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Motto: Zastavit čas v tuto vánoční chvíli,
poslouchat, jak andělé mávají křídly…
Vážení spoluobčané,

Kam v Milevsku
o adventu
a Vánocích?

dovolte mi, abych Vám v nadcházejícím adventním čase popřál krásné a láskyplné Vánoce. Přeji Vám svátky plné pohody a ať s hlasem vánočních zvonů do Vašich domovů zavítá zdraví, láska
a radost a zůstanou s Vámi nejméně po celý příští rok.

MILEVSKÉ MUZEUM:
Tradiční adventní jarmark
(neděle 4. 12. od 9.00 do 17.00 hodin)

Zdeněk Herout
starosta Milevska

Uzávěrka lednového čísla
Milevského zpravodaje
(vyjde 10. 1. 2012)
je ve čtvrtek
29. prosince 2011.
Předem děkujeme
za včasné zaslání příspěvků.

Veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Veřejné zasedání
Zastupitelstva města se koná
ve středu 14. prosince
od 17 hodin ve velkém sále DK.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA SE KONÁ
V PONDĚLÍ 5. PROSINCE 2011 OD 17 HODIN
NA NÁMĚSTÍ E. BENEŠE

DŮM KULTURY:
Vánoční trhy spojené s výstavou
železničních modelů
(neděle 11. 12. od 8.30 hodin)
Vánoční muzikál
– Český betlém aneb Putování za hvězdou
(neděle 18. 12. od 17.00 hodin)
SENIOR KLUB ZVVZ:
Vánoce s Moravankou
– zájezd do Divadla Oskara Nedbala v Táboře
(středa 14. 12.)
KINO BIOS „eM“:
Micimutr – nová česká pohádka
(sobota 17. - pondělí 19. 12. od 17.30 hodin)
MILÍSEK:
Vánoční setkání s návštěvou Ježíška
(pondělí 19. 12. od 16.00 hodin)
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE:
Zdobení vánočního stromu pro zvířátka
(středa 21. 12. od 15.00 hodin)
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA:
Vánoční koncert
(čtvrtek 22. 12. od 17.00 hodin)
JUNÁK MILEVSKO:
Milevské vánoční zastavení na nám. E. Beneše
(pátek 23. 12. od 17.00 hodin)
ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ:
Půlnoční mše sv. za celé Milevsko
(sobota 24. 12. od 00.00 hodin)
SPOS MILEVSKO:
Vánoční fotbalový turnaj
(pondělí 26. 12. od 8.00 hodin)
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ:
Silvestrovský výlet do okolí Bernartic
(sobota 31. 12.)
Podrobnější informace a mnoho dalších nejen
kulturních akcí naleznete na straně 7 až 10.
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Informace z jednání Rady města Milevska
20. schůze Rady města Milevska dne 24. 10. 2011
Rada města Milevska schválila na návrh ředitele Domu kultury vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor - restaurace v Domě kultury
a jmenovala sedmičlennou hodnotící komisi. Dále radní schválili poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro Český svaz ochránců přírody Milevsko na pořizování fotodokumentace pro plánovanou výstavu
„Památné stromy“ v roce 2012.

21. schůze Rady města Milevska dne 07. 11. 2011
Rada města doporučila jednateli společnosti SPOS vyhlášení záměru na
pronájem restaurace a vinárny v prostorách hotelu SPORT v areálu zimního
stadionu. Dozorčí rada společnosti, jednatel i rada města vycházejí zejména z toho, že provozování restaurace není činnost, kterou by se společnost
SPOS, založená pro správu sportovních zařízení, měla zabývat. Smyslem je
koncentrace společnosti na správu sportovišť a zvýšení rentability. Mělo by

tak být ukončeno přechodné období, ve kterém SPOS restauraci provozoval, aby zajistil nezbytný servis a zázemí v areálu stadionu po ukončení činnosti předchozího nájemce. Rada města schválila podmínky pro vyhlášení
výběrového řízení na pojištění města v roce 2012, které tentokráte zahrne i některé městské společnosti – školy a školky, Milevské muzeum, Dům
kultury a SPOS. Podmínkou pro sjednání společné pojistky je ale dosažení
výhodnější celkové ceny a rozsahu pojištění, než je tomu dosud u jednotlivých pojištění města a městských organizací. Rada města přiznala příspěvky na kulturní aktivity tak, jak je vyhodnotila a doporučila ve druhém kole
Grantového programu kultura 2011 hodnotící komise. Celková výše příspěvků ve druhém kole je 30 tisíc korun, celkově tak bylo na kulturu poskytnuto 270 tisíc (včetně kola prvního).
Podrobnější informace z jednání jednotlivých schůzí rady naleznete na
webových stránkách města (www.milevsko-mesto.cz, Informace MěÚ,
Rada města, Informace z RMM).

Zeptali jsme se
V minulosti došlo v Sokolovské ulici v Milevsku ke změně průjezdnosti z obousměrné ulice na jednosměrnou. V poslední době se začínají objevovat diskuze, zda to byl krok správným směrem. Jaký je váš názor na tuto problematiku?
Ing. František Kabele – vedoucí odboru dopravy MěÚ
Přestože jsem v době provedení této změny nebyl nadšeným zastáncem uvedeného zjednosměrnění, tak dnes
považuji tento krok za správný. Je nutné vidět toto opatření ve všech souvislostech. Na počátku této myšlenky
byla žádost nebo petice obyvatel města z ulice Sokolovská v říjnu roku 2006, neboť stav komunikace a především staveb v ulici
vyžaduje změny. Z těchto důvodů byl v roce 2007 zadán projekt s variantním řešením. Současně se tehdy také připravoval projekt na řešení parkování vozidel v centru města. V uvedeném projektu byla navržena místa s placeným stáním přímo v centru a dále parkovací místa se stáním
časově omezeným v provozně exponovaných oblastech, kam nepochybně
spadá i ulice Sokolovská. Na základě těchto skutečností byly na jaře roku
2008 provedeny diskutované úpravy. Všechny tyto změny byly uskutečněny na základě kvalifikovaných projektů od odborníků na dopravní stavby, odsouhlasené dopravní policií a řádně stanovené příslušným silničním
správním úřadem. Každá takováto zásadní změna budí i negativní reakce, a to především u občanů, kteří v této lokalitě bydlí nebo zde podnikají. Nelze však vždy jednoznačně vyhovět všem, neboť pokud se dopravně vyhoví požadavkům z jedné oblasti, ozvou se ti, kterým se přitížilo.
Všechny doposud provedené dopravní průzkumy a stanoviska odborníků na řešení dopravy, ve stále více vozidly zatěžovaných komunikacích,
kterými centrum města, Riegrova, Masarykova a Sokolovská ulice jsou,
potvrzují správnost stávajícího řešení.
Ing. František Šika – předseda dopravní komise
Pochybnosti o tom, zda zjednosměrnění horní části
Sokolovské ulice je „krok správným směrem“, byly ještě
před vlastní realizací. Dopravní komise, které jsem členem, toto řešení nedoporučila. Pokud záměrem zjednosměrnění Sokolovské ulice byla podpora podnikatelů
v této ulici, tak už předem bylo jasné, že parkovacích míst mnoho nepřibude, že se tím podstatně zhorší už tak problematická situace v dopravě
v Masarykově ulici, a že se zkomplikují cesty občanů z dolní části Sokolovské, Jarlochovy a i Č. Holase do centra města. Proto zjednosměrnění
horní části Sokolovské ulice považuji od samého začátku za chybný krok
a její zpětné zobousměrnění pro vozidla do 3,5 t se sníženou rychlostí,
za jedno z opatření, které pomůže Masarykově ulici. Případné napravení tohoto chybného kroku by se však pro město neobešlo bez poměrně vysokých finančních nákladů. Bez projektu a potřebných stavebních
úprav vyžadovaných současnými platnými předpisy, je realizace zobousměrnění zřejmě nemožná. V nedávných dnech, při částečné uzavírce
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Riegrovy ulice a odklonu vozidel nad 3,5 t do ulice 5. května a na „spojku“, se prakticky odzkoušelo jiné z navrhovaných opatření na zlepšení
průjezdnosti Masarykovy ulice. Není mi známo, že by s tím v ulici 5.
května byly spojeny nějaké problémy. I když Dopravní komise doporučila ponechat odklon vozidel i po ukončení uzavírky, vidíme všichni,
že se vše vrátilo do starých kolejí. Za nejzávažnější nedostatek považuji to, že Milevsko nemá odborně zpracovanou celkovou koncepci řešení
dynamické i statické dopravy ve městě, jejímž důsledkem nebude izolace
centra města, ale naopak bude příležitostně projíždějící motoristy vybízet k zastavení a návštěvě města, a současně bude podnikajícím subjektům i vlastním občanům města poskytovat dostatečný komfort pro parkování jak u svých provozoven a domů, tak i při návštěvě centra města
a jiných objektů občanské vybavenosti.
Bc. Zdeněk Herout – starosta města
V současné době je v Milevsku trendem měnit věci, které se
již osvědčily nebo dlouhodobě spolehlivě fungují. V otázce
jednosměrné komunikace v Sokolovské ulici mohu konstatovat, že to byl krok, který nebyl jen jednostranným
aktem, ale že je to součást jak celého systému průjezdnosti
města, tak i systému parkování. Zároveň i řešil přání mnoha obyvatelů dané
lokality. V tuto chvíli nevidím žádný pádný argument ke změně.
Ing. Lubomír Šrámek
Mám stále stejný názor. Již v době, kdy jsem pracoval
jako předseda dopravní komise, jsme protestovali proti
zjednosměrnění a myslím si, že praxe ukazuje na správnost našeho názoru. I v současném složení komise podporuje zobousměrnění provozu, a to hlavně z důvodu
neúnosného zatížení Masarykovy ulice, kam se zatáhla veškerá doprava.
Ing. Bc. Miroslav Doubek
Z počátku jsem považoval zjednosměrnění obou ulic
za jeden z kroků řešení parkování a dopravní situace
v Milevsku. Netrvalo dlouho a nejméně polovina parkovacích míst v Sokolovské ulici byla zrušena a k řešení problémů v Masarykově ulici již vůbec nedošlo. Nevhodnost
tohoto řešení ukazuje každodenní praxe, přání obyvatel a dopravní problémy. Na potřebu řešit tento problém poukazuje nejen náš volební program, občané, podnikatelé, ale opakovaně i dopravní komise a dopravní odborníci. Přijetí rozhodnutí a nápravy je v působnosti koaliční Rady
města Milevska, ale ta NEKONNÁ.
www.milevsko-mesto.cz
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Marie Polívková (VV)
Zjednosměrnění části ulice Sokolovské se podle mne neosvědčilo. Přibylo provozu v ulici Jarlochova a Masarykova, kdy auta od spodní části ul. Sokolovské, Č. Holase, L.
Janáčka atd. jsou naváděna zpět do hlavní ulice Masarykovy. Obyvatelům zjednosměrněné Sokolovské ulice se ulevilo od hluku a otřesů, ale na úkor všech, kteří bydlí ve spodních ulicích a ulice
Jarlochova je nyní přeplněna provozem. Snad by stačilo přidat do zjednosměrněné ulice zpomalovací pruhy a omezit rychlost max. na 30 km/hod.
Otázkou je, zda šíře vozovky v Sokolovské ulici umožňuje vzhledem k novele
zákona o dopravě(?) navrácení k obousměrnému provozu.

