míst: Swickow (Zvíkov), Dobronitz (Dobronice),
Soz. Austi (Sezimovo Ústí), Gistebing (Jistebnice), Cziziow (Čížová).

Vladimír Šindelář, Milevské muzeum
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – MILEVSKO NA BAROKNÍCH MAPÁCH

Milevsko (Milausko) na Janszoonově mapě z roku 1673.  
Alexis Hubert Jaillot, „králův zeměpisec“, kolem roku 1700.

Milevsko (Milaus) na Jaillotově mapě z roku 1692. Ozdobná kartuš mapy, zobrazující Země Koruny české. Jaillot, 1692. 
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KULTURA A SPORT – LEDEN 2020

BIO SENIOR – POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
čtvrtek 2. 1. 15:00
ČR, SR – Komedie – Komedie Jiřího Vejdělka. Čerství
aristokraté jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení
českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají
jen z prastarých vyprávění příbuzných. Film vznikl
podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka.
ČESKÉ ZNĚNÍ 110 min.
vstupné: 50 Kč

ZAKLETÉ PÍRKO
čtvrtek 2. 1., pátek 3. 1., sobota 4. 1., 
neděle 5. 1. 17:30
ČR – Pohádka – Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví
příběh odvážné dívky, která se vydá do světa vysvo-
bodit zakletého prince.
ČESKÉ ZNĚNÍ 94 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

NENÁVIST
čtvrtek 2. 1. 20:00
USA – Horor – Producent Sam Raimi nám přináší nový
pohled na klasický horor.
TITULKY 95 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
pátek 3. 1., sobota 4. 1., neděle 5. 1. 20:00
ČR, SR – Komedie, romantický – Česko-slovenská
romantická komedie nejen o tom, že láska hory pře-
náší, ale také že kvete v každém věku.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

CATS
čtvrtek 9. 1., pátek 10. 1. 20:00
USA, VB – Muzikál – Oscarový režisér Tom Hooper se
obklopil těmi nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky
a slibuje nezapomenutelný divácký zážitek.
TITULKY 106 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
pátek 10. 1., sobota 11. 1. 17:30
Čína – Animovaný, rodinný – Vick a jeho medvědí brá-
chové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude
kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě
jediné – OBĚD!
DABING 90 min. 
vstupné: 120 Kč 

NA NOŽE
sobota 11. 1. 20:00 
USA – Komedie, kriminální, mysteriózní, drama –
Satirická krimi komedie „Na nože” zábavným způso-
bem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhad-
ného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů,
když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí.
TITULKY 130 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
neděle 12. 1. 10:00
USA – Animovaný, akční dobrodružný – Rozzlobení

nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při
v animáku.
DABING 97 min. 
vstupné: 60 Kč 

MŮJ PŘÍBĚH 
neděle 12. 1. 20:00
ČR – Romantický, drama – Elizabethin příběh vypráví
o neuvěřitelné snaze dostat se ze dna, o ozdravné
síle humoru, o ceně přátelství a také vůli otevřít srdce
a nezanevřít na lásku, protože ta je naším hnacím
motorem.
ČESKÉ ZNĚNÍ 90 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

BIO SENIOR – ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
čtvrtek 16. 1. 15:00
USA, VB – Fantasy, dobrodružný, akční – Přešlo pět let.
Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných
Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. 
DABING 120 min. 
vstupné: 50 Kč 

KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
čtvrtek 16. 1. 20:00
ČR – Dokument – Život českého hitmakera Karla Svo-
body plní dodnes přední stránky novin, ale i přesto
je stále obestřen tajemstvím.
ČESKÉ ZNĚNÍ 90 min.
vstupné: 120 Kč 

DOLITTLE 3D
pátek 17. 1., sobota 18. 1., neděle 19. 1. 17:30
USA – Dobrodružný – Kdyby tak každý doktor byl jako
Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu,
utkat se s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat.
DABING 106 min. 
vstupné: 150 Kč 

MIZEROVÉ NAVŽDY
pátek 17. 1. 20:00
USA – Akční komedie – Mizerové Mike Lowrey (Will
Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou zpát-
ky a před nimi poslední společná jízda.
TITULKY 113 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
sobota 18. 1., neděle 19. 1. 20:00
ČR – Komedie – Je čas udělat si legraci z toho, jak se
nám filmy a seriály krimižánru přemnožily.
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

KRÁLÍČEK JOJO
čtvrtek 23. 1. 20:00
ČR, Nový Zéland – Komedie, drama – Jojo si to užívá.
Jako správný malý kluk má spoustu kamarádů v Hit-
lerjugend, nej-přítele Yorkiho a pak ještě jednoho
kamaráda imaginárního – Adolfa Hitlera. 
TITULKY 108 min. 
vstupné: 130 Kč 

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
pátek 24. 1., sobota 25. 1., neděle 26. 1. 20:00 
ČR, SR – Komedie – Natálie je svobodná třicátnice.
Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší
kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhů-
ru nohama.
ČESKÉ ZNĚNÍ 107 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

GENTLEMANI
čtvrtek 30. 1., pátek 31. 1. 20:00
USA – Akční, krimi – Sofistikovaná akční komedie
z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho sleduje
příběh britského drogového krále, který se snaží pro-
dat svoje impozantní drogové impérium dynastii okla-
homských miliardářů.
TITULKY 113 min. 
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA 
+ OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
pátek 31. 1. 9:00
VB, USA, Francie – Animovaný – Přijďte strávit pří-
jemné prázdninové dopoledne s dílničkou a animá-
kem o ovečkách.
DABING 87 min. 
vstupné: 60 Kč 

