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ZPRAVODAJ
MILEVSKÝ

www.mi levsko-mesto .cz

prosinec
2013

Kam v Milevsku  
o adventu a Vánocích?

Vánoční jarmark řemesel
neděle 1. 12. od 9 hodin – milevské muzeum

rozsVícení Vánoční  
Výzdoby města

neděle 1. 12. od 17 hodin – nám. e. beneše

Pošli Přání ježíškoVi
úterý 3. 12. od 15.30 hodin – 2. zš

mikulášské bruslení 
úterý 3. 12. od 16 hodin – zimní stadion

čertoVská show
sobota 7. 12. od 16 hodin – nám. e. beneše

Vánoční trhy 
neděle 8. 12. od 8.30 hodin – dk milevsko

Výroba Vánoční dekorace
pondělí 9. 12. od 16 hodin - milísek

Vánoční drátoVaní kaPříci
úterý 10. 12. od 17.30 hodin - dk milevsko

česko zPíVá koledy
středa 11. 12. od 17.30 hodin – nám. e. beneše

zdobení Perníčků
pondělí 23. 12. od 9 hodin – ddm milevsko

Vánoční zastaVení s junákem
pondělí 23. 12. od 17 hodin – nám. e. beneše

Velký Vánoční koncert
pondělí 23. 12. od 18 hodin – kostel  

sv. bartoloměje

Vánoční Pastýřské troubení
úterý 24. 12. od 17 hodin – nám. e. beneše

silVestroVský Výlet  
do Přeštěnice

úterý 31. 12. od 10 hodin – od humaniky

silVestroVská show
úterý 31. 12. od 23.00 hodin – nám. e. beneše

Podrobnější informace a mnoho dalších akcí 
naleznete v kulturním kalendáři na straně 8–10.

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA NÁMĚSTÍ E. BENEŠE
se koná ve čtvrtek 5. prosince 2013 od 17 hodin

Rozhovor s Tomášem Novotným 4

Vzpomínková kniha Karla Stehlíka 5

Fotoobjektivem 7

Vyhrazeno pro školy 11

Informace z knihovny 12

Veřejné zasedání  
zastupitelstva města

Veřejné zasedání zastupitelstva 
města se koná ve středu  
18. prosince od 17 hodin  

ve velkém sále domu kultury.

V á ž e n í  s p o l u o b č a n é ,
pro nadcházející svátky vánoční a nový rok 2014 Vám přeji  
zdraví, štěstí, pohodu  a aby vždy byl ve Vaší blízkosti někdo,  
s kým se můžete rozdělit o radosti i starosti.

Zdeněk Herout 
starosta

Vybíráme z obsahu:

V sobotu 23. listopadu proběhlo v DK Milevsko již páté předávání milevských hudebních cen 
MM Grammy. Vítězové jednotlivých kategorií byli: akce roku – Milevské maškary; kapela roku  
– Fantom; muzikant roku – Daniel Hruška; osobnost (tanec, gymnastika) – Monika Hovorková; 
zpěvačka roku – Pavla Vrbická a zpěvák roku – Jindřich Müller.
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ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

INFORMAcE Z JEDNÁNÍ RADy MĚSTA MILEVSKA
17. schůze Rady města Milevska 
Rada města mimo jiné:
l   doporučila zastupitelstvu schválit realizaci projektu na pořízení sou-

boru školních pomůcek pro přírodovědné předměty pro 1. zš milevsko
l  souhlasila s přípravou podkladů a podáním žádosti na dotaci na za-

teplení budovy domova pro seniory č. p. 1372 v ul. 5. května
l  schválila plán inventarizace na rok 2013, zřídila a jmenovala členy in-

ventarizační komise
l  rozhodla odstranit havárii na  části hlavního kanalizačního sběrače 

a zadala provedení opravy firmě jiří hrůza, zbelítov
l  rozhodla uzavřít dohodu mezi městem milevskem a čevak a. s. české 

budějovice na  obnovu automatického řízení a  části elektroinstalace 
na čistírně odpadních vod v milevsku

l  doporučila zastupitelstvu poskytnout dodatečné příspěvky do oblasti sportu
l  schválila vyhlášení grantového programu kultura 2014
l  souhlasila se změnou termínu finančního vypořádání akce klubu ama-

térských cyklistů milevsko do 30. 11. 2014
l  schválila smlouvu o spolupráci na propagaci města s firmou seznam.cz, a. s.

18. schůze Rady města Milevska 
Rada města mimo jiné:
l  schválila zakoupení rezervačního systému předprodeje vstupenek 

na kulturní akce v milevsku za maximální cenu 112.000 kč
l  schválila poskytnutí peněžitého daru hasičskému záchrannému sbo-

ru jihočeského kraje z  rozpočtu města milevska na  rok 2013 ve  výši 
15.000 kč na obnovu požární techniky

l  rozhodla pro zajištění přezkoumání hospodaření města milevska 
za rok 2012 využít auditorskou společnost adeus audit s. r. o.

l  pověřila Pojišťovací makléřství inPol a. s. zpracováním zadávací do-
kumentace veřejné zakázky „Výběr pojistitele na  pojištění majetku 
města milevska“

l  vyhlásila výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky městské knihov-
ny milevsko

l  rozhodla poskytnout dar ve  výši 5000 kč společnosti adra o. p.  s. 
na tajfunem postižené Filipíny.