místa. Po zakreslení omezení před výjezdy a vzhledem k úzké ulici se dá parkovat asi tak na deseti místech. V dolní části stejně nikdo neparkuje, protože řidiči raději přejedou na parkovací plochu u pana Hejného. Naopak se
silně zahustila doprava v Masarykově ulici a přes střed města musí projíždět
i vozy, které od Petrovic míří do oblasti Hůrek a průmyslové zóny. V Čechách
je ale dobrým zvykem měnit to co funguje a problémů si nevšímat.
MUDr. Marie Pučelíková (KDU-ČSL)
Myslím si, že jsme si již zvykli na jednosměrný provoz, na
to, že přibylo několik parkovacích míst, a že je v této ulici
klidněji. Jen bych ještě uvítala opravu a rozšíření chodníků.

Ing. Bohuslav Beneš (KSČM)
Od začátku se mi nové řešení nelíbilo. Přínosem měla být nová parkovací

Odbor dopravy
Beseda k veřejné dopravě
a požadavky na grafikon autobusových linek, a to
nejen v obslužnosti města Milevska, ale také především do obcí a osad na kovářovsku, chyšecku
a nadějkovsku. Zástupci autobusového dopravce
měli plné ruce práce se zaznamenáním připomínek. Ing. Coufal přislíbil, že některé z požadavků
budou akceptovány již v nových jízdních řádech
s platností od prosince tohoto roku. Zazněl zde
také již opakovaný požadavek na zřízení autobusové zastávky v ulici 5. května, pod odbočkou
k Domu s pečovatelskou službou. Odbor dopravy
v této otázce zahájil potřebné kroky. Uskutečněná
beseda měla u veřejnosti dobrý ohlas a věřím, že
budou i pozitivní výsledky.

Dne 2. listopadu 2011 proběhla v Domě kultury
v Milevsku veřejná beseda na téma zajištění hromadné dopravy. Besedu, kterou organizoval odbor
dopravy Městského úřadu v Milevsku, navštívilo
na 70 občanů města i obcí ze spádové oblasti. Zodpovědět dotazy z oblasti autobusové i železniční
dopravy byli připraveni zástupci Jihočeského kraje,
firmy Jikord, která z pověření kraje provádí úhradu
dotací dopravcům, Ing. Ivan Študlar a Ing. Jiří Doubek, dále za ČSAD Autobusy, a.s., České Budějovice, obchodní ředitel Ing. Coufal a Jitka Koudelková
za středisko Milevsko a za České dráhy Mgr. Kosmata. Besedy se zúčastnilo také vedení města a to
starosta Bc. Zdeněk Herout a tajemník Městského
úřadu Ing. František Troják. Ve více jak dvouhodinové „živé“ besedě byly řešeny hlavně problémy

Ing. František Kabele,
vedoucí odboru dopravy

Příprava na zimní údržbu
Nároky na údržbu všech komunikací, jak na
finanční, tak i na personální a technické zabezpečení úklidu, často i odvozu sněhu a posyp komunikací je mnohem vyšší než tomu bylo v letech
minulých. To se samozřejmě odráží i ve výši
nákladů, které musí město Milevsko na jejich
pokrytí uvolnit. V minulých dvou letech každoročně zhruba 1,2 milionu korun. Tato částka bude
v příštím roce navýšena na 1,5 milionu, neboť se
do ceny zimní údržby promítne hlavně navýšení
cen pohonných hmot. Doposud platná smlouva
mezi městem a Službami Města Milevska, s.r.o.,
číslo 904/2004 byla postavena na tehdejší cenovou hladinu. Při uzavírání původní smlouvy,
která byla podepsána 31. 12. 2003 se vycházelo
u paušálních částek z úrovně cen vstupů v r. 2003
– například u nafty byl 1 litr za 21,30 Kč a dnešní
cena se pohybuje v částkách přes 34 korun. Za 8
let platnosti této smlouvy se změnily ceny materiálních vstupů a ceny práce směrem nahoru.
Zároveň se změnil i rozsah zimní údržby - kromě komunikací se nyní uklízejí i chodníky. Služby Města Milevska předložily reálnou kalkulaci
nákladů na zimní údržbu komunikací a chod-

níků, kterou projednala Rada města a schválila
zvýšení paušálních plateb na současnou cenovou úroveň. Máme tedy už jisté zkušenosti a lépe
můžeme odhadnout i potřeby na technické,
materiální i personální vybavení pro nadcházející zimní období. Limitujícím prvkem však dále
zůstávají finance a jejich trvalý nedostatek, který však netrápí pouze vedení města, ale stejné
problémy jsou i v přípravě zimní údržby komunikací v rámci kraje, i celostátně. Město Milevsko získalo také příslib na průběžný odvoz sněhu
z ulice Čs. legií, kde nás vzhledem k malé šířce
a velkému provoznímu zatížení této komunikace, nejvíce bota tlačí. V Milevsku zajišťují zimní
údržbu komunikací Služby Města Milevska, s.r.o.
a to podle Nařízení města č. 5/2011, upravující
rozsah a způsob zajišťování schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací v souladu se
schváleným Plánem zimní údržby. Vzhledem ke
skutečnosti, že úklid všech chodníků není možné zabezpečit technicky, materiálně i personálně na celém území města, jsou zde vyjmenovány ulice, ve kterých město chodníky neudržuje
vůbec nebo je udržuje pouze jednostranně. Vždy

se však jedná o lokality s malou frekvencí chodců. Po stránce předzásobení posypovými materiály je připraveno zhruba 40 tun soli a 150 tun
inertního posypu. Od začátku listopadu je připravena v pohotovosti skupina pěti lidí, která
se dle potřeby může rozšířit až na několikanásobek. Připraveny jsou také dva traktory s pluhy, jeden velký sypač, dvě multikáry a v nejbližší době budou přestrojeny dva malé traktory
Kubota ze sekaček pro potřeby zimní údržby chodníků. Nevíme sice, jaká ta nadcházející
zima bude a jak nás potrápí. Každopádně však
jsme v rámci možností připraveni a navíc věříme, že tak jako v minulosti mnoho našich spoluobčanů, majitelů a nájemníků nemovitostí ve
městě i v místních částech pochopí, že bez jejich
pomoci nebude možno v plném rozsahu zajistit schůdnost především chodníků. Za tuto jejich
nezištnou pomoc bychom chtěli předem poděkovat a vyslovit přesvědčení, že i nadcházející
období zvládneme ke spokojenosti všech obyvatel města i jeho místních částí.
Ing. František Kabele,
vedoucí odboru dopravy