CESTA ZA ŽIVOU VODOU
pátek 31. 1., sobota 1. 2. 17:30
Norsko – Pohádka, fantasy – Fantasy pohádka Cesta
za živou vodou volně navazuje na předchozí snímek
Cesta za králem trollů.
DABING 99 min. 
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
středa 1. 1. 17:30
Město Milevsko a Dům kultury Milevsko srdečně zvou
na tradiční novoroční ohňostroj.
nám. E. Beneše

JIŘÍ KOLBABA – TO JE HAVAJ! – VYPRODÁNO
V PŘEDPRODEJI
pondělí 6. 1. 18:00
„To je havaj“ – říkáme, chceme-li popsat něco raj-
ského. Čeká nás dobrodružný i romantický objevitel-
ský výlet po šesti ostrovech pacifického souostroví,
probereme narození ostrovů z lávy podmořských
sopek, krále Kamehamehe, historii osidlování, moře-
plavce James Cooka, surfaře, květinové věnce, pláž
Waikiki, vesnice malomocných, sopky Haleakala,
Mauna Loa a Mauna Kea, zkrátka vše, co si předsta-
víme pod pojmem Havaj.
Milevské kino
vstupné: 220 Kč

KURZ – HOMELESSKY
čtvrtek 9. 1. 17:30
Na dalším tvořivém kurzu si pod vedením lektorky
Hany Rejpalové uháčkujete módní čepici Homelessku.
Materiál v ceně, s sebou háček č. 5 nebo 6. 
výuková učebna
vstupné: 210 Kč

POHÁDKA 
– ČERVÍK JIŘÍK A SVĚTLUŠKA LIDUŠKA
neděle 12. 1. 15:00
Červík Jiřík se má už už zakuklit, ale bojí se. Neví, co
ho čeká. Přiběhne za ním kamarád a poprosí
ho o pomoc. Světlušce Lidušce zhasla lampička anikdo
jí neumí opravit. Červík Jiřík se do světlušky zamiluje,

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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jen si pořád neví rady srozbitou lampičkou. Broučkům
musí poradit všudypřítomný Čmelík, který všechno vidí
a se vším si ví rady. Všechno nakonec dobře dopadne.
Světluška se zase rozsvítí ačervík začne chystat svatbu.
Scénář arežie Jiří Hopp, hraje Liduščino divadlo. Pohád-
ka je vhodná pro děti od 3 do 10 let, délka je 55 minut.
Předprodej již zahájen na www.milevskem.cz.
velký sál
vstupné: 70 Kč

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 
K PARTICIPATIVNÍMU ROZPOČTU 
pondělí 13. 1. 17:00
Pořádá Město Milevsko. 
Více info: www.participativni-rozpocet.cz/spolu
malý sál

ZÁPIS DO NOVÉHO ROČNÍKU 
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
středa 15. 1. 18:00-20:00
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku oznamuje všem
zájemcům o bližší seznámení s jihočeskou vlastivě-
dou, že Univerzita třetího věku bude pokračovat
i v roce 2020. Tématem budou Novohradské hory,
které budeme poznávat nejen z české, ale i z rakouské
strany státní hranice. V průběhu roku se uskuteční
8 přednášek a 8 celodenních exkurzí. Zveme všechny
zájemce o bližší seznámení s jihočeskou přírodou
i vlastivědnými památkami a zajímavostmi (nemusí
se jednat jen o seniory, přednášky i exkurze jsou ote-
vřeny všem zájemcům bez rozdílu věku). 
loutkový sál

STANDUPUJ NA VEČÍRKU
pátek 17. 1. 19:00
Účinkují komici Daniel Ferenc a Kateřina Hašková.
Předprodej na www.milevskem.cz, v DK Milevsko,
infocentru a kině.
velký sál
vstupné: 250 Kč

RYBÁŘSKÝ PLES
sobota 18. 1. 20:00
K tanci a poslechu hraje známá písecká kapela
STRINGS – rock, pop, country. Velká, nejen rybí tom-
bola.
Pořádá Český rybářský svaz Milevsko. Vstupenky
v předprodeji v DK Milevsko nebo na telefonech
732 908 078, 734 369 617.
velký sál

DVA NAHATÝ CHLAPI
neděle 19. 1. 19:00
Komediální divadelní představení od Sébastiena Thié-
ryho Dva nahatý chlapi v atraktivním hereckém obsa-
zení Martin Zounar a Martina Randová (kteří spolu
hrají ivseriálu Ordinace vrůžové zahradě) adále Martin
Kraus („český Belmondo”) aherečka azpěvačka Danie-
la Šinkorová. Režijní vedení Antonín Procházka.
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského
autora, která v současné době slaví v Paříži velké
úspěchy. Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou
dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým
kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situa-
ce dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způ-
sob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže
opravdové pravdě hodně vzdálená.
velký sál, balkon
vstupné: 450 a 420 Kč

KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA 
– INFORMAČNÍ SCHŮZKA
pondělí 20. 1. 16:30-17:00
Zápis do kurzu výuky německého jazyka na druhé
pololetí. Přijímáme začátečníky, mírně pokročilé
i pokročilé. Kurzy probíhají pod vedením lektorky
Jitky Chabrové, stávající žáci na schůzku nemusejí
chodit. 
učebna 1

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER 
– ENERGETICKÝ KRUH ŽIVOTA 
úterý 21. 1. 18:00
Lednovým diskusně vzdělávacím večerem nás provede
lektorka pilates a konzultantka východní medicíny
Petra Zvonková. Dozvíte se na něm jaký je rozdíl mezi
západní a východní medicínou, co znamenají pojmy
jin, jang, čchi, pět elementů a mnoho dalšího. Nedíl-
nou součástí přednášky bude tématika předcházení
nemocí pomocí našeho stravování.
výuková učebna
vstupné: 30 Kč

TURISTICKÁ BESEDA – IZRAEL
úterý 21. 1. 18:00
Pořádá KČT Milevsko. Vypráví a promítá Iva Nejedlá.
loutkový sál