nezávislý zpravodajsko-analytický a ekonomický týdeník ekonom le-
tos vyhlásil již šestý ročník srovnávacího výzkumu město pro byznys. 
V rámci jihočeského kraje bylo posuzováno 17 největších měst, které 
jsou vyhodnocovány na základě 50 kritérií rozdělených do dvou oblastí 
– Podnikatelské prostředí a Přístup veřejné správy. V oblasti Podnika-
telské prostředí se hodnotí např. podíl podnikatelů, počet firem, cena 
za odvoz odpadu, kupní síla spotřebitelů, ale také dostatek lékařů, cena 
bytů a nezaměstnanost. V kategorii Přístup veřejné správy se pak hledí 
na úspěšnost v získávání dotací, hospodaření radnice, podporu webo-
vých stránek, úřední hodiny městského úřadu, vstřícnost a ochotu úřed-
níků, ale také na počet strážníků, počet žáků ve školách a mnohé další.

starosta města bc. zdeněk herout děkuje všem živnostníkům a pod-
nikatelům za účast ve srovnávacím  výzkumu, tajemníkovi a všem za-
městnancům městského úřadu milevsko za dosažené výsledky v rámci 
tohoto výzkumu. Velmi si vážíme tohoto ocenění, je to pro nás povzbu-
zení a výzva do další spolupráce s hospodářskou komorou a podnikateli 
v našem regionu. 

MILEVSKO USpĚLO VE SROVNÁVAcÍM VýZKUMU

město milevsko bylo úspěšným žadatelem 
o  Grant jihočeského kraje podporující rekon-
strukci stávajících sportovišť. díky tomuto 
grantu proběhla ii. etapa odizolování tribuny 
fotbalového hřiště, konkrétně její východní 
části a objekt nyní opět vyhovuje technickým, 
bezpečnostním a hygienickým předpisům. do-
šlo tedy ke  kompletní sanaci objektu, jelikož 
západní strana tribuny byla odizolována již 
v  roce 2012, také za  přispění grantu jihočes-
kého kraje. celkové náklady činily 298.742 kč. 
získaný grant byl ve  výši 150.000 kč a  měs-
to milevsko se podílelo vlastními prostředky 
ve výši 148.742 kč.

michaela samohýlová, projektové řízení

Starosta města Bc. Zdeněk Herout při přebírání ocenění.

Stav východní části tribuny před a po odizolování.

1.  Písek
2.  Vimperk
3.  blatná
4.  Milevsko
5.  jindřichův hradec
6.  Prachatice
7.  trhové sviny
8.  české budějovice
9.  třeboň

10.  dačice
11.  soběslav
12.  týn nad Vltavou
13.  český krumlov
14.  tábor
15.  strakonice
16.  Vodňany
17.  kaplice

celkové pořadí měst v Jihočeském kraji:

Odizolování tribuny fotbalového hřiště II. etapa



str. 3 • www.milevsko-mesto.czMilevský zpravodaj •12•2013

ODBOR VNITŘNÍcH VĚcÍ

ODBOR žIVOTNÍHO pROSTŘEDÍ

jednotka sboru dobrovolných hasičů v  milev-
sku používá ke  svým zásahům dvě speciální 
požární vozidla. Požární vozidlo cas 24 - liaz 
101 darované v  červnu 2011 městu milevsku 
hasičským záchranným sborem jihočeského 
kraje a požární vozidlo cas 32 – t 148.
Vozidlo cas 32 – t 148 svými vlastnostmi stále 
vyhovuje současným požadavkům pro nasaze-
ní. Vzhledem k roku výroby 1981 však bylo ne-
zbytné provést jeho opravu a modernizaci.
město milevsko vypsalo podlimitní veřejnou 

zakázku na  „opravu a  modernizaci vozidla 
cas 32 – t 148“. Pro snížení nákladů poda-
lo současně dvě žádosti o  poskytnutí grantů 
z  Grantového programu na  podporu jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí jihočeského 
kraje. zvlášť na opravu a zvlášť na modernizaci. 
díky poskytnutí neinvestičního grantu ve  výši 
33.735 kč na  opravu a  investičního grantu 

ve výši 380.000 kč na modernizaci a díky pro-
středkům vyčleněným v rozpočtu města milev-
ska mohl být projekt „Oprava a  modernizace 
vozidla cAS 32 – T 148“ realizován.
V  souladu s  výsledky zadávacího řízení a  ná-
sledné e-aukce v  rámci vypsané podlimitní 
veřejné zakázky byla vybrána firma mgr. lumír 
zezulka. Firma dokončila všechny práce v po-
žadované kvalitě a  v  požadovaném termínu. 
celkový objem nákladů činil 1.165.230 kč.

ing. Věnek hönig, krizové řízení

Po  regeneraci sídelní zeleně na  starém sídlišti 
obyvatelé této části milevska již dlouho volali. 
V  roce 2010 byla zpracována projektová doku-
mentace a  následně město zažádalo o  dotaci 
z evropské unie. ta byla koncem loňského roku 
přislíbena, poté proběhlo výběrové řízení na zho-
tovitele, z  něhož jako vítěz vzešel ing.  Václav 
šmejkal. nyní již město čeká pouze na konečné 
rozhodnutí poskytovatele dotace a práce budou  
moci začít. během regenerace bude pokáceno 
66 vzrostlých stromů, což se na  první pohled 
může zdát jako vysoké číslo, ale mnohdy se jed-
ná o  dřeviny doplňkové a  výplňové, které jsou 
již přestárlé, a dále se jedná o vzrůstné dřeviny 

nevhodně umístěné. Výsadba zde byla často 
zakládána svépomocí – docházelo ke špatnému 
výběru místa vzhledem ke  zvoleným druhům.  
Potom zde budou ošetřeny stávající perspektivní 
dřeviny, bude vysazeno 190 ks jehličnatých a 143 
listnatých stromů, téměř 7 000 keřů a dojde k re-
konstrukci trávníků. Projektová dokumentace se 
kromě regenerace stávající zeleně zabývá také 
širšími vztahy, zahrnuje např. úpravu cestní sítě, 
řeší vznik odstavných ploch k parkování, výměnu 
mobiliáře, vytvoření odpočinkových prvků, umís-
tění dětského hřiště, fitparku, apod. na  tyto 
doprovodné prvky se už ovšem zmíněná dota-
ce nevztahuje, ta se týká pouze prací na zeleni. 