Odbor vnitřních věcí
Městskému úřadu Milevsko, odboru vnitřních věcí byl předán nález – pánské hodinky se snubním prstýnkem. Vyzýváme tímto vlastníka věci k jeho
vyzvednutí v kanceláři č. 106. Současně informujeme veřejnost, že na tomto odboru, úseku ztrát a nálezů jsou evidovány i další nálezy, v převážné většině klíče. Po 6 měsíční úložní době připadají nálezy do vlastnictví obce (města).
www.milevsko-mesto.cz

Ing. Hana Kozáková
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Výsledky ankety
Na webových stránkách www.milevsko-mesto.cz probíhala od 16. června
do 2. listopadu 2011 anketní otázka: Považujete zachování středních škol
za jednu z priorit pro další rozvoj města Milevska? Na výběr byli tři různé odpovědi a my vám zde přinášíme její výsledky:

•
•
•

ano - střední školy v Milevsku být musí
(282)
ne - studenti mohou dojíždět do okolních měst
(91)
je mi to jedno - pro rozvoj města to není důležité
(85)

Od 3. listopadu probíhá na webových stránkách následující anketa: V minulosti došlo v Sokolovské ulici v Milevsku ke změně průjezdnosti z obousměrné ulice na jednosměrnou. V poslední době se začínají objevovat diskuze, zda to byl krok správným směrem. Nyní můžete vyjádřit svůj názor na
tuto problematiku. Výsledky ke dni: 25. 11. 2011.

•
•
•

jsem pro zachování současného stavu
(104)
jsem pro obnovení obousměrného provozu
(122)
je mi to jedno
(3)

Odbor sociálních věcí
Změny u příspěvku na péči od 1. 1. 2012
Od 1. 1. 2012 budou o příspěvku na péči rozhodovat kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.
Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách, která je určena na úhradu za potřebnou
pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými.
Je vyplácen peněžní formou oprávněné osobě
(přímo postiženému nebo seniorovi, ne poskytovateli sociálních služeb).
Změny:
•
dochází ke zvýšení příspěvku na péči pro
osoby od 1 do 18 let věku ve II. stupni
závislosti z 5.000,- Kč na 6.000,- Kč
•
děti se zdravotním postižením jsou
zajištěny jednotným způsobem, tj. tak,
aby po dovršení jednoho roku věku byly
zabezpečeny vždy jedním dávkovým
transferem, a to buď rodičovským příspěvkem nebo příspěvkem na péči
•
rodiče dětí, které mají již posouzený nepříznivý zdravotní stav pro rodičovský pří-

spěvek, se mohou rozhodnout, zda nejprve vyčerpají celkovou částku příspěvku
a následně nechají dítě posoudit pro nárok
na příspěvek na péči, nebo zda bude
od ledna 2012 dítěti náležet příspěvek na
péči v příslušné výši dle stupně závislosti
(v I. – IV. stupni)
posouzené děti starší 3 let přejdou do příspěvku na péči automaticky
NOVĚ si příjemci příspěvku na péči (rodič
nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené
dítě) mohou žádat o jeho zvýšení, a to až
o 2.000,- Kč za předpokladu, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují částky dvounásobku
životního minima rodiny
zavedení institutu tzv. ASISTENTA
SOCIÁLNÍ PÉČE, jímž může být pouze
fyzická osoba, která je starší 18 let věku
a je zdravotně způsobilá, jedná se o jinou
než blízkou osobu (např. soused), která
není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb

•
•

•

4. 12. od 14.00 hodin ve velkém sále
Domu kultury Milevsko

S ČERTY
NEJSOU ŽERTY
Zábavný program pro děti i rodiče.
Vstupné: 50,- Kč
www.milevsko-mesto.cz

Značně se zjednoduší a zefektivní celý proces
posuzování zdravotního stavu pro příspěvek
na péči. Posuzovat se bude deset základních
životních potřeb. Tím se dosáhne větší objektivity, spravedlivějšího posuzování a menší administrativní zátěže. Posudky budou využitelné
i pro poskytování jiných dávek, např. příspěvku na mobilitu.
Informační zdroj:
Příspěvek na péči od 1/1/2012. [online]. [cit.
2011-11-14]. Dostupné na www: <http://www.
socialnireforma.mpsv.cz/cs/23>.
Marie Cézová, DiS., referentka OSV

DŮM KULTURY MILEVSKO

SOŠ a SOU Milevsko
zve 7. prosince od 8.00 hodin na

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Příspěvek na péči je tedy určen pro občany, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti péče
o vlastní osobu a při soběstačnosti. Dosavadní
model čtyř stupňů závislosti zůstal zachován,
pouze jsou stanoveny nové podmínky pro zařazení osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem do jednotlivých stupňů závislosti.

připravuje sérii tvořivých kurzů na leden až květen 2012:
•
•
•
•
•

19. ledna – MALBA NA HEDVÁBÍ – mramorování, vzor araši (šála)
16. února – SMALTOVÁNÍ BEZ POUŽITÍ PÍCKY – výroba dvou šperků
15. března – VELIKONOČNÍ DEKORACE - výroba věnce, aranžmá – květník
19. dubna – VÝROBA OBRÁZKU – malování na plátno za pomoci decoupage,
použití různých dekoračních past a materiálů
17. května – FIMO – šperky z polymerové hmoty (náušnice + přívěšek)
NYNÍ NABÍZÍME MOŽNOST ZAKOUPENÍ KURZŮ (dárkový poukaz) SE SLEVOU
– 4+1 ZDARMA – VHODNÉ JAKO VÁNOČNÍ DÁREK.
Cena za 1 kurz je 150,- Kč včetně veškerého potřebného materiálu.
Zvýhodněná cena za komplet: 600,- Kč.
Více informací získáte na telefonním čísle 383 809 201
nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.
str. 
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Junák Milevsko
Skauti z Milevska dobyli Cintru
Na sklonku září skauti z Milevska vyrazili na již 13. ročník celorepublikové víkendové akční hry „Válka o Cintru“ na motivy fantasy knížek
A. Sapkowského. Do lesů v okolí Humpolce se sjelo na tři stovky skautů a skautek, aby se spolu utkali ve hře plné úkolů a bitev s bezpečnými
maketami středověkých zbraní. Milevští skauti stanuli na straně království Kaedwenu a ve žlutých dobových kostýmech se s meči, sekerami a štíty v rukách jali bránit proti císařským armádám. Během celého víkendu
skauti dobývali a bránili města, setkali se s elfy a zaklínači, obchodovali
s piráty na moři, bojovali s kostlivci, trpaslíky či vlkodlaky, plnili královské
úkoly a především se všichni dobře bavili. V závěrečné bitvě o Cintránské
území, která díky bojovníkům v brnění, praporům, lukům a šípům a další
výzbroji vypadala jako z fantasy filmu, po dlouhém boji zvítězilo císařství.
Ale milevští hrdinové se pro svou udatnost dočkali pochvaly od samotného krále a slíbili, že napřesrok udělají vše pro to, aby království v největší
skautské bitvě konečně vyhrálo.
Vendula Nováková

Milevské vánoční zastavení
Dne 23. 12. by Vás všichni milevští skauti rádi pozvali na Milevské vánoční zastavení, které se bude konat již tradičně u stromu na náměstí E. Beneše
v podvečerních hodinách před začátkem a v průběhu Vánočního koncertu Milevských sborů. Bude možnost vyzkoušet si již téměř zapomenuté vánoční
zvyky, připálit si betlémské světýlko, děti si mohou vyrobit vánoční dárečky a rodiče se zahřát trochou svařeného vína. Přijďte s námi nasát atmosféru
Vánoc a užít si příjemně předvečer Štědrého dne!