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ
čtvrtek 23. 1. 17:00-20:00
Další z oblíbených seminářů Mgr. Jany Maškové.
výuková učebna
vstupné: 450 Kč

KURZ MODERNÍHO KRASOPISU
pátek 24. 1. 16:30-20:30
Možná jste také obdivovateli těch krásných krasopis-
ných nápisů kolem sebe, na Pinterestu či Instagramu,
anebo jste také jedni z těch, kteří mají teoreticky
zmáknuto, nakoupené knížky, ale stále to moc nejde
a nedaří se? Nebo byste chtěli jen vyzkoušet něco
nového a odpočinout si? Lektorka Jana Ježková vám
dodá odvahu a vysvětlí, jak na to. Kurz je pro úplné
začátečníky, takže nemusíte nic o kaligrafii vědět. Na
kurzu vás naučí jak začít, procvičíte si základní ipokro-
čilé tahy, projdete spolu celou abecedu, naučíte se spo-
jovat písmenka do slov ana konci si můžete sami vytvořit
vlastní umělecké dílo. Na kurz si s sebou nemusíte nic
nosit, vše máte zahrnuto v ceně kurzovného (písanku
moderního krasopisu, blok na procvičování, černý
brush pen, tužku). Během kurzu bude k dispozici malé
občerstvení. Přihlášky na www.black-dot.cz.
učebna 4
vstupné: 999 Kč

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIUM MILEVSKO
pátek 24. 1. 20:00
prostory DK

DĚTSKÝ KARNEVAL S KREJČÍKEM HONZOU
neděle 26. 1. 14:00
Dětské odpoledne plné smíchu, zábavy, her a dárků.
Předprodej již zahájen na www.milevskem.cz.
velký sál
vstupné: 50 Kč

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 29. 1. 18:00-20:00
loutkový sál

PRÁZDNINOVÁ DÍLNA + PROMÍTÁNÍ FILMU
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
pátek 31. 1. 09:00
Pololetní prázdniny si opět můžete zpestřit v Milev-
ském kině, kde pro vás připravujeme oblíbenou tvo-
řivou dílničku. Vyrobíme si na ní sněhuláka a pak se
podíváme na blízké setkání třetího druhu s nejoblí-
benějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém
filmovém dobrodružství.
Milevské kino
vstupné: 60 Kč
PŘIPRAVUJEME:

TRABLE S PRINCEZNOU
neděle 2. 2. 14:00 a 15:30
Milevští loutkaři připravili pro naše nejmenší diváky
zbrusu novou pohádku. Můžete se těšit na neposlušnou
princeznu, která se nechce nic učit a pan král si s ní
neví rady. Snad mu pomohou dvě čarodějnice se svými
zvířátky. V čarodějném lese mají baby Jagy i svého
miláčka Punťu. Kdo to je můžete hádat. V pohádkovém
příběhu, který pro vás napsala Marie Polívková ahudbu
složil Ing.Jan Cihlář, se objeví iKašpárek a zamilovaný
koktavý Matěj. Zveme vás do divadélka na pěkné pís-
ničky. Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK.
loutkový sál
vstupné: 30 Kč

CAVEWOMAN
neděle 16. 2. 19:00
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte
se podívat na volné pokračování kultovní one man show
Caveman aseznámit se shrdinkou nového představení
o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví Vás trochu jiný
pohled na lásku apartnerské vztahy, na to, co dělá muže
mužem aženu ženou, vkomedii, která se s vtipným nad-
hledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.
velký sál
vstupné: 390 Kč

KVÍTEK MANDRAGORY 
– ZÁJEZD DO DIVADLA BROADWAY
neděle 22. 3. odjezd v 10:00
DK Milevsko pořádá zájezd do pražského divadla Bro-
adway na populární muzikál s názvem Kvítek Man-
dragory s hity Heleny Vondráčkové. Odjezd od DK
v 10 hodin, představení začíná v 15 hodin. V ceně je
obsažena vstupenka a cestovné.
cena: 690 Kč

VERNISÁŽ 
– VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
pátek 17. 1. 17:00

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
úterý 21. 1. až pátek 21. 2.
Již 31. ročník tradiční a velice oblíbené výstavy. 
vstupné: 10 Kč

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
úterý 21. 1. 10:00
Slavnostní předání osvědčení k ukončení studia a pře-
dání pamětních listů k ukončení zimního semestru
studentům Virtuální univerzity třetího věku.

GALERIE M

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz
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HUDEBNÍ SKLEPY 
čtvrtek 23. 1. 19:30

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
„NA UKRAJINSKÉ LINCE KYJEV – PRIPJAŤ“
sobota 4. 1. 15:00
Josef Luxemburg, foto pohledy do rušného Kyjeva
a zrušené Pripjati. Výstava se koná od 6. do 31. ledna. 
vestibul 

ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 16. 1. 17:30-19:30
Relaxace, čas jen pro sebe, prostor bez nátlaku, nale-
zení nových cest, rozvíjení fantazie. Více informací
a přihlášení na e-mailu: kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna knihovny

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 3. VĚKU
úterý 21. 1. 10:00
Další semestr studia milevských studentů bude slav-
nostně ukončen v Galerii M.
Galerie M

ŽIVOT BEZ ODPADU – MICHAELA LINHOVÁ
středa 22. 1. 17:30-19:00
Jak žít bez zbytečného odpadu, jak jednoduše šetřit
přírodu i vaši peněženku. Svůj příběh k „zero waste“
vypráví a na dotazy odpovídá Michaela Linhová –
šéfka bezodpadové domácnosti a matka bezobalo-
vého obchůdku v Písku. 
studovna

BRAIN&BREAKFAST – INSPIRATIVNÍ SNÍDANĚ
čtvrtek 23. 1. 08:30-10:00
Brain&Breakfast jsou snídaně, které si daly za cíl pro-
pojovat a inspirovat. Snídani podává knihovna a zají-
mavého hosta dodá projekt Red Button.
studovna

ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY OD 11 DO 15 LET
čtvrtek 30. 1. 15:00-18:00
Pro všechny holky, které mají chuť tvořit a objevovat.
Arte tvoření nabízí cestu k osobnímu rozvoji, tvoříme
bez kritiky a nátlaku na výsledek, povídáme a hledáme
vlastní nové cesty. Nutná rezervace předem na
 kozakova@knihmil.cz.
kreativní učebna knihovny
vstupné: 50 Kč

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY
A VOŇAVÉ KÁVY
čtvrtek 30. 1. 17:00
Setkání milovníků knih a kultury, sdílení tipů a zážit-
ků. Otevřeno všem.
studovna

KNIHOHRÁTKY S JÓGOU
každé lednové úterý 14:30 a 16:00
Pro děti od 3 do 6 let. Vede Hanka Kozáková, přihlá-
šení na mailu: kozakova@knihmil.cz.
pobočka knihovny

KNIŽNÍ PRCEK
každý lednový pátek 10:00-11:00
Setkání pro děti od 0 do 4 let probíhá každý první

pátek v měsíci na pobočce knihovny v DK (10. 1.),
ostatní dny na dětském oddělení ve městě (17., 
24. a 31. 1.). Poslední pátek (31. 1.) se můžete 
těšit na scénické čtení Hanky a Jitky. 

Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách 
www.spos-milevsko.cz.

ZIMNÍ STADION:
04. 1. 10:15 HC ml. + st. žáci – Vimperk
05. 1. 10:15 HC 2. tř. – HC Tábor, IHC Písek

17:00 TJ Božetice – Soběslav
11. 1. 10:15 4+5 tř. – Strakonice

17:00 HC A – Radomyšl
12. 1. 10:15 ml. + st. žáci – Motor Č. Budějovice
25. 1. 10:15 3. tř. – Lvi, Slavoj, Č. Krumlov
26. 1. 10:15 4+5 tř. – Střelci J. Hradec

17:00 TJ Božetice – Radomyšl

SPORTOVNÍ HALA:
05. 1. 08:00 Florbal přípravka
11. 1. 08:00 Handball turnaj st. žačky
16. 1. 18:00 Tělocvičná akademie Sokol Milevsko
18. 1. 08:00 Florbal dorost, junior
19. 1. 13:00 Florbal junior
25. 1. 08:00 Florbal dorost, junior
26. 1. 08:00 FC ZVVZ turnaj

16:00 Florbal junior 

SAUNA:
Středa: muži 16:00-21:00
Čtvrtek: ženy 15:00-21:00
Pátek: muži 15:00-21:00

BIO SENIOR – POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
čtvrtek 2. 1. 15:00
Milevské kino

BIO SENIOR – ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
čtvrtek 16. 1. 15:00
Milevské kino

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VYCHÁZKA DO OKOLÍ 
středa 1. 1.
Sraz ve 14 hodin u sokolovny.
vede: Jindřich Janouch 

IZRAEL – TURISTICKÁ BESEDA
úterý 21. 1. 18:00
Vypráví a promítá Iva Nejedlá. 
loutkový sál DK

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODBORU
úterý 28. 1. 18:00
Program doplní turistická beseda.
loutkový sál DK

PŘÍJEM DĚTÍ DO JESLIČEK A MIKROJESLÍ
od ledna 
Jesličky– pro děti od 12 měsíců do 4 let věku. Možnost
volby frekvence docházky ze dvou tarifů. Školné za jes-
ličky je odečitatelná položka zročního zúčtování daní.
Mikrojesle – pro děti od 6 měsíců do 3 let věku. Malý
rodinný kolektiv max. 4 dětí. Školné v mikrojeslích
je zdarma.

ZAHÁJENÍ PROJEKTU „DÍTĚ MEZI DVĚMA SVĚTY“
od ledna
Opora dětí i rodičů v době probíhajícího rozvodu či
po něm. Více informacích o aktivitách projektu nalez-
nete na www.centrummilisek.cz.

ZAHÁJENÍ PROJEKTU 
„ŽENY NA STARTOVNÍ ČÁŘE“
od ledna
V rámci projektu jsou pro ženy připravené zajímavé
aktivity, které jim pomohou na cestě k vyššímu pra-
covnímu postu. Možnost zisku řidičského oprávnění
či kondičních jízd. V případě zájmu o účast v projektu
kontaktuje ředitelku organizace Bc. Lenku Bečkovou
tel.: 723 449 409.

VÝROBA KRMÍTEK PRO PTÁČKY
úterý 7. 1.

VYCHÁZKA DO PŘÍRODY
úterý 14. 1.

PREVENTIVNÍ TÉMA: ETIKETA 
úterý 21. 1. 

TVOŘENÍ Z KORÁLKŮ
úterý 28. 1. 

SOKOLSKÁ TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE
čtvrtek 16. 1. 18:00
sportovní hala

KONCERT PRO SENIORY
středa 29. 1. 14:00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

SPOS MILEVSKO

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

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

CENTRUM MILÍSEK

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

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

SOKOL MILEVSKO

www.sokol.milevsko.cz

ZUŠ MILEVSKO

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz
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Ve středu 4. prosince se v kostele sv. Bartoloměje konala mikulášská nadílka. Hned
po mši svaté otec Mikuláš Selvek děti připravil na příchod sv. Mikuláše, po mnohohlasém
volání opravdu Mikuláš přišel spolu s andělem. Dětí bylo okolo čtyřiceti, každé se
Mikulášovi představilo a řeklo nějakou básničku nebo zazpívalo. Zlobilové slíbili polep-
šení. Všichni pak dostali adventní kalendář a plyšovou hračku, kterou si sami vybrali.
Pro tuto příležitost se sešlo asi 200 plyšáků, dárcům milevská charita děkuje. 