V  příštím roce bychom nicméně chtěli alespoň 
část těchto prací také zrealizovat, mělo by zde 
vyrůst nové dětské hřiště, dojde k částečné vý-
měně laviček a odpadkových košů, rádi bychom 
vytvořili i  některé odpočinkové prvky. Všechny 
tyto práce jsou velice nákladné, proto nelze počí-
tat s tím, že všechny navržené prvky funkční vy-
bavenosti budou vytvořeny najednou.  Postupně 
bychom však rádi většinu navržených prací zre-
alizovali tak, aby došlo k odstranění nedostatků 
ve vybavenosti a ke zkvalitnění celého prostoru 
starého sídliště.

hana hadrbolcová

Požární vozidlo CAS 32 – T 148 před a po opravě a modernizaci.

Oprava a modernizace techniky jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Milevsku

Dlouho očekávaná regenerace zeleně na starém sídlišti konečně začne

SOcIÁLNÍ SLUžBy MĚSTA MILEVSKA
úSpĚŠNÁ úČAST V GRANTOVýcH pROGRAMEcH JIHOČESKéHO KRAJE

V rámci akčního plánu programu rozvoje kraje pro 
rok 2013 získala organizacse sociální služby měs-
ta milevska na základě rozhodnutí zastupitelstva 
jihočeského kraje granty na poskytované služby.
z grantového programu „Podpora svépomocných 
aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů“ 
získala organizace 50.000 kč. díky této částce 
byla podpořena aktivita klubů důchodců, jejichž 
činnost má v milevsku dlouholetou tradici. z mno-
ha aktivit bychom chtěly zmínit především dvě 
besedy s primářkou oddělení lůžek následné péče 
nemocnice Písek mudr.  helenou kajtmanovou 
na  téma „Výživa seniorů“, které měly u  poslu-
chačů velmi pozitivní ohlas. na setkání do klubu 
důchodců přišla také pracovnice ze Všeobecné 
zdravotní pojišťovny a  informovala účastníky 
o  právech, nárocích a  povinnostech pojištěnců 
zdravotní pojišťovny. Firma dma Praha zajišťující 
servis a prodej kompenzačních pomůcek přivezla 
na ukázku pomůcky usnadňující život lidem z dů-
vodu zdravotního omezení. zástupkyně firmy 

na setkání předvedly a vysvětlily možnosti použití 
a funkce pomůcek i postup pro jejich získání. re-
alizované besedy přispívají k všeobecné informo-
vanosti seniorů, ale dávají také možnost setkávání 
a účastníkům poskytují prostor pro přímé dotazy 
k odborníkům z jednotlivých oblastí. Pravidelnou 
součástí a  kulturním zážitkem jsou vystoupení 
dětí z místních mateřských škol a základní umě-
lecké školy. V  rámci klubové činnosti je jednou 
ročně organizován jednodenní výlet za poznáním. 
V květnu letošního roku byla cílem stezka koruna-
mi stromů na lipně. nedílnou součástí klubových 
aktivit je pravidelné cvičení seniorek (jde pouze 
o ženy) pod vedením cvičitelek. ty se pravidelně 
setkávají v malém sále milevské sokolovny. další 
skupiny se cvičení věnují v tělocvičnách v domech 
s pečovatelskou službou. 
organizace ssmm současně v  letošním roce zís-
kala grant z programu „Podpora terénních služeb“ 
za účelem realizace projektu s názvem „zajištění 
a  udržení dostupnosti pečovatelské služby pře-

devším v lokalitách s omezenou dostupností ve-
řejných služeb a  chybějícím zajištěním terénních 
sociálních služeb“. na základě schválení byl orga-
nizaci poskytnut grant ve výši 70.000 kč. Pečova-
telská služba i díky této podpoře může zajištovat 
seniorům a zdravotně postiženým občanům pra-
videlnou pomoc a podporu dle individuálních po-
žadavků a zachovat tak, co možná nejdéle, jejich 
osobní autonomii ve vlastní domácnosti. 
Pečovatelská služba, poskytovaná organizací soci-
ální služby města milevska, se u mnohých uživate-
lů stává nedílnou součástí jejich běžného denního 
života a umožňuje jim i v případě různých omezení 
zůstat doma. co „zůstat doma“ znamená, to si člo-
věk plně uvědomuje, až když se dostane do situace, 
kdy by rád něco dokázal, a to se mu nedaří z důvodu 
různých, např. zdravotních překážek. 

bc. bohdana hejnová,  
vedoucí pečovatelské služby ssmm

bc. jaroslava hrůzová,  
sociální pracovnice ssmm
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Na Městském úřadě Milevsko jste zaměstnán jako památkář. Můžete 
nám sdělit, co se za rok 2013 událo pro naše čtenáře zajímavého?
V letošním roce se město pustilo do kompletní opravy spořitelny. začalo 
se restaurováním nástěnných secesních maleb ve vstupní hale a celém 
schodišti nákladem 560.230 kč. Více než polovinu potřebných peněz 
(294.000 kč) jsme získali z  grantu ministerstva kultury čr a  zbytek 
byl dofinancován z rozpočtu města. Pokud vše dobře dopadne a rada 
města milevska rozhodne, tak by se ještě v  tomto roce mohla pořídit 
nová secesní svítidla, která nahradí staré vysloužilé socialistické osvět-
lení. V příštím roce se opraví dekorativní dlažba a město tím po obnově 
maleb radnice a  kostela získá další reprezentativní prostory k  využití 
do budoucna. souběžně proběhla na stejné budově repase špaletových 
oken, která bude pokračovat v příštím roce další etapou. tato akce stála 
100.960 kč, přičemž z grantových peněz se podařilo získat 90.000 kč.