J

Tradiční adventní jarmark

ako každoročně, tak i letos se v Milevském muzeu
koná v první prosincovou neděli tradiční Adventní jarmark s ukázkami starých řemesel. Zájemci
mohou ochutnat horkou medovinu, poslechnout
si vánoční koledy či pastorely a vybrat si z nabídky vánočních ozdob a přání, keramiky, vizovického pečiva, ozdobných minerálů, historických

knih, aromatických bylinných polštářků, malovaných perníčků, madeirských vajec, vánočních květinových aranží, dřevořezeb, ozdobných drátěných
výrobků, skleněných figurek atd. V prvním patře
muzea si zároveň můžete prohlédnout výstavu betlémů s názvem „Narodil se Kristus Pán“. Hrají a zpívají: M. Pešičková, E. Janoušková, H. Řežábková

ředvánoční koncert skupiny Jedemetam,
který se uskuteční v úterý 6. prosince 2011
v Galerii M, obohatí mimo jiné i vybraní členové z pěveckého kurzu OBĚŽNÁ DRÁHA,
který je od letošního nového školního roku
otevřen pro talentované zpěváky od 10 do
17ti let v hudebním studiu Lavadero v Milev-

ky mé země“, se zúčastnilo 1511 malých výtvarníků z 11 zemí, kteří poslali 1739 prací.. Porota
vybrala 67 laureátů, kteří byli pozváni na vyhlášení
cen, tvůrčí dílnu a otevření výstavy nejlepších prací tohoto ročníku. Žáci Základní umělecké ško-

ly v Milevsku, Aneta Hrychová a Pavel Vilím byli
mezi nimi. Aneta Hrychová získala v mezinárodní
konkurenci čestné uznání a Pavel Vilím cenu vydavatelství Edition Ryba. Srdečně blahopřejeme.
Pavel Pich

Pochod proti diabetu 2011 v Milevsku

neděli 13. listopadu se sešlo asi 50 účastníků na akci, kterou uspořádalo OS Diacel,
sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, Písek.
Konala se večer před Světovým dnem diabetu,
který připadá na 14. listopad. V tuto dobu si lidé
na různých místech ve světě připomínají nejen
onemocnění cukrovkou, ale i možnost preven-

str. 

sku. Kurz je určen pro ty, kteří chtějí zpívat
jako opravdoví zpěváci, chtějí v sobě objevovat nové tváře nejen pop music, ale i muzikálu nebo se chtějí připravovat na různé pěvecké
soutěže, jako je například Superstar. Producentem je muzikant a učitel ZUŠ v Milevsku
Jaromír Kašpar.

Úspěch mladých výtvarníků na Slovensku

e dnech 6. až 8. října 2011 se ve slovenském
Hlohovci uskutečnilo slavnostní vyhodnocení 13. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže
v tvorbě knižní značky pro děti od 6 do 15 let EX
LIBRIS HLOHOVEC. Soutěže, s tématem „Zázra-

V

Vladimír Šindelář

Oběžná dráha

P

V

a dětský flétnový soubor. Adventní jarmark se koná
v Milevském muzeu v neděli dne 4. prosince 2011
od 9 do 17 hodin. Přijďte v předvánočním shonu
na chvilku potěšit svá srdce a zároveň se rozloučit
s dlouholetou muzejní akcí, která se ve stávajících
prostorách muzea koná už naposled.

ce, kterou je především u dospělých pohyb.
V Milevsku se sešli všichni už popáté a opět
s lampiónky, aby se na akci líbilo hlavně dětem.
Všichni účastníci si jako poděkování za podporu odnesli malý symbolický dárek.

Zdenka Staňková,
OS Diacel Písek

www.milevsko-mesto.cz
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – PROSINEC 2011
středa 14., čtvrtek 15., pátek 16.

KINO BIOS „eM“

Žraloci na s(o)uši

Alois Nebel

17.30 a 20.00

87 min.

ČR – Německo - Příběh z poklidné železniční stanice v originální animaci. Přes
všechny chyby je to magický zážitek.
vstupné: 60,- Kč
pátek 2., sobota 3. 			

Půlnoc v Paříži

17.30 a 20.00

100 min.

USA – Španělsko - Poslední fantastický film Woodyho Allena. Nádherná a milá
romantika zlatého věku v Paříži.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 75,- Kč
neděle 4. 				

Post Mortem

17.30 a 20.00

97 min.

Chile – Mexiko – Německo - Podivínský asistent jedné chilské márnice se bezhlavě zamiluje do stárnoucí varietní tanečnice, která během státního převratu
zmizí. Oceněný film z Cannes.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 70,- Kč
pondělí 5., úterý 6. 			

Vyměřený čas

20.00 		

109 min.

USA - Akční sci-fi thriller v hlavní roli s Justinem Timberlakem se odehrává
v budoucnosti, v době, kdy peníze neznamenají nic, platí se časem.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 80,- Kč
středa 7. až sobota 10. 		

17.30

Kocour v botách 			

92 min.

Malajsie - Animovaný – Gurmánské restaurace shánějí žraločí vajíčka, a proto je
žraločí bratři musejí chránit.
vstupné: 80,- Kč

Ul. 5. května 117 • tel.: 382 521 216
kino@dkmilevsko.cz
čtvrtek 1. 			

17.30		

90 min.

středa 14., čtvrtek 15., pátek 16.

Vendeta

20.00

90 min.

ČR – Napínavý film o pomstě a střetu v podání Ondřeje Vetchého a Oldřicha
Kaisera. Kdo je vrah a kdo oběť? A o čtyři miliony také hrají uplacení policajti
Igor Chmela a Marek Taclík.
do 15 let nepřístupný
vstupné: 90,- Kč
sobota 17., neděle 18., pondělí 19.

Micimutr

17.30

98 min.

ČR - Nová česká pohádka o princezně Karolíně a obrovském drakovi. Hrají: L. Šafvstupné: 80,- Kč
ránková, M. Šoposká, J. Bartoška, V. Dyk a další.
sobota 17., neděle 18., pondělí 19.

Markéta Lazarová

20.00

162 min.

ČR – Jeden z nejvýznamnějších filmů české kinematografie se vrací v unikátní
digitálně restaurované podobě.
vstupné: 120,- Kč
úterý 20. až pátek 23. 		

Hranaři

17.30 a 20.00

96 min.

ČR - Akční thriller režiséra Tomáše Zelenky o korupci a politice. Hrají: Saša Rašilov, Miroslav Etzler, Kateřina Brožová, Vilma Cibulková, Jiří Langmajer, Jan Tříska,
Martin Dejdar, Jiří Korn.
vstupné: 90,- Kč
úterý 27., středa 28. 		

Rumový deník

17.30 a 20.00

110 min.

USA - Animovaná dobrodružná komedie, ve které se dozvíte, jak se seznámil se
vstupné: 130,- Kč
Shrekem a oslíkem. Česká verze.

USA - Novinář na volné noze si chce vydobýt své místo na slunci. Ze ztroskotanců, kteří se kolem něj motají, si zvolil nejspolehlivějšího přítele – láhev rumu.
vstupné: 90,- Kč
V hlavní roli: Johnny Depp.

středa 7., čtvrtek 8. 		

čtvrtek 29., pátek 30. 		

Mistrovský plán

3D

20.00

USA - Manažer se svými zaměstnanci přijde o práci kvůli finančnímu podvodníkovi, a tak se jej snaží všichni okrást. Dobré herecké obsazení.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 80,- Kč
pátek 9., sobota 10. 		

20.00

Válka bohů 				

97 min.

3D

USA - Šílený touhou po moci započal král Hyperion válku proti lidskosti.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 130,- Kč
neděle 11. 			

20.00 		

Můj otec George Voskovec

73 min.

ČR – Americký příběh české legendy, jak jej vypráví mladší dcera Gigi.
vstupné: 70,- Kč
pondělí 12. 			

17.30 a 20.00

Jeskyně zapomenutých snů

90 min.

3D

Kanada – USA – Německo – Francie - Paleolitická báseň o třicet tisíc let staré jeskyni Chauvet v jižní Francii, do které není běžnému smrtelníkovi vstup povolen.
vstupné: 120,- Kč
Lahůdka pro vnímavé a přemýšlivé diváky.
úterý 13. 				

17.30 a 20.00

Rodina je základ státu

107 min.

ČR – Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Vysoce postavený bankovní úředník se chytí do pasti finančních machinací a má jeden den
na zásadní rozhodnutí.
do 12 let nepřístupný
vstupné: 80,- Kč

www.milevsko-mesto.cz

17.30 a 20.00

Mission Impossible: Host Protocol

USA - Nikdy jste neviděli drsnější a intenzivnější misi.

vstupné: 80,- Kč

Předpoklad na leden 2012: Poupata, Alvin a Chipmunkové 3, Černá hodina, Věc:
Počátek, Přizdisráči, Ocelová pěst, Nevěstinec.
Příjemné prožití Vánočních svátků přejí zaměstnanci kina.

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

čtvrtek 1. 12. 			

18.00

loutkový sál

TOULKY ZA POZNÁNÍM – VÝCHODNÍ AFRIKA

Tradiční cyklus naučných pořadů v režii DK Milevsko. Cestovatelka Simona Broukalová nás zavede do východní Afriky. Poznáme Keňu, Tanzánii a Ugandu.
vstupné: 25,- Kč
pátek 2. 12. 			

19.00 		

velký sál

TANEČNÍ HODINY 2011 – VĚNEČEK – SKUPINA B

Hraje: RM Band. Vstupné: 150,- Kč (velký sál), 120,- Kč (ostatní prostory DK),
účastníci kurzu vstup na průkazky.
sobota 3. 12. 			

19.00

velký sál

TANEČNÍ HODINY 2011 – VĚNEČEK – SKUPINA A

Hraje: RM Band. Vstupné: 150,- Kč (velký sál), 120,- Kč (ostatní prostory DK),
účastníci kurzu vstup na průkazky.

str. 
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – PROSINEC 2011
neděle 4. 12.			