Snímkem se vracíme na počátek prosince, kdy se v milevské Galerii M konala vernisáž
výstavy obrazů. Na té představil svou tvorbu z posledních let Martin Třeštík. Výstavu
zahájil bývalý milevský děkan Jakub Berka, mezi hosty nechyběli zástupci města Milevska
místostarosta Michal Horek a radní Jaroslav Mácha a současný milevský děkan Mikuláš
Selvek. V lednu se v Galerii M můžete těšit na velmi oblíbenou výstavu Výtvarníci Milevska
a okolí.

Tradiční cesta milevského učiliště za atmosférou předvánoční Prahy vedla letos přímo
na Hrad, kde bylo poprvé ve stoleté historii Kanceláře prezidenta republiky možné
navštívit nepřístupné reprezentační prostory.

Sociální služby Města Milevska tímto děkují 1. ZŠ Milevsko, paní učitelce Mgr. Mirce Kout-
níkové a dětem z kroužku flétničky za krásné vánoční vystoupení pro Klub důchodců
v DPS Libušina 1401 Milevsko.

V neděli 8. prosince se konal v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech benefiční koncert pro Missio, jehož výtěžek pomůže vysídleným dětem z Jižního Súdánu. Na
koncertě účinkovali Milevský smíšený sbor pod vedením Anděly Maršálkové, sbor dětí z 2. ZŠ v Milevsku pod vedením pana učitele Miroslava Martínka a Petra Kalinová s hrou
na varhany.

Ve středu 18. prosince zahrála na Václavském náměstí v Praze na pietní připomínce
k úmrtí pana prezidenta Havla milevská skupina Ticho de Pre Cupé Band pro několik
stovek účastníků. Krom jiných písní zahrála jihočeskou lidovku Když jsem já šel tou
putimskou branou.

Třetí adventní neděli vystoupil v milevském domě kultury Václav Neckář se svojí skupinou
Bacily a s Milevským dětským sborem pod vedením Gabriely Molové. Krásný vánoční
koncert zaplnil sál do posledního místa.
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 

Spolek pro rozvoj kultury oznamuje všem zájemcům o bližší seznámení s jihočeskou
vlastivědou, že Univerzita třetího věku bude pokračovat i v roce 2020, a to již
18. ročníkem. V tomto roce se budeme zabývat bližším seznámením s krajinou
Novohradských hor. V průběhu roku se uskuteční 8 přednášek (leden až duben
a listopad a prosinec) a 8 celodenních exkurzí (duben až červen a září a říjen)
směřujících do Novohradských hor. Ty budeme poznávat nejen z české, ale i z rakous-
ké strany státní hranice. Při exkurzích navštívíme např. Nové Hrady (zámek, hrad,
zámecký park, Buquoyskou hrobku), rezervaci Čevené blato, podíváme se k pra-
menům Lužnice (v Rakousku), navštívíme opevněnou vesnici Žumberk a její
muzeum jihočeského selského nábytku, projdeme si Terčino údolí, v Rakousku
navštívíme např. vyhlídková místa Mandelstein a Nebelstein, projdeme si i naučnou
stezku nedaleko Mandelsteinu, podíváme se i k prameni Malše, projdeme si
křížovou cestu u Cetvin, navštívíme hrady na Malši (Louzek a Pořešín), podíváme
se i do některých poutních míst (Dobrá Voda, Soběnov, Svatý kámen nad 
Malší…), prohlédneme si i přírodní rezervaci Dračice nebo pískovny podél horního
toku Lužnice, podíváme se i do jedné z vůbec prvních přírodních rezervací
v Čechách, do Hojnovodského pralesa, v Rakousku navštívíme Gmünd a některá
další rakouská města a městečka při státní hranici a čeká náš i mnoho dalšího. 
První schůzka nového ročníku se uskuteční ve středu 15. ledna od 18 hodin v lout-
kovém sále Domu kultury v Milevsku. Na té provedeme zápis do ročníku, vybereme
zálohu (cca 1000 Kč) a promítneme si prezentaci míst, která jsme navštívili v loň-
ském roce, ale i z míst, která teprve navštívíme v roce letošním.
Zveme všechny zájemce o bližší seznámení s jihočeskou přírodou i vlastivědnými
památkami a zajímavostmi (nemusí se jednat jen o seniory, přednášky i exkurze
jsou otevřeny všem zájemcům bez rozdílu věku). Přijďte tedy 15. ledna mezi nás
a určitě se dozvíte (a poznáte) řadu věcí, které jste o tomto krásném kraji na
samém jihu jižních Čech nevěděli a ani nemohli blíž poznat, protože Novohradské
hory byly až do roku 1990 z velké části veřejnosti nepřístupné, protože tudy pro-
bíhalo hraniční pásmo. 

Josef Bílek, Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Městská knihovna v Milevsku připravuje od února další z kurzů Virtuální univerzity
třetího věku, kterou zaštiťuje Provozní ekonomická fakulta České zemědělské
univerzity v Praze. Pro další semestr si studenti vybrali tato témata: Leonardo
da Vinci a Křesťanská ikonografie a hagiografie. 
Jak již název Leonardo da Vinci napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvý-
znamnějších postav období renesance - Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, archi-
tektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný, se přesvědčíte
v šesti videopřednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života
a tvorby. V druhém kurzu se budeme věnovat základům křesťanské ikonografie.
Začínáme v úterý 2. února na studovně městské knihovny. Pokud byste měli o tato
témata zájem a chtěli byste rozšířit řady studentů virtuální univerzity, přijďte
se informovat do městské knihovny, tel. 382 521 231, e-mail:
bardova@knihmil.cz. Pokud byste váhali, zda jsou pro vás právě tato témata
vhodná, můžete nezávazně navštívit první přednášku a poté se rozhodnout.
Studia se mohou zúčastnit osoby s nárokem na starobní důchod a invalidní
důchodci bez rozdílu věku.