z  akcí, které město nefinancuje, ani na  ně nikterak nepřispívá, ale je 
u  nich prováděn památkový dohled ze zákona je třeba zmínit např.: 
opravu fasády fary na  náměstí v  milevsku, kde byla dodržena barev-
nost, která se na budově našla. bohužel je to nákladná oprava, proto jí 
vlastníci museli rozdělit do  etap.; Pokračující celková oprava hlavního 
oltáře v bazilice navštívení Panny marie na i. nádvoří kláštera premon-
strátů.; dokončení poslední iV. etapy opravy krovu a krytiny na bývalé 
tvrzi v bernarticích.; částečnou obnovu nedávno zapsané kulturní pa-
mátky ve Veselíčku, a to: hrobky rodiny nádherných (hauszerů) a snad 
již konečně dokončenou opravu fasády bývalé synagogy.
Spravujete také kapitolu městského rozpočtu, v  kterém je zahrnuta 
oprava sakrální architektury a výdaje na zachování kulturních a his-
torických hodnot.
ano, v této kapitole bývá alokováno okolo 150.000 kč. V roce 2013 se po-
dařilo z grantu jihočeského kraje a za přispění čezu tuto částku navýšit 

o dalších cca 130.000 kč. z těchto peněz se obnovily dva kříže v dmýšti-
cích, jeden v něžovicích a klisíně. restaurován byl hlavní obraz z kaple 
nejsvětější trojice v klisíně, který byl v opravdu špatném stavu (opadá-
vající barevná vrstva, děravé plátno na více místech atd.). nový kabát 
v podobě nové fasády dostala kaple na hůrkách. 
V minulém roce se zapracovalo na vytvoření a následném osazení no-
vých informačních cedulí převážně na památkové budovy ve městě, kde 
texty napsal ředitel milevského muzea Vladimír šindelář a design vytvo-
řila táborská firma 4mat mgr. michala jiráta. 

, 

Mohl byste nám závěrem říci, co chystáte pro rok 2014?
samozřejmě bude pokračovat obnova dalších křížů patřících městu 
a  místním částem. lehčí opravou bude muset projít kaple v  rukávči 
a ve Velké. osazené budou poslední informační cedule. do připravované-
ho rozpočtu pro příští rok, který ještě není schválen zastupitelstvem, je 
zatím zařazeno hned několik větších akcí. např. oprava střechy na spo-
řitelně, fasády radnice, oken radnice, nátěr šindele věžičky č. p. 1 a další.

děkujeme za rozhovor

ROZHOVOR S TOMÁŠEM NOVOTNýM – MĚSTSKýM pAMÁTKÁŘEM

Zrestaurované nástěnné malby v budově spořitelny.

Opravená fasáda fary.

Opravený obraz  
z kaple Nejsvětější Trojice v Klisíně.

Kříž v Něžovicích.

15.–18. 5. 2014 cena 5650 Kč
11.–14. 9. 2014 cena 5550 Kč
cena zahrnuje: 3 x ubytování v ho-
telu, 3 x polopenzi formou švéd-
ských stolů, dopravu zahraničním 
busem, neomezený vstup do ter-
málního areálu, zapůjčení županu 
a osušky, průvodce
Nástupní místa: Písek, milevsko, 

tábor, soběslav, třeboň a po trase
Záloha pouze 1500 Kč  

+ pojištění (104 kč)

cestovní kancelář

Vás zve

Maďarsko
Sárvár-hotel park Inn****
vnitřní i venkovní termální lázně, zážitkové bazény

cK NEAN TOUR, Riegrova 145, Milevsko, 382522555, info@neantour.cz, www.neantour.cz

Vhodný vánoční dárek, dárkový poukaz zdarma

20. 2.–24. 2. 2014
3990 Kč

cena zahrnuje: 2 x ubytování 
v hotelu, 2 x polopenzi, dopravu 

zahraničním busem, pojištění ck 
proti úpadku, delegáta  

Nástupní místa:  
lbc, Praha, tábor,  

milevsko, Písek a po trase
Záloha pouze 1000 Kč  

+ pojištění (165 kč)

cestovní kancelář

Vás zve na lyže

Itálie – Val di Fiemme

cK NEAN TOUR, Riegrova 145, Milevsko, 382522555, info@neantour.cz, www.neantour.cz

Kolektiv cK přeje všem 
krásné a pohodové  

vánoční svátky



str. 5 • www.milevsko-mesto.czMilevský zpravodaj •12•2013

pOŘÍZENÍ STROJů NA úKLID  
pRO SLUžBy MĚSTA MILEVSKA ZA úČELEM  

SNÍžENÍ pRAŠNOSTI VE MĚSTĚ

společnosti služby města 
milevska, spol. s r. o. byla 
poskytnuta podpora ze 
státního fondu životního 
prostředí čr v rámci ope-
račního programu životní 
prostředí, Prioritní osa 2 – 
zlepšování kvality ovzdu-
ší a  omezování emisí, 
oblast podpory 2.1 – zlep-
šování kvality ovzduší.
Výše podpory ze státního 
fondu je 477.067 kč, výše 
podpory z rozpočtu evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnos-
ti je 2.703.377 kč a  příspěvek služeb města milevska, spol. s  r. o. je 
859.536 kč. Všechny ceny jsou bez dPh.
Předmětem projektu je pořízení 1 ks nového samosběrného zame-
tacího stroje a  1 ks nového kropicího stroje pro omezování prašnosti 
z plošných zdrojů (odklízení pevných nečistot a prachu ze silnic měs-
ta milevska). realizací tohoto projektu dochází ke snížení imisí tzl 
do ovzduší o cca 89,29 t/rok.