S ČERTY NEJSOU ŽERTY

14.00 – 16.00

velký sál

Zábavný program pro děti i rodiče. Čertí vystoupení, zpívání, básničky, tance - Chocolate, Crazy Frog, Popcorn, Schnappi, Las Ketchup, diskotéka - mini
superstar – hry, soutěže - Yeti, Aljaška. Sněhuláci - malá pohádka. Rezervace
a předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200.
vstupné: 50,- Kč
úterý 6. 12.			

19.00 – 21.30

hudební sál

COUNTRY TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Pořádá: Klub 50+.

středa 7. 12.			

VÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ

17.00

výuková učebna

Přijďte se příjemně naladit na Vánoce výrobou vánočních ozdob pomocí
vstupné: 60,- Kč
korálků a drátků. V ceně je materiál na 2 ozdoby.
čtvrtek 8. 12. 					

VÁNOČNÍ KONCERT PRO MILEVSKÉ ŠKOLY

velký sál

VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI

16.00

výuková učebna

19.00

MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM 4. A

Hraje: MIDI Band z Tábora.
neděle

11. 12. 			

prostory DK
vstupné: 99,- Kč

08.30 – 13.00

prostory DK

VÁNOČNÍ TRHY V DK MILEVSKO

vstupné: 5,- Kč

Tradiční trhy, spojené s výstavou železničních modelů.
pondělí 12. 12. 			

19.30

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – BLÁZINEC

velký sál

Velmi černá komedie v podání Divadelního souboru Lužnice z Bechyně.
Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko, tel. 383 809 200.
vstupné: 50,- Kč
úterý 13. 12. 			

13.00

velký sál

Muzikál G. Molové a jejích současných či bývalých žáků.
pátek 23. 12. 			

18.00

VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
- ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBA

vstupné: 50,- Kč

kostel sv. Bartoloměje

Účinkují: Milevský smíšený sbor, Milevský dětský sbor a PIKO Písek. Předprodej vstupenek: od 12. 12. - kancelář DK, Infocentrum, Farní úřad. Vstupné:
předprodej 90,- a 40,- Kč, na místě 110,- a 60,- Kč. Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz.
sobota 24. 12. 			

17.00

VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ

Tradiční vánoční pastýřské troubení. Bližší informace a trasa na plakátech
a na www.dkmilevsko.cz. Pořádá: DK Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko.
20.00

velký sál

TICHO DE PRE CUPÉ BAND & HOSTÉ

Vánoční řetěz, prostírání, kapřík a krmení pro ptáčky. S sebou: 2 pomeranče,
vstupné: 10,- Kč
rozinky, bavlnku, jehlu a větší vykrajovátka na cukroví.
pátek 9. 12. 			

17.00

VÁNOČNÍ MUZIKÁL
- ČESKÝ BETLÉM ANEB PUTOVÁNÍ ZA HVĚZDOU

neděle 25. 12. 			

Milevský dětský sbor a hosté.

čtvrtek 8. 12.			

neděle 18. 12. 			

velký sál

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ – JEDNOTA MILEVSKO

Vánoční rocková zábava. Informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz.
čtvrtek 29. 12.

		

19.00

velký sál

SENIORSKÉ TANEČNÍ PODVEČERY
– LOUČENÍ S ROKEM 2011

Hraje: Oblíbená táborská skupina Klasik trio. Pořádají: Dům kultury Milevsko
a Sociální služby Města Milevska. Předprodej vstupenek v kanceláři DK Milevvstupné: 70,- Kč
sko, tel. 383 809 200. V ceně vstupenky přípitek.
pátek 30. 12. 					

TANEČNÍ ZÁBAVA – ELIZABETH + FANTOM

velký sál

Bližší informace na plakátech a na www.dkmilevsko.cz.
neděle 1. 1. 2012

		

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

00.30

nám. E. Beneše

Připravujeme od ledna 2012:

tvořivé KURZY

(malba na hedvábí, smaltované šperky, velikonoční dekorace, výroba obrázku, šperky z fimo hmoty). Nyní možnost zakoupení kurzů (DÁRKOVÝ POUKAZ) se slevou – 4+1 zdarma – vhodné jako vánoční dárek. Více informací na
tel. 383 809 201 nebo na e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.

Pořádá: MZK s.d. Jednota Milevsko pro členy nad 70 let.
středa 14. 12. 			

14.00 – 17.00

středa 14. 12. 			

16.00

učebna č. 2

ZDRAV. POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR
KLUB 50+

výuková učebna

17.00

středa 14. 12. 			

18.00		

velký sál

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUP. MĚSTA MILEVSKA
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

12.00

loutkový sál

velký sál

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
– SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH MILEVSKO

pátek 16. 12. 				

XMASS FACEMEJDAN

Bližší informace na plakátech a www.dkmilevsko.cz.

str. 

Klášterní 563 • 382 521 093, 382 521 928
neděle 4. 12.			

09.00 – 17.00

Tradiční adventní jarmark

středa 14. 12. 			

čtvrtek 15. 12. 			

Milevské muzeum

velký sál

Přijďte v předvánočním shonu na chvilku potěšit svá srdce a zároveň se
rozloučit s dlouholetou muzejní akcí, která se ve stávajících prostorách
muzea koná už naposled.

JUNÁK MILEVSKO

Tel.: 722 017 772 • info@junakmilevsko.net
www.junakmilevsko.net
pátek 23. 12.			

17.00

Milevské vánoční zastavení

nám. E. Beneše

Vánoční zvyky, výroba vánočních dárečků, možnost připálení betlémského světla a další.

www.milevsko-mesto.cz
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – PROSINEC 2011
GALERIE M

nám. E. Beneše 1 • tel.: 382 522 082
pátek 2. 12. 		

17.00

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

čtvrtek 1. 12.

Vernisáž výstavy Krajinomalby
ZdeŇKy Stachové

ZÁJEZD č. 17 – NĚMECKO - PASOV

Prohlídka zajímavostí vánočně vyzdobených bavorských měst. Cestovní pojištění je v ceně zájezdu. Odjezd od klubovny v 6.30 hod., zastávka u spořitelny, návrat
do 20.00 hod.
vede: Jaroslava Jelínková, Jiří Lesák

Vystavuje Zdeňka Stachová.

od úterý 6. do pátku 30. 12.

výstava Krajinomalby ZdeŇKy Stachové

středa 14. 12.

úterý 6. 12. 			

Koncert originální moravské dechové kapely Jana Slabáka se sólisty. Představení v divadle v Táboře začíná v 19.00 hod. Odjezd od klubovny v 17.45 hod. (se
zastávkou u spořitelny).

vstupné: 10,- Kč

19.00

Koncert skupiny JEDEMETAM, OBĚŽNÉ DRÁHY (pěvecký kurz) a dalších hostů

DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR
- VÁNOCE S MORAVANKOU

Pořádá: hudební studio LAVADERO, www.jaromirkaspar.cz. vstupné: 50,- Kč
pátek 9. 12. 			

ddm Milevsko

Na Tržišti 560 • tel.: 382 521 296

19.30

HUDEBNÍ SKLEPY
- Lenka Vychodilová a David Noll

Více informací na plakátech a www.dkmilevsko.cz.

vstupné: 100,- Kč

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

Zimní stadion:

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

čtvrtek 1. 12.			

Čertíci

14.00

Přijďte si vytvořit čertíka z papíru, látky, s sebou polystyrénovou kouli.
sobota 17. 12.			

Dárky pod stromeček

09.00

Přijďte si vyrobit dárek, který udělá radost nejen Vám, ale i druhým.
středa 21. 12.			

15.00

Vánoční strom pro zvířátka

(sraz v DDM)

Přineste zeleninu nebo ovoce, ozdobíme strom v lese.

Sportovní hala:

1. 12., 5. 12., 8. 12., 12. 12., 15. 12., 19. 12., 22. 12.
(dále pak na stránkách www.spos-milevsko.cz)
20.00 - 21.00
ZUMBA aerobní cvičení na taneční rytmy
11. 12.
11.00
Handball Milevsko – Pardubice – házená
17. 12.
08.00
Zimní halový tenisový turnaj
18. 12.
08.00
Zimní halový tenisový turnaj
26. 12.
08.00
Vánoční fotbalový turnaj
30. 12.
08.00
Nohejbalový turnaj

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.pisecko.info

pátek 23. 12.			

Vánoční dobroty

Pečeme ještě něco na vánoční stůl.
pátek 23. 12.			

Zábavné tvořeníčko

Pěší vycházka, trasa dle počasí a přání účastníků po cestách a necestách, rámcově Držkrajov, (Týnice), Přeštěnice, Božetice, Sepekov, Milevsko. Délka trasy
do 20 km, možno zkrátit o 5 km vlakem ze Sepekova. Sraz v 8.45 hod. u sokovede: Karel Kůrka
lovny, návrat v 15.30 – 16.30 hod.