Miroslava Bardová



1. ZŠ MILEVSKO
PREVENTIVNÍ PROGRAM KYBERŠIKANA

Ve dnech 7., 14. a 29. listopadu proběhl u žáků 4. a 5. tříd 1. ZŠ Milevsko preventivní
výukový program se zaměřením na kybernetickou šikanu. Žáci se dozvěděli, jak
se správně zachovat, když se s kyberšikanou setkají, ať už oni sami nebo jejich
nejbližší (rodina, kamarádi). Součástí preventivního programu byly praktické
ukázky situací, se kterými se mohou děti na internetu setkat. Nejčastěji jsou to
nevhodné a urážející zprávy. Dále se dozvěděli o fake news a hoaxech - tedy
o nepravdivých, řetězových a někdy až nebezpečných zprávách. Dostatek času
byl v programu věnován sociálním sítím a poučení, jak předejít kybernetickým
útokům, co si neinstalovat do telefonu, na co si dávat pozor. V druhé části pre-
ventivního výukového programu žáci tvořili myšlenkové mapy a poté nad nimi
diskutovali. Na závěr programu žáci obdrželi certifikát o absolvování preventivního
programu. Preventivní program pro žáky připravil Bc. Ladislav Soldán z JČU v Čes-
kých Budějovicích. 

PaedDr. Martin Hrych 

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ V DPS

V pátek 13. prosince se žáci IV. B pokusili zpříjemnit předvánoční čas babičkám
a dědečkům v Domově pro seniory v ulici 5. května v Milevsku. Zpívali koledy,
přednesli básničky a zahráli krátkou pohádku Jak se vánočka dala pojistit proti
připálení. Za odměnu děti dostaly seniory vlastnoručně vyrobené ozdobičky,
které zkrášlily jejich vánoční stromeček ve třídě. 

Mgr. Eva Syrovátková 

2. ZŠ MILEVSKO
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Pátého prosince je u nás ve škole hotové peklo. Děti z 9. třídy už tradičně oblékají
kostým čertů, Mikuláše a andělů a jdou odměnit děti 1. stupně. Nechybí ani kniha
hříchů, a to už dětem tuhne krev v žilách. Strach z čertů ovšem vyvažuje sladká
odměna a ani letošní rok nebyl výjimkou. A protože na naší škole máme samé
hodné děti, čerti byli skoro bez práce a s dětmi strávili příjemné dopoledne. 

Jitka Kašparová

VYSTOUPENÍ V DOMOVĚ SENIORŮ

Ke konci kalendářního roku se někteří žáci 2., 3. a 4. tříd vypravili do Domova
pro seniory v ulici 5. května v Milevsku. Babičky a dědečky potěšili recitací básniček,
hrou na kytaru, cvičením s prvky jógy a zazpíváním několika písniček. Děti byly
odměněny potleskem, milými slovy chvály a sladkou dobrotou. Zcela určitě se
nejednalo o poslední společné setkání.

Mgr. M. Kortanová a Ing. B. Homolková

MŠ PASTELKA
BESEDA O PRVNÍ POMOCI

V úterý 26. listopadu v MŠ Pastelka,
opět v rámci projektu Šablony pro MŠ
Milevsko – Pastelka II, proběhla bese-
da s MUDr. Ing. Vladimírem Dvořákem
ze Záchranné zdravotní služby Milev-
sko na téma „První pomoc“. Účastní-

kům přiblížil práci záchranářů, seznámil s rozdíly čísel tísňového volání 112 a 155
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a doporučil všem si instalovat mobilní aplikaci „Záchranka“, která v případě
potřeby lékaře určí lokalitu pacienta.
Všichni účastníci měli možnost si vyzkoušet masáž srdce na figuríně. Pan doktor
pochválil účastníky za zajímavé dotazy. Beseda se zúčastněným velice líbila a byla
pro všechny velice přínosná. 

Mgr. Romana Fialová

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V PASTELCE

Ve čtvrtek 5. prosince
navštívil naší mateř-
skou školu Mikuláš,
čert a anděl. Děti se
na tuto návštěvu
důkladně připravily –
naučily se písničky
a básničky, kterými
potěšily Mikuláše
i čerta. Mikuláš pak
dětem za odměnu
daroval „Mikulášskou

punčochu“ plnou dobrot a adventní kalendář. 
Po mikulášské nadílce děti nelenily a začaly v mateřské škole přípravy na blížící
se Vánoce. Společně s paní učitelkami se pustily do pečení vánočního cukroví
a poté začaly přípravy programu na „Vánoční odpoledne s rodiči“. Odměnou dětem
byla bohatá nadílka pod vánočním stromečkem, kde si děti rozbalily vánoční
dárečky, s rodiči si společně pohrály u stromečku a ochutnaly své napečené cukroví.
Vánoční odpoledne v Pastelce se vydařilo a společně jsme si ho užili. 

Mgr. Romana Fialová

GYMNASTKY UZAVŘELY PODZIMNÍ SEZONU

V neděli 1. prosince uzavřely moderní gymnastky milevského Sokola podzimní
sezonu startem na MČR, které uspořádal oddíl MG GSK Mariánské Lázně. Děvčatům
se podařilo předvést společnou sestavu s míči čistě a bez zbytečných chyb, a tak
se radovaly z pěkného 7. místa z celkového počtu 13 skladeb. 

Mgr. Jana Plavcová

GYMNÁZIUM MILEVSKO
FOTBALISTÉ SLAVÍ ÚSPĚCHY

Velmi pěkných výsledků dosáhli žáci milevského gymnázia ve Středoškolské fut-
salové lize, když v I. kole, které uspořádalo písecké gymnázium, zvítězili. Vítězstvím
si zajistili postup do dalšího kola, ve kterém měřili síly se středoškoláky z Vodňan,
Strakonic a Písku. V II. kole skončili na 2. místě, nestačili pouze na žáky rybářské
školy ve Vodňanech. 