VZpOMÍNKOVÁ KNIHA KARLA STEHLÍKA
na  prosinec letošního 
roku chystá milevské mu-
zeum vydání nové knihy, 
která jistě zaujme větši-
nu milevských patriotů. 
roku 2010 obdrželo mi-
levské muzeum od  malí-
řovy rodiny rukopis vzpo-
mínek akademického 
malíře, národního umělce 
karla stehlíka. autor zde 
popisuje své dětství v mi-
levsku, krušná učednická 
léta, studia na  pražské 
aVu i  svůj pozdější ro-
dinný život a  učitelské 
povolání. nechybí ani vy-
líčení jeho zážitků z  cest 
po  světě. celkově se jed-
ná o velmi zajímavé čtení, 
a tak se milevští muzejní-
ci rozhodli, že tyto vzpomínky vydají knižně. 
kniha je doplněna několika desítkami černobílých fotografií, a  také 
barevnou přílohou na  křídě, která ukazuje některá umělcova díla. Pu-
blikace má pevnou plátěnou vazbu s  barevným přebalem a  rozmě-
ry 165x230 mm. knihu připravil do  tisku Vladimír šindelář a  grafickou 
úpravu provedl malířův vnuk, pražský grafik alexej jaroš. cena knihy 
není v této chvíli ještě přesně zkalkulována, ale zcela jistě nepřesáhne 
částku 200 kč, mimo jiné i díky tomu, že vydání knihy je podpořeno jak 
grantem jihočeského kraje, tak i finanční pomocí města milevska. 
slavnostní křest nové publikace se uskuteční v  milevské Galerii m 
ve čtvrtek dne 19. prosince 2013 v 17 hodin. Pokud tedy sháníte vhodný 
vánoční dárek pro své blízké, přijďte si tam pro novou knihu o slavném 
milevském rodákovi. vš

pOZVÁNKy NA SEMINÁŘ

„VyBRANé pODSTATNé ZMĚNy NOZ“
Přednáší: JUDr. Lenka Smolíková, LL.M.,  

advokátní kancelář SMH, Praha
Termín: 4. prosince 2013 od 9.00 do 12.00 hod.

Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO,  
Nádražní 846 – klubovna 1. patro

„pRVNÍ pŘIBLÍžENÍ K NOZ pRO úČETNÍ“
Přednáší: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram

Termín: pondělí 16. prosince 2012 od 14.00 do 18.00 hod. 
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO,  

Nádražní 846 – klubovna 1. patro

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů  
v novém roce 2014 připojujeme poděkování za Vaši důvěru  

a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

 Marcela Kužníková Ing. Petr Bašík
 ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko předseda Rady oblasti JHK Ok Milevsko
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Střípky
z minulosti