09.00

Přijďte si vytvořit překvapení na poslední chvíli.
středa 28. 12.			

09.00

Zimní prázdninové turnaje

Stolní tenis a šipky – pro všechny věkové kategorie.
Akce se konají v učebnách DDM Milevsko a jsou určeny pro všechny věkové kategorie. Na tvořivé dílny a pečení poplatek 20,- Kč. Přezůvky s sebou.

sobota 3. 12.

VYCHÁZKA DO NEPOHODY

09.00

OS DIACEL

sdružení rodičů s diabetem a celiakií, Písek
tel.: 605 88 89 80 • e-mail: diacel@seznam.cz
www.diacel.cz

sobota 10. 12.

sobota 3. 12.

Pěší vycházka okolím Milevska v délce cca 9 km.Sraz v 9.30 hod. na náměstí
vede: Vladimír Ondruška
E. Beneše u prodejny CENTRUM.

Pro členy a přátele.

sobota 31. 12.

sobota 17. 12.

Odjezd z Milevska vlakem v 11.41 do Branic, pěšky do Bernartic. Návrat vlavede: Jaroslav Mácha
kem z Branic v 18.08 hod.

Zájezd pro členy a dle kapacity i pro veřejnost.

MILEVSKÉ POTOKY

SILVESTROVSKÝ VÝLET DO OKOLÍ BERNARTIC

www.milevsko-mesto.cz

Prosincová schůzka + bowlingový turnaj ve Sportcentru Písek
Vánoční Praha
s muzikálem Popelka na ledě
str. 
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Kultura a sport v Milevsku a okolí – PROSINEC 2011
Řeholní dům Premonstrátů
www.milevskoklaster.cz
Klášterní 556 • tel.: 382 521 458

neděle 4. 12.		

15.00

Latinská škola

2. ADVENTNÍ KONCERT – TRIO BUDVICENSE

Martin Týml - housle, Lenka Týmlová - violoncello, Markéta Týmlová - klavír
středa 7. 12.		

13.00 - 16.00

2. nádvoří kláštera

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NOVÉM SÍDLE
MILEVSKÉHO MUZEA

pátek 9. 12.		

19.00

Latinská škola

HOST V LATINSKÉ ŠKOLE – JITKA SMUTNÁ

sobota 31. 12.

SV. SILVESTRA

08.00
15.00

Mše sv. - Kostel sv. Bartoloměje
Mše sv. na poděkování za rok 2011 - Kostel sv. Bartoloměje

neděle 1. 1. 2012

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
– NOVÝ ROK 2012

08.00
17.00

Slavná mše sv. - Klášterní bazilika
Mše sv. - Kostel sv. Bartoloměje

pátek 6. 1.		

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – TŘI KRÁLOVÉ

08.00
Slavná mše sv. - Kostel sv. Bartoloměje
od 12.00 3 Králové procházejí městem
– výtěžek sbírky předá Charita potřebným
17.00
Večerní mše sv. - Kostel sv. Bartoloměje

vstupné: 90,- Kč

neděle 11. 12.		

15.00

Latinská škola

3. ADVENTNÍ KONCERT – MLADÁ HUDBA
Účinkují žáci Dorotky a Františka Lukášových.
neděle 18. 12.		

15.00

4. ADVENTNÍ KONCERT

Sažinova 763 • tel.: 723 449 409

Latinská škola

František Lukáš – kytara, Dorota Lukášová – klavír, Jiří Kubeček – housle
sobota 24. 12.				

ŠTĚDRÝ DEN

08.00
16.00
00.00

Ranní mše sv. v kostele sv. Bartoloměje
Mše sv. pro děti a rodiče – Kostel sv. Bartoloměje
Půlnoční mše sv. za celé Milevsko – Klášterní bazilika Navštívení
Panny Marie (kostel bude přístupný od 23.30 hodin)

neděle 25. 12.

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

08.00
17.00

Slavná mše sv. se slovem pro děti - Klášterní bazilika
Večerní mše sv. - Kostel sv. Bartoloměje

pondělí 26. 12.		

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

10.00
17.00

Mše sv. – Klášterní bazilika
Doprovází: Milevský smíšený sbor, zazní Lidová mše pastýřská
od Václava Kudláčka
Večerní mše sv. - Kostel sv. Bartoloměje

úterý 27. 12.

SVÁTEK SV. JANA, EVANGELISTY

08.00

Mše sv., při které posvětíme podle starobylého zvyku víno
- Kostel sv. Bartoloměje

středa 28. 12.		

SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ

15.00
17.00

Rozeznění zvonů u sv. Jiljí a sv. Bartoloměje jako memento
za nenarozené děti
Mše sv. – Kostel sv. Bartoloměje

čtvrtek 29. 12.

PAMÁTKA SV. TOMÁŠE BECKETA

08.00

Mše sv. – Kostel sv. Bartoloměje

pátek 30. 12.

SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

08.00

Klášterní bazilika s obnovou manželských slibů

milísek – centrum mladé rodiny
centrummilisek@email.cz , www.centrummilisek.cz
pátek 2. 12.			

10.00 – pro ty nejmenší, 15.30 – pro děti i rodiče.
vstupné: dospělí 30,- Kč, děti zdarma
úterý 6. 12.			

10.00

Školní zralost v předškolním věku dítěte

Přednáška dětské psycholožky PhDr. Hořánkové - určeno pro rodiče budoucích školáků. V rámci projektu „Společně tvoříme program pro rodinu“ (spoluvstupné: 40,- Kč
financováno z rozpočtu ČR – rodina MPSV).
pondělí 12. - čtvrtek 15. 12.		

07.30 – 12.00

Vánoční týden v mini-školce

Pondělí: zdobení stromečku, stavíme Betlém, učíme se a zpíváme si koledy,
výroba vánočního překvapení pro rodiče, čteme a povídáme si pohádky. Středa: pečení vánočního cukroví. Čtvrtek: Vánoční sváteční besídka ve školičce
středa 14. 12.			

15.45 – 16.45

Vánoční hodina angličtiny – bezplatná

Jazyková škola JJN zve do Centra Milísek všechny školáky 5. a 6. tříd ZŠ na
bezplatnou hodinu angličtiny. Lektor: rodilý mluvčí z Londýna
pátek 16. 12.			

Zimní vánoční bazar

pondělí 19. 12.			

15.00 – 18.00
vstupní poplatek: 30,- Kč
16.00

Vánoční setkání s návštěvou Ježíška

Příjemné vánoční setkání s občerstvením, cukrovím a s vánoční nadílkou
(oživení vánočních tradic, ochutnávka cukroví, zpívání koled, prskání prskavek, vánoční nadílka pod stromečkem).
vstupné: dobrovolné

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
čtvrtek 22. 12.			

VÁNOČNÍ KONCERT

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ.

str. 10

10.00 a 15.30

Mikuláš s čertíkem i andílkem
na návštěvě v centru

17.00

sál ZUŠ
vstupné: dobrovolné

www.milevsko-mesto.cz
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Kapely v Milevsku – 3. část
40 let Statkovanky, později Kovačky (1971 – 2011)
Dechová hudba Statkovanka byla založena
v roce 1971 na popud ředitele Státního statku
v Milevsku Josefa Pavlína. Prvním kapelníkem
se stal trumpetista František Radosta. Kapelu
vedl do roku 1985. Po zániku Státního statku
v Milevsku přešla kapela pod zřizovatele JZD
Hrejkovice a vedení se ujal člen orchestru Stanislav Klíma. Po krátké době se kapela dostala pod nového zřizovatele Závodní klub ZVVZ
a přejmenovala se na Kovačku.
Funkci kapelníka ukončil St. Klíma v roce 1991
a vedení Kovačky se ujal zpěvák František Blecha, který v roce 2007 složil funkci kapelníka
a půl roku byla kapela v klidu. Poté se jejího
vedení ujal Jiří Doubrava, který ji vede dosud.
Kmenovými zpěváky Statkovanky byli Milada
Pecková a František Šácha, Kovačky František
Blecha, Prokop Kahoun, Jitka Webrová a Jitka
Klímová, kterou později nahradila Anna Kameníková. Jako zpěváci hostovali Jana Větrovská, Ivan Radosta, Jan Sedláček, Václav Vachta
a v několika vystoupeních i někteří další.
Za 40 let se v kapelách Statkovanka – Kovačka
vystřídalo 37 muzikantů. Prvních 40 skladeb pro
Statkovanku aranžoval Jan Humpál. Od založení
kapely do dnešních dnů hraje v orchestru klarinetista Bohumil Kolařík a složil pro ni 21 a aranžoval 68 skladeb. Většinu z osmi skladeb k jubileím
členů kapely otextoval František Blecha.
Milevská dechovka Statkovanka kromě hraní doma a v okolí účinkovala na několika
významných akcích. V roce 1974 obsadila 3.
místo v krajském kole soutěže „O zlatou křídlovku“. Byla pravidelným účastníkem kon-