Mgr. Jana Plavcová

ENERGETICKÝ KRUH ŽIVOTA
Dalším diskusně vzdělávacím veče-
rem, který pro vás Dům kultury
Milevsko připravuje na úterý
21. ledna, nás provede lektorka
pilates a konzultantka východní
medicíny Petra Zvonková. Název
večera je Energetický kruh života
a prevence zdraví podle tradiční
čínské medicíny a dozvíte se na něm
jaký je rozdíl mezi západní
a východní medicínou, co zname-
nají pojmy jin, jang, čchi, pět ele-
mentů a mnoho dalšího. Nedílnou

součástí přednášky bude tématika předcházení nemocí pomocí našeho stravo-
vání.
Petra Zvonková se od dětství zajímala o bylinky a v dospělosti se začala zabývat
problematikou léčení a prevencí zdraví. Studovala ajurvédu a od ní přešla ke
studiu tradiční čínské medicíny. Jejím mottem je „vše dobré se má předávat dál“.
Zajímavá přednáška začíná v 18 hodin ve výukové učebně v 1. patře DK a vstupné
je 30 Kč.

mk

KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA POKRAČUJÍ
Kurzy němčiny pro pokročilé i začátečníky, které probíhají již několik let v Domě
kultury v Milevsku, budou pokračovat i ve 2. pololetí tohoto školního roku, to je
od února 2020. Nové zájemce prosíme, aby se dostavili na informační schůzku,
která se bude konat v pondělí 20. ledna od 16:30 hodin v učebně č. 1 v prvním
patře DK. Kurzy probíhají pod vedením lektorky Jitky Chabrové, stávající žáci na
schůzku nemusejí chodit. 

mk

KURZ MODERNÍHO KRASOPISU
DK Milevsko – pátek 24. ledna

od 16:30 do 20:30 hodin
Cena 999 Kč – přihlášky na www.black-dot.cz



STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Skončil další rok a další Strom splněných přání, který
přinesl dárky čtyřiceti šesti dětem z Domova sv. Alž-
běty pro matku a dítě ve Veselíčku a Dětského domova
Zvíkovské Podhradí. Samozřejmě to nebyl nějaký ima-
ginární strom, ale zcela konkrétní lidé z Milevska
a blízkého i vzdáleného okolí. Našli v srdci dost lásky
a v peněžence nějaké peníze, což jim umožnilo alespoň
trochu rozveselit Štědrý den dětem, které nemohou
trávit svátky a vlastně celý život v rodinném kruhu
a pod vlastní střechou. Jsem po všech těch letech
přesvědčen, že těmto dobrodincům jejich štědrost
přináší stále znovu stejnou radost, a proto řada z nich
se k akci hlásí již pravidelně.
Děkuji proto znovu všem jmenovaným i anonymním
dárcům peněz i konkrétních dárků. Zvláště si zaslouží

náš obdiv D. Němcová, Přibylová, Šmelcová, Soldá-
tová, Vargová-Dvořáková, Bočanová, G. Mrázová,
Martin a Katka R., I. Jelínková, J. Mytísková, K. Sol-
dátová, L. Barešová, Smrtová, H. Hofmanová, Kahou-
novi, Pechová, Pekárková, S. Budínová, Točíková,
Novotná, Kašparová, Stejskalová, Pecháčkovi, Špán-
ková, Lebedová, Kolínová, Neužilová, děti Kahounovi,
R. Nováková, drogerie Teta a Ondrušová a Fuka. Svým
nezanedbatelným dílem přispěla i Darovna v čele
s paní Klikovou. Slevou na zakoupené společné dárky
pomohla i paní Barešová z hračkářství a také pekařství
Malý na vánoční cukroví.
Kromě toho je třeba připomenout i ty, kteří darovali
vědomky i neúmyslně třeba jen korunové částky
při placení zmrzliny u mě v obchodě. Nakonec se
tak sešlo krásných 7142 korun. Na co byly tyto pení-

ze použity najdete na www.facebook.com/zmrzli-
na/Kortan nebo www.facebook.com/JosefDKor-
tan.
Do nového roku přeji všem uvedeným i všem dalším
dobrým lidem vše nejlepší. Zaslouží si ho, protože
zase pomohli udělat tento svět trochu lepší.

Josef Kortan

POZVÁNKA T. J. SOKOL
Tradiční sokolskou tělocvičnou akademii, tentokrát
ve stylu RETRO, připravují členové milevského Sokola
netradičně již na druhý týden nového roku. Sportovní
hala přivítá dospělé diváky ve čtvrtek 16. ledna v 18
hodin. Dvě dopolední vystoupení jsou určena výhrad-
ně žákům mateřských a základních škol z Milevska
a okolí; vstup ostatních zájemců bude možný až po
umístění těchto pozvaných dětí. 
V pestrém programu tělocvičné akademie připomenou
tři stovky cvičenců doby dávno i nedávno minulé, při-
pomenou retro-oblečení i retro-cvičení. Tradičně se
představí i nejúspěšnější sportovci jednoty. Jako
poslední připomínka oslav 130 let Sokola v Milevsku
proběhne zavěšení stuhy na historický prapor jednoty.
Stuhu věnovala milevským sokolům Česká obec sokol-
ská. 