KUcHAŘSKé REcEpTy 
Z  Č A S ů  B A R O K A
mezi zajímavá díla, uložená v bohatém fondu strahovské knihovny, patří 
soubor dokumentů jiřího evermoda košetického (1639–1700), člena pre-
monstrátského řádu a zároveň bystrého glosátora dějin své doby. 
jiří košetický se narodil 6. dubna 1639 ve Vlašimi, uprostřed neklidných 
dob třicetileté války. roku 1654 absolvoval jihlavské gymnázium a poté 
odjel do  Prahy, kde působil jako vychovatel syna rychtáře ondřeje erla. 
roku 1659 vstoupil do  premonstrátského řádu, roku 1661 složil sliby 
a poté studoval bohosloví. byl vysvěcen na kněze a první mši sloužil 11. 
července 1664. nějaký čas působil na strahově, kde připravoval pro opata 
písemnosti právní povahy, roku 1669 působil jako domácí kaplan na ven-
kovských statcích hraběte Gerstorffa. zde onemocněl podagrou, které se 
později už nikdy zcela nezbavil. Po čtyřech letech byl poslán do duchovní 
služby a působil v Popovicích, Úhonicích a také v milevsku, odkud se roku 
1680 vrátil na strahov. odtud se už zakrátko opět vrátil do Úhonic a pak 
asi roku 1682 znovu do milevska, kde poté prožil šest let. Později působil 
jako domácí kaplan u barona lacrona ve starcově lhotě a posléze se vrátil 
na strahov, kde 20. ledna 1700 ve věku 61 let zemřel. 
z jeho díla je dnes znám především obsáhlý několikadílný sborník s ná-
zvem Quodlibetica (Quod libet – co je libo), který je dnes cenným prame-
nem pro historiky, zabývajícími se obdobím baroka, a dále celá řada latin-
ských překladů. Pro nás je zajímavá košetického sbírka nedělních kázání, 
sepsaná česky v milevsku roku 1686 a vydaná tiskem v polovině 19. století, 
nebo latinské hymnarium, sepsané rovněž v milevsku roku 1677. ze svět-
ských památek je také velmi zajímavá košetického kuchařská kniha. není 
bohužel datována, ale její vznik můžeme klást do posledního desetiletí 
17. století. je to cenný doklad o kuchyni našich předků z doby vrcholné-
ho baroka, a protože jiří evermod košetický působil řadu let i v milevsku, 
nemusí být vyloučeno, že některé recepty z této kuchařské knihy mohou 
mít svůj původ právě v  milevsku. Podívejme se teď na  některé z  nich. 
dobovou češtinu ponecháváme v původním znění.  
cukrový piškoty 
Vezmi na jednu libru cukru, osm vajec v ten den snešených, dobře je sklek-
tej. Pak vezmi cukru stlučeného prostého jednu libru a míchej to s těmi vejci 
asi půl hodiny. Potom dej mezi to jednu libru škrobový mouky prosívaný 
a zase zmíchej. dej drobet anýzu a musí se do papírku dávati, než musí 
bejti novým máslem pomazaný a pícti se mají tak, jako se perníčky pečou. 
Jablka smažený 
Vezmi jablka, oblup, skrájej na groše, dej do horkého másla, aby změkly, 
rozklektej vejce, polej ty jablka v  tom másle a když to zhustne, vyndej 
na mísu a posyp cukrem.
Kterak se španielský ptáčky dělati mají 
Vzíti masa libového, telecího, skrájeti to na topinky a je skarbovat anebo 
stloucti, usekat to maso na drobno, dát mezi to kus žemličky a mícha-
ný vejce, zázvor a květ, rozmarynu aneb co chce mezi to zamíchati, nový 
máslo nebo špek mezi to nakrájet a s tím ty topinky nadívat, zatáčet je 
a na špičku dát a mezi ně kus špeku dáti, a tak je na rožni spolu pozvolna 
pýcti a špikovat máslem. když by pečený byly, dát na mísu a polejt vřelým 
máslem a zázvorem posypat a potom na stůl dát.   
(Košetický je historicky první, kdo použil pro toto jídlo název „španělský 
ptáček“. Ve Španělsku však nikdo toto pojmenování nezná. Je to asi po-
dobné jako třeba označení „vídeňská káva“, nad nímž bude rodilý Vídeňák 
stát v rozpacích. Pozn. aut.)
Kterak se karbanat ze štiky aneb kapra dělati má 
Vezmi ze štiky aneb kapra maso a obřezej ho, aby v něm kosti nebyly. Po-
tom to drobně usekej, dej na rendlík maso a to sekaný maso na to, pretuj 
to na uhlí. když by to dost bylo, tehdy sundej to z uhlí a dělej na to jíšku 
takovou: vezmi cytronovej zoft, koření, máslo, kůru cytronovou, drobně 
skrájenou, dej mezi to a zavař to s tou jíškou, kterou máš udělanou, aby 
jedno od druhého chuť našlo, tak když by zvařený bylo, dej to na mísu, 
udělej žemličkový topinky, dej je mezi to a potom na stůl dáti můžeš. 
Rejžový šišky 
Vezmi rejži, uvař ji v dobrý smetaně jako kaši, aby hustá dobře byla. když 
se uvaří, vykydni ji na cínovou mísu, aby vychladla. Potom krájej obdýlný 

šišky, zmíchej mouku 
s  cukrem, dej drobet 
víceji mouky než cukru, 
vobaluj ty šišky dobře 
v  tý mouce s  tím cuk-
rem, smaž na  horkém 
másle. a  když uštíralý 
budou, vyndej na mísu, 
posyp cukrem. chceš-li 
mezi tu mouku přidati 
drobet krupice drobný, 
budou uštíralejší.   
Vejce nadívaný
Vezmi šest vajec, vař 
je dobře na tvrdo. když 
budou vařený, oblou-
pej je dobře a  obmej 
v studený vodě, rozkroj 
na  polovici, vyndej 
žloutky a sekej, přindej 
ještě dvě polovičky bíl-
ku a drobně zsekej, dej 
mezi to tlučený květ, 
zázvor, šafrán, řecký 
víno a vosol, vraž mezi 
to syrový vejce jedno, 
rozmíchej, aby nebylo 
řídký, naděj ty polovičky vrchem, házej do horkého másla a když budou 
uštíralý, dej na mísu. 
Kterak se kaše jáhelná dělati má 
Vzíti dobrý jáhly a dobrý smetany uvařený, a suchý, drobně rozsekaný hři-
by mezi ně zmíchati, to spolu dobře rozmíchat, tak dlouho, až by řídká 
byla jako kaše a některý vejce, co bys rozuměl, mezi to vhodit a dobrý kus 
novýho másla rozpuštěného mezi to dáti. koření: hřebíček, květ, a zázvor 
též mezi to dáti a vosolit, co by vhod bylo, tak na rendlík aneb na mísu dáti 
a upícti, potom na stůl dáti.
Kterak se kuřata se skořicí v jíše dělati mají 
Vezmi kuřátka a  rozkrájej je na  čtvrti a  drobet je stluč, netuze vosolit, 
vosušit je v  šatě, pak na  másle smažit. když by usmažený byly, dát je 
na rendlík, nasypat na ně cukru, jak sladký bys to chtěl míti, stlučenou 
skořici, vína na to nalejt, až by přes ty kuřátka šlo, tak nechat vařiti, až by 
tak od sebe zhoustlo, potom dlouze citronátu mezi to nakrájeti a tak to 
nechat spolu zavařiti a na mísu dáti, posypat to cukrem a skořicí, a tak to 
na stůl dáti. 

Vladimír Šindelář

Cínové barokní nádobí ze sbírek Milevského mu-
zea. Konvice nese datum 1690, takže pochází prá-
vě z časů Jiřího Evermoda Košetického. 