certního programu na výstavě Země živitelka
v Českých Budějovicích a několikrát hrála na
Slovensku a na Moravě.
Kovačka vedle několika zájezdů do Německa
hrála dva koncerty na kolonádě v Karlových
Varech pro četné lázeňské hosty. Zde významný skladatel z Rajhradu L. Hrdlička dirigoval
Kovačku, když hrála jeho valčík Píseň podzimu. Ve Veselí nad Lužnicí při koncertu Kovačky dirigoval svou skladbu Borkovická polka
Ladislav Kubeš starší.
Poznámka: Dechovka Statkovanka – Kovačka
je v Milevsku se svou 40letou tradicí a shodným
zaměřením hudbou s nejdelší tradicí v poválečné
historii (1971 – 2011). Druhá v pořadí je skupina
Fantom, založená v roce 1973, tj. před 38 lety.
Služebně nejstarší v Milevsku byla dechovka
ZVVZ, ale ta z původního zaměření přešla na
jiný žánr. V regionu má rekord v době trvání
Chrástecká kapela RATATA.
Statkovanka: zpěváci Milada Pecková a František Šácha. Bohumil Kolařík a Stanislav Klíma
– klarinety, Karel Šafránek – tuba, Olda Čížek
– tenor, Josef Řezáč – bicí, František Sedláček
– lesní roh, Václav Tůma – melafon, Václav
Mašek – Es trubka, Ladislav Bareš a František
Radosta trubky. Kapelník František Radosta.
Fotografie z natáčení Československé televize
programu „Neděle v klubu“ v lednu 1977.
Další hudebníci Statkovanky, kteří nejsou na
fotografii: klarinetisté Ladislav Baštýř a Martin Zelenka, trumpetisté Jindřich Kolář, Jan
Kašpar, Jaroslav Sedláček a Stanislav Slunéčko,
tenory hráli Václav Flemr a Vratislav Fořt.

Kovačka: zpěváci Jitka Webrová, František
Blecha a Jitka Klímová. První řada: Bohumil Kolařík, Stanislav Klíma, Miroslav Trpka, Miroslav Pšenička st., Miroslav Pšenička
ml. a Josef Novák. Ve druhé řadě: Karel Šafránek, Josef Řezáč, František Sedláček a Václav
Mašek. Další členové Kovačky, kteří nejsou
na fotografii: klarinetista Jan Kubíček, trumpetisté Stanislav Cimpa, Stanislav Drozd, Jan
a Pavel Burdovi, Josef Kudrna a Pavel Koutník.
Tenoristé Jiří Doubrava a Václav Vachta. Hráči
na bas nebo tubu: Dan Cirmaciu, Martin Pšenička a Jiří Steinbauer, Es trumpetista Richard
Fořt, bicisté Jaroslav Hřebík a František Kotalík. Zpěváci Prokop Kahoun a Anna Kameníková. Fotografie ze sezony 1987 - 88. Kapelník
Stanislav Klíma.
(pokračování příště)

Jihočeská hospodářská komora
– oblastní kancelář Milevsko
si Vás dovoluje pozvat na:
Seminář: 		
Aktuality
Lektor:
Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram s.r.o.
Termín: 		
15. 12. 2011 od 9.00 hodin do 13.00 hodin
Místo konání:
DK Milevsko, Nádražní 846 – klubovna 1. patro
Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 13. 12. 2011, 15.00 hodin

V mìsíci říjnu oslavili životní výroèí
a souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

80 let:
Bohumil Píša
85 let:
Věra Dlouhá
Marie Kofroňová

www.milevsko-mesto.cz

Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku
a pořádaných akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK Milevsko, Husovo
nám. 391.
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel. 383 809 209 ; mobil: 608 572 260;
www.jhk.cz

90 let:
Františka Trojáčková
Růžena Pincová
Josef Novotný

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce
a do nového roku 2012
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Současně se těšíme na další společnou spolupráci.

více než 90 let:
Anežka Kapková

Marcela Kužníková, ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Ing. Petr Bašík, předseda Rady oblasti JHK Ok Milevsko
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Střípky z minulosti
Popraviště v Milevsku
Vývoj hrdelního soudnictví je možné označit
za dlouhodobý proces, během něhož se jurisdikce přenášela z panovníka na královská města a vrchnost a z ní potom na poddanská města
a městečka. V Milevsku je toto významné právo soudit zločince a následně je trestat formou
popravy doloženo od 16. století. Exekuce probíhaly v Milevsku na třech různých místech. Ve
směru západně od města se nalézá úzký, ostrý hřbet, dlouhý asi 500 – 600 metrů táhnoucí se ve směru východ - západ, který je nazýván Šibenným nebo také Šibeničním vrchem.
Jak již název napovídá, stávala zde šibenice, na
které byli odsouzení zpravidla věšeni za hrdlo.
V současné době je víceméně velké části celý
hřbet porostlý vysokým lesem. Tato šibenice
se pravděpodobně nacházela ve výběžku lesa
směrem k městu, kde je možné nalézt kruhový rovný prostor o průměru přibližně 20 metrů. Dnes však žádné pozůstatky po šibenici na
tomto místě nejsou již patrné. Západním směrem bylo temeno v minulosti využíváno k těžbě
kamene. Je možné zde pozorovat nepravidelný
povrch ve formě vysokých vyvýšenin a depresí.
Není známo, kdy těžba na tomto místě probíhala, ale pravděpodobně již v době, kdy nebyla šibenice používána ke svému účelu. Je také
možné, že povrchová těžba kamene mohla
poškodit nebo zničit zbytky tohoto popravčího zařízení. Na vedutě od Marka Müllera z roku

1721 je vyobrazena dřevěná šibenice na obzoru v místě vyvýšeného pohorku mezi stromy.
Skládá se ze dvou sloupů propojených vodorovným břevnem (Obr. 1). V pozvolné kotlině severně od Šibenného vrchu leží pole zvané
„Na stínadlech“, kde se konaly popravy mečem.
Dříve se uprostřed tohoto pole údajně nacházel
kámen kruhového tvaru, na němž měl být vytesán kruh opatřený stružkou. Dle pověsti se mu
říkalo „katův kámen“ a odsouzenci na něj měli

Milevsko - Veduta Marka Müllera z roku 1721. Na obzoru
v pozadí je zachycena dřevěná šibenice na dvou sloupech.

pokládat své hlavy. To se však nezdá být příliš
pravděpodobné, jelikož by docházelo k otupení a zničení katovy sekery nebo meče, který by
na kámen narazil. Proto byly při popravách stětím používány převážně dřevěné špalky. V roce
1939 byl tento kámen rozlomen na tři části,
díky muzejnímu spolku došlo k jeho opětovnému spojení betonem a uložení na své původní místo. Dnes je však nezvěstný a jeho účel asi
již navždy zůstane neznámý. Třetí popraviště se

poté nacházelo na opačné straně Milevska, na
temeni návrší Hůrka. Bylo situováno asi 400
metrů východně od náměstí při severní straně
ulice Na Hůrkách. Docházelo zde k popravám
zločinců upálením, pravděpodobně v místech,
kde dnes stojí kaplička Nejsvětější Trojice z roku
1847. Dnes je místo parkově upraveno a nachází
se zde dětské hřiště. Další místo, které sloužilo
k vykonávání trestů, byl pranýř, který stával na
náměstí v blízkosti kostela sv. Bartoloměje. Pranýř bylo jakési místo hanby, ponížení a utrpení.
Mohlo mít podobu například dřevěného sloupu
nebo klece. Lidé k němu byli přivazováni řetězy
a byli odevzdáni okolí, které je mohlo hanobit,
např. pliváním, urážkami, posměchem a někdy
i ranami. K této potupě byly většinou odsuzováni lidé za nižší kázeňské přestupky, např. hádavé ženy a nepoctiví obchodníci či řemeslníci.
Mnoho podrobností o milevských popravách je
zapsáno ve „Smolné knize města Milevska“ z let
1560 – 1595 s 34 zaznamenanými popravami
a z let 1747 – 1754 s jednou exekucí. Jednalo se
o popravy stětím, oběšením, vplétáním do kola,
zahrabáním za živa a upálením. Hrdelní soud
byl zrušen na základě patentu z 19. srpna 1765.
Řadu zajímavých detailů je možné zjistit také
z knižních publikací Vladimíra Šindeláře, který
se touto problematikou dlouhodobě zabývá.
Petr Menšík,
archeolog Milevského muzea

Fotoobjektivem …

V pátek 11. listopadu vystoupil v zaplněné
Galerii M písničkář Vladimír Merta. Přivezl
si s sebou nejen nepřeberné množství nástrojů
(2 kytary, baskytaru, foukací harmoniky, různé flétny a perkuse), ale i příležitostného spoluhráče Petra Bubáka Bubláka. Merta zapojil během koncertování také bubeníka Jiřího
Zelenku, který přišel jako divák a nakonec
společně odehrál více než polovinu koncertu.
Mimo autorských písní z nového alba Ponorná řeka zaznělo i několik lidových, bubákových a dylanových písní. Koncert plný jamování, jehož součástí byla ochutnávka nového
ročníku Svatomartinského vína, se tak bezesporu zařadil k vrcholům Hudebních sklepů
v letošním roce. Foto zleva: Bubák, Vladimír
Merta, Jiří Zelenka
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I do Milevska zavítal v pátek 11. listopadu
Martin na bílém koni. Spolu s dětmi se vydal
od amfiteátru Domu kultury na lampiónový
průvod městem. Po jeho absolvování dostalo
každé dítě malý dárek v podobě preclíku.