Výbor T. J. Sokol Milevsko
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KŠANDA
DK Milevsko – 15. března od 19 hodin

Hrají: Heidi Janků, 
Jaroslav Sypal, Martin Maxa, 

Eva Hráská, Kateřina Kornová, 
Milan Pitkin…

Vstupné: 290 Kč
Předprodej: www.milevskem.cz
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Vaším úkolem je odhalit, kde byla
fotografie pořízena. Tři vylosovaní
výherci, kteří správnou odpověď
pošlou do čtvrtka 16. ledna na tele-
fonní číslo 775 733 552 nebo na 
e-mail zpravodaj@milevskem.cz,
získají dvě čestné vstupenky do
Jihočeského divadla na představení
dle vlastního výběru. K odpovědi
nezapomeňte připojit své celé jmé-
no a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: socha na lesní cestě k rybníku Pytlák
Výherci: Zdena Šatavová, Eva Divišová a Jitka Lhotová, všechny z Milevska

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska • vydává Dům kultury Milevsko IČ 48257460 • Ročník XXVIII • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádraž -
ní 846, 399 01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@milevskem.cz • Redakční rada: I. Radosta, M. Horek, V. Štorková, V. Kratochvíl • Registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky, odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. • ZDARMA – VÝTISK JE NEPRODEJNÝ!

Sport JP
půjčovna sportovního vybavení v MILEVSKU

 lyže sjezdové i běžky, brusle
informace, rezervace na tel. 774 693 418

PRO-LES MILEVSKO
Miroslav Hanzlík

L. Janáčka 1377 (naproti prodejně Koberce KK)

BROUŠENÍ NÁSTROJŮ na profesionální brusce
• nůžky a nože • nože do hoblovky 

• pily kotoučové • nože do strojků na maso
Telefon: 604 200 730, 382 521 971

Po–Pá: 8.00–11.30, 12.30–16.30, So: 8.00–11.00

Uzávěrka 
únorového 

vydání 
Milevského 
zpravodaje 
je 21. ledna 
ve 12 hodin.

VZPOMÍNKA NA 170. VÝROČÍ POŠTY 
Historie pošty v Milevsku se začala psát již v roce 1838, kdy byla ve městě zřízena
poštovní sběrna dopisů Milevsko (Briefsammlung Mühlhausen), která byla podří-
zená c. k. poštovnímu úřadu Tábor. Prvním sběrným dopisů byl jmenován Josef
Schultze, a to za odměnu 30 zl. ročně. Za donášku dopisů a pojízdnou poštu do
Tábora, kterou vykonával dvakrát týdně, dostával 60 zl. ročně.
Sběrna dopisů působila v dnešní Riegrově ulici čp. 257 vedle restaurace Pivovar
(dům byl již zbourán), kde byly stáje pro koně a pro povozy. Pošta se po Milevsku
neroznášela, na poštu se docházelo.
Kolem roku 1880 došlo k prvnímu stěhování pošty Milevsko, a to přímo na náměstí
čp. 125 (dnes nám. E. Beneše, dříve nám. Julia Fučíka) do domu U Cvrků. Dodnes
se zde říká „Na staré poště”. Úřadu se ujala poštmistrovská rodina Venzarů.
Za zmínku jistě stojí neobvyklá milevská poštovní služba. Od listopadu 1974 byla
pro občany milevského sídliště zřízena pojízdná pošta, která v odpoledních hodi-
nách přijímala listovní a balíkové zásilky. Jednalo se o provizorium, které mělo
skončit v roce 1976, a to otevřením nové pošty na sídlišti. Vše se však protáhlo
až do roku 1978. 

Speciální příležitostná R-nálepka k výročí 170 let pošty Milevsko 1.

V roce 2008 oslavila pošta v Milevsku 170. výročí své existence. K tomuto výročí
byla Českou poštou vydána a milevskou poštou používána speciální příležitostná
R-nálepka v limitované sérii 1 000 číslovaných kusů.

Dopis odeslaný z pošty Milevsko 1 dne 1. července 2008 s použitím příležitostné 
R-nálepky.

Další podrobnosti k historii pošty
v Milevsku, ke speciálním příleži-
tostným R-nálepkám, ale i k dalším
výročím pošt v celé naší vlasti se
dočtete v nové rozsáhlé publikaci
„Historie 130 poštovních úřadů
ČR”, která je určena nejen filate-
listům, regionálním historikům
a badatelům, ale i všem milovní-
kům lokální historie a široké veřej-
nosti. Publikaci vydalo naklada-
telství Naše vojsko. Historii je
třeba uchovávat pro další genera-
ce. 

Přebal publikace.
Ing. Michal Šolc

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Zahájení Tříkrálové sbírky v Milevsku proběhne již tradičně 2. ledna v kostele 
sv. Bartoloměje v 15 hodin. Koledníkům požehná a křídy posvětí děkan Mikuláš
Selvek. Přijďte nás podpořit a buďte první, kdo vhodí svůj příspěvek do některé
kasičky.
Přispějte na Tříkrálovou sbírku – dobrý příklad je bližnímu světlem! Tato největší
dobrovolnická akce u nás probíhá díky vám všem a díky obětavým koledníkům
v letošním roce už po dvacáté. 65 % výtěžku z našeho regionu se vrátí zpět do
Farní charity Milevsko, kde podpoří naše projekty, kterými jsou Terénní pečova-
telská služba, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi
a Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rozárka.
Během celého roku naši dobrovolníci pletou obvazy pro malomocné (v roce 2019
jsme odeslali do leprosárií 115 ks), pořádáme kulturní akce a koncerty, humanitární
sbírky oděvů, akce pro děti, ples pro dospělé letos bude v sobotu 8. února. 
Lidé by si měli pomáhat, protože pomáhat druhým je normální. Skuteční lidé
potřebují skutečnou pomoc, proto až u vašeho domu zazvoní nebo zazpívají koled-
níci, mějte, prosím svá srdce otevřená. Vždyť kdo pomáhá druhým, je anděl bez
křídel! Děkujeme.
Ke komu se naši koledníci nedostanou, může nám svůj dar poslat na č. účtu
193699144/0300.
Děkujeme za vaši pomoc, za to, že se rozdělíte z vašeho nadbytku nebo i z vašeho
nedostatku!

Alena Růžičková
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