Foto: Lukáš Panec

MILEVSKé MUZEUM pROSÍ O SpOLUpRÁcI
V  příštím roce si připomeneme 100. výročí začátku i. světové války. 
milevské muzeum chystá k tomuto výročí tematickou výstavu, kde by 
chtělo mimo jiné připomenout tváře vojáků z milevska a blízkého okolí, 
kteří museli narukovat do této války, z níž se mnozí už nevrátili. Proto 
bychom se touto cestou rádi obrátili na  veřejnost jak v  milevsku, tak 
i v okolních obcích s prosbou o možnost zdokumentování takových fo-
tografií. Pokud tedy máte v rodinných albech snímek dědečka či pradě-
dečka v uniformě někdejší rakousko-uherské armády, pořízený v době 
první světové války, kontaktujte, prosím, pracovníky milevského muzea. 
nemusíme si nutně takový snímek od vás zapůjčovat, stačilo by nám 
jen ho zkopírovat nebo naskenovat. to lze v případě předběžné dohody 
udělat i na počkání, pokud možno v pracovní dny. kontaktní osoby: Vla-
dimír šindelář, ředitel muzea, nebo lukáš Panec, správce fotografické 
sbírky. telefon do milevského muzea – 382 521 093. Pomozte nám při-
pomenout tváře dnes už nežijících pamětníků oné velké války. děkuje-
me předem za spolupráci.  lp



str. 7 • www.milevsko-mesto.czMilevský zpravodaj •12•2013

F O T O O B J E K T I V E M

Od letošního září zahájil svoji činnost přípravný 
sboreček při ZUŠ Milevsko, který poprvé vystou-
pil na besídce pro rodiče v závěru října.

V měsíci listopadu byla zahájena rekonstrukce 
travnatého povrchu na letním stadionu.  

Zástupci CML předali dětem v MŠ Kytička 
notebook, který byl pořízen z výtěžku Pohád-
kového lesa.

Miniškolka Milísek pro děti připravila v listopa-
du Halloween týden plný duchů, masek a dová-
dění. Maminky si zaslouží pochvalu za přípra-
vu krásných masek, v kterých byly děti opravdu 
kouzelné.

Neděle 10. listopadu patřila lampionovému 
průvodu k svátku sv. Martina. Cestu na něj si 
i při deštivém počasí našlo téměř 130 dětí. Do-
provodný program zajistily děti z dramatické-
ho kroužku 2. ZŠ Milevsko a Kateřina Stehlíko-
vá se svou ohnivou show.

V sobotu 9. listopadu měl Milevský smíše-
ný sbor premiéru v kapli sv. Maří Magdaleny 
v Jindřichově Hradci. Zde si také zazpíval spolu 
s hostitelem, Pěveckým sborem Smetana. 

Ve dnech 4.–12. listopadu se konal v centru 
Milísek 5ti denní vzdělávací seminář pro rodi-
če na MD a po MD s cílem nalezení vhodného 
pracovního uplatnění a získání potřebných 
kompetencí pro pracovní i osobnostní růst. 
Celý seminář probíhal v rámci projektu OP LZZ 
„Genderová politika – už víme jak na to!“, který 
již centrum Milísek realizuje od listopadu 2012.

Beseda s projekcí s názvem Lidová a autorská 
pohádka, kterou připravila Zdeňka Krpálková 
po domluvě s paní učitelkou Wegschmiedovou 
z 1. Základní školy Milevsko, se uskutečnila 22. 
října v městské knihovně. Zúčastnily se jí děti 
z 3. B a ZŠP.

Jako každoročně proběhl na 1. ZŠ Milevsko 
výkup kaštanů a žaludů. V letošním roce bylo 
Lesní správou Orlík na Vltavou vykoupeno cel-
kem 2655 kg kaštanů a 851 kg žaludů.

Děti z  Předškoláčku – Anička, Honzík, Martí-
nek, Amálka, Toník, Michalka, Šimonek, Emič-
ka, Tomášek, Anetka a Vítek – si na poslední 
schůzce v  domě kultury pomocí čtvrtky, vaty 
a ozdobných raznic vyrobily rukavičky. 

Snímek zachycuje slavnostní otevření „Studia 
Bublinka“ v  prostorách mateřské školy Klubíč-
ko, kterého se mimo dětí a  rodičů zúčastnili 
i místostarosta Mgr. Martin Třeštík a JUDr. Jana 
Čunátová, kteří se ujali přestřižení pásky. A pak 
už na děti čekalo překvapení – krásné barevné 
prostory, které budou sloužit nejen k výuce ang-
ličtiny, výtvarným činnostem a hře na flétničky, 
ale také k relaxaci a pohybovému využití dětí.
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KULTURA A SpORT V MILEVSKU A OKOLÍ
p r o s i n e c  2 0 1 3

ul.  5.  května 117 •  tel . :  382 521 216  
www.dkmilevsko.cz

KINO BIOS „eM“

V průběhu prosince 2013 budou probíhat v ob-
jektu kina stavební úpravy vstupního vestibulu. 
Žádáme návštěvníky o shovívavost při realizaci 
této akce. Děkujeme za pochopení.

neděle 1., pondělí 2.  20.00 110 min.
KŘÍDLA VÁNOc
česko – drama/komedie – hrdinové filmu 
dostanou možnost něco si přát a  jejich život 
se tak rozeběhne směrem, který si sami určili.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
pátek 6. 20.00  99 min.
pŘÍBĚH KMOTRA
česko – drama/krimi/životopisný – Příběh 
kmotra je inspirován bestsellerem jaroslava 
kmenty „kmotr mrázek“.   
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč
sobota 7.  20.00  146 min.
HUNGER GAMES: VRAžEDNÁ pOMSTA
usa – akční/dobrodružný/sci-fi – blíží se ju-
bilejní 75. ročník nekompromisní show hunger 
Games a spolu s ním přichází i pokračování to-
hoto filmového hitu.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
neděle 8.  15.00 72 min.
pOHÁDKOVÁ NEDĚLE  
– pOHÁDKy pOD STROMEČEK
odpolední promítání kreslených  
a loutkových filmů pro nejmenší.  
 vstupné: 40 Kč
neděle 8., pondělí 9.  20.00  120 min. 
KLAUNI
česko – hořká komedie – Příběh o  pozdním 
znovushledání klaunského tria.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