Viděli jste ve středu 19. října vstupovat do
budovy 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko policejní hlídku? Neděste se. Nic se nestalo. Příslušníci městského oddělení navštívili druhé a třetí třídy, aby s žáky probrali pravidla
správného a bezpečného chování na chodníku
a silnici. Na závěr si všichni s chutí vyzkoušeli
policejní uniformu. Možná, že u někoho proběhla generálka na své budoucí povolání.

V listopadu přivítala Sťáňa Suchanová jako hosty v Latinské škole hned dva zajímavé herce. Ve
čtvrtek 3. 11. přijal pozvání Pavel Nový a v pondělí 7. 11. Jiří Lábus.
www.milevsko-mesto.cz
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Provozovatelem Milevského kina Bios eM
je již rok DK Milevsko
Z

astupitelstvo města Milevska schválilo
v červnu 2010 dokument „Koncepce Milevské kultury“, který mimo jiné řešil zrušení organizační složky města Milevska kino a její spojení
s příspěvkovou organizací Dům kultury Milevsko. Od 1. 10. 2010 se tedy DK Milevsko stal provozovatelem Milevského kina Bios eM. Od této změny se očekávalo především transparentní
vedení celé organizace, jednotná propagace DK
a kina, finanční úspora v provozu obou organizací. Cílem tohoto příspěvku je právě zhodnocení
roku provozu kina pod vedením DK Milevsko.
Milevské kino jako jedno z mála jednosálových
kin na jihu Čech promítá filmy každý den, většinou 2x denně. V porovnání například: Soběslav
(4 dny v týdnu), Bechyně (1-2x týdně), Sezimovo
Ústí (1-2x týdně), Dačice (2x týdně), Vimperk (2x
týdně). V kině Bios eM je v současné době zaměstnán jeden zaměstnanec (vedoucí kina) na hlavní

www.milevsko-mesto.cz

pracovní poměr, ostatní zaměstnanci pracují pro
kino externě – většinou na dohodu o pracovní
činnosti – konkrétně: tři promítači (při provozu
promítá pouze jeden), dva pokladní (při provozu pouze jeden) a uklízečka. Provedenou digitalizací kina je většina novinkových filmů promítána souběžně s celostátní premiérou daného filmu
v ČR. Díky investicím města Milevska, příspěvku
od Ministerstva kultury ČR a daru od firmy KV2
Audio pana Jiřího Krampery v předchozích letech
je naše kino jedním z technologicky nejlépe vybavených kin v ČR – např. sedmikanálový zvuk, 3D
technologie, kvalitní ozvučení… V letošním roce
byla provedena kompletní rekonstrukce střechy
včetně krovu nad sálem kina v hodnotě cca 1,2
mil. Kč. Pro rok 2012 je naplánována oprava fasády z ulice 5. května. V dalším období přijdou na
řadu úpravy interiéru celého objektu tak, aby bylo
prostředí kina pro návštěvníky co nejpřívětivější.

Návštěvnost kina Bios eM od roku 2007 po
současnost zachycuje srovnávací tabulka. Dále
je uveden výsledek hospodaření kina – příjmy a provozní výdaje. Investice v této tabulce
zahrnuty nejsou, ty již byly uvedeny v červnovém vydání Milevského zpravodaje. V předcho-

Kino - vizualizace interiéru zpracovaná
Ing. Petrou Šmejkalovou
zím roce se díky úsporným opatřením a kumulací pracovních funkcí zaměstnanců podařilo
finančně stabilizovat provoz kina. I díky těmto opatřením není aktuálně nutné zasahovat do
omezení provozu kina, tak jak k tomuto kroku
přikročili v jiných městech o velikosti Milevska.
Nezbývá tedy než popřát všem návštěvníkům
mnoho společných filmových zážitků v Milevském kině Bios eM.
Bc. Vít Kratochvíl, ředitel DK Milevsko
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Vítání občánků

V úterý 22. listopadu přivítal starosta města Milevska Bc. Zdeněk Herout
nové občánky města. Jsou to zleva Matěj Říha, Nela Vošahlíková, Antonín
Mašek a Adéla Hanusová. Na snímku dole jsou zleva Nela Martínková, Linda Bobková, Klára Kubíčková a Tereza Švejdová.

Straší Vás krize? / 8VQDGQČWHVLåLYRW

8QiVXãHWĜtWHQHMYtFH-

1(-/(91Ď-äÌ0Ð'$

TOMCAT
SECOND HAND
ANGLIE A SKOTSKO

Podzimní a zimní
dámské, pánské
a GČWVNpREOHþHQt
Bundy • kabáty • svetry • mikiny • fleece •
MHDQVNDOKRW\VXNQČVDNDNRVWêP\
VSROHþHQVNpãDW\þHSLFHãiO\WHSOiN\
bytový textil • GRSOĖN\ • obuv • prádlo atd.
3ĜtPêGRYR]kYDOLWQtRGČY\VYČWRYêFK
2
]QDþHNP YHONpSDUNRYLãWČ

Vyplatí se ViPSĢLMHWN nám
7ďåtPHVHQDVDåLQiYåWďYX

Písecká 264, Týn nad Vltavou
Ve čtvrtek 24. listopadu přivítal starosta města Milevska Bc. Zdeněk Herout
další občánky. Jsou jimi zleva Šimon Maleček, Michaela Nováková, Pavel
Bečka a Jiří Prášek. Na spodním snímku zleva Pavel Lepič, Tereza Kosíková,
Viktorie Pšeničná, Karolína Bejšáková, Klára Hradilová a Daniel Jelínek.
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PO – PÁ 8:30 – 12, 12:30 – 16:30, SO 8:30 – 11:30
Tel. 777 333 161, WWW.LEVNAMODA.EU

SLEVA -10% SĜLSĜHGORåHQtWRKRWRLQ]HUiWX
www.milevsko-mesto.cz
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VETO CZ s.r.o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT

Hradišťská 2532, 397 01 Písek, tel.: 382 226622 - www.veto.peugeot.cz

www.milevsko-mesto.cz
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Máte zájem dostávat Milevský zpravodaj
v elektronické podobě?
Přihlašte se na e-mailu zpravodaj@dkmilevsko.cz a my vám jej každý
další měsíc zašleme.

Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní
výherci, kteří správnou odpověď pošlou SMS do 12. prosince 2011 na
telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku na muzikál Český betlém, který se odehraje v DK Milevsko v neděli 18. prosince od 17.00
hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: Švermova ul. č. p. 81.
Výherci: Karel Procházka, Šárka Kotrbáčková a p. Kubičková,
všichni z Milevska

TIP na KRÁSNÝ DÁREK

MILEVSKO
na dlani

Unikátní kniha plná barevných leteckých fotografií
Milevska a mnoha obcí v jeho okolí.
Nabízí často zcela překvapující pohledy na místa,
která dobře známe, ovšem z ptačí perspektivy.
Kniha je krásným dárkem pro všechny generace
a neměla by chybět v žádné rodinné knihovně.
Vázaná | 160 stran | formát 230x300 mm | cena 499 Kč
K dostání v milevských knihkupectvích
nebo na www.milevskonadlani.cz

Bernartice, Bilina, Blehov, Borovany, Božetice, Branice,
Branišovice, Březí, Dobrošov, Držkrajov, Hněvanice,
Hrazánky, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Jestřebice,
Jetětice, Jickovice, Klisinec, Kostelec, Kovářov, Křenovice,
Křižanov, Kučeř, Kuní, Kuníček, Květov, Líšnice, Milevsko,
Nikovice, Nová Ves, Olešná, Orlík, Osek, Petrovice, Podolí I,
Přeborov, Radvánov, Rohozov, Rukáveč, Sepekov, Skoupý,
Sobědraž, Stehlovice, Střítež, Svatkovice, Týnčany, Varta,
Velká, Vepice, Veselíčko, Vilín, Vůsí, Zahrádka, Záluží,
Zbelítov, Zbislav, Zhoř, Zlučín, Zvíkovské Podhradí...

...na leteckých fotografiích
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