úterý 10.  19.30
HUDEBNÍ SKLEpy SKLEpy SpEcIÁL  
– VLASTA REDL
hudební sklepy, tentokrát mimořádně v  mi-
levském kině, přivítají Vlastu redla – morav-
ského zpěváka, textaře a skladatele.  
 vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč
pátek 13., sobota 14. 17.30  109 min. 
LEDOVé KRÁLOVSTVÍ
usa - animovaný – Pohádka  
o milé a nebojácné anně.  
 vstupné: 100 Kč
pátek 13., sobota 14. od 20.00 a neděle 15. od 17.30  
3D DABING  170 min.
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ pOUŠŤ 
usa – Fantasy – další dobrodružství hobita bil-
bo Pytlíka na  jeho společné pouti s čarodějem 
Gandalfem a třinácti trpaslíky. vstupné: 140 kč

pondělí 16. 17.30 a 20.00 106 min. 
VŠE JE ZTRAcENO
usa – drama – Film, u kterého dostanete moř-
skou nemoc.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

pátek 20., sobota 21.  20.00 134 min.
KApITÁN pHILLIpS 
usa - thriller – Film je komplexní studií přepa-
dení americké nákladní lodi maersk alabama.  
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč
neděle 22., pondělí 23.  20.00 100 min.

pŘIJDE LETOS JEžÍŠEK?
česko - romantická komedie – V  hlavních 
úlohách: libuše šafránková a josef abrhám 
 vstupné: 110 Kč 

čtvrtek 26.–sobota 28.  17.30
pUTOVÁNÍ S DINOSAURy 
3D DABING 
usa – dobrodružný – zapo-
meňte na jurský park! teprve teď máte opravdu 
možnost stát se součástí světa, v němž vládnou 
dinosauři. vstupné: 140 Kč 

čtvrtek 26., pátek 27. 20.00 105 min. 
FRAJEŘI VE VEGAS
usa – komedie – robert de niro, michael dou-
glas, morgan Freeman a  kevin kline. to jsou 
Frajeři ve Vegas. vstupné: 100 Kč
sobota 28., neděle 29. 20.00  
wALTER MITTTy A JEHO TAJNý žIVOT
usa – dobrodružná komedie – „Film se nedá 
zaškatulkovat,“ říká ben stiller. je to komedie, 
stejně tak jako drama.  vstupné: 120 Kč 

pondělí 30.  20.00 109 min.
U KONcE SVĚTA
usa, Velká británie – komedie – kamarádství 
na život a na smrt, nakažlivý humor, nadměrná 
spotřeba alkoholu...  vstupné: 90 Kč

Nádražní  846 •  tel . :  383 809 200
www.dkmilevsko.cz

DůM KULTURy

neděle 1. 12.  17.00 nám. E. Beneše
1. ADVENTNÍ NEDĚLE – ROZSVÍcENÍ VÁNOČNÍ 
VýZDOBy MĚSTA

úterý 3. 12.  17.00 malý sál
KLUB ČESKýcH TURISTů – TRADIČNÍ SETKÁNÍ 
TURISTů

úterý 3. 12.  17.00 výuková učebna
STAVEBNÍ ByTOVé DRUžSTVO – MIMOŘÁDNé  
SHROMÁžDĚNÍ DELEGÁTů

sobota 7. 12.  16.00 nám. E. Beneše
ČERTOVSKÁ SHOw
Pokus nanečisto o rekord v počtu čertů, čertovská 
diskotéka, projekt oběžná dráha, taneční skupina 
eFk, program základních škol…  vstup: zdarma
neděle 8. 12.  08.30–13.00 prostory DK 
VÁNOČNÍ TRHy V DK MILEVSKO
tradiční vánoční trhy spojené s výstavou železnič-
ních modelů.  vstupné: 5 Kč
úterý 10. 12.  13.00–16.00 učebna 1
ZDRAVOTNÍ pOJIŠŤOVNA MINISTERSTVA 
VNITRA ČR
mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

úterý 10. 12.  17.30 výuková učebna 
KURZ DRÁTOVÁNÍ – VÁNOČNÍ KApŘÍcI
lektoři manželé Pichovi  vstupné: 90 Kč
středa 11. 12. 18.00–20.00 loutkový sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

středa 11. 12. 17.30 nám. E. Beneše
ČESKO ZpÍVÁ KOLEDy
Přijďte si zazpívat  tradiční české koledy 
na nám e. beneše. jedná se o akci regionálních 
deníků, která spojí stovky míst české repub-
liky. milevsko se do  tohoto projektu zapojí 
poprvé…  zpěvník s  pěti koledami vyjde jako 
příloha v  Píseckém deníku mimo jiné i  v  den 
konání akce. 

akce bude podpořena doprovodným pro-
gramem na  nám. e. beneše – více informací 
na plakátech. vstup: zdarma
čtvrtek 12. 12.  09.00 a 10.30 velký sál
pŘEDVÁNOČNÍ KONcERT pRO MILEVSKé ŠKOLy
milevský dětský sbor a silver band – orchestr 
základní umělecké školy v milevsku.

čtvrtek 12. 12. 18.00 loutkový sál
TOULKy ZA pOZNÁNÍM – SRÍ LANKA  
– LIDé A KULTURA
tentokrát bude přednášejícím cestovatel jin-
dřich částka, který nás provede srí lankou – 
Perlou indického oceánu. vstupné: 25 Kč
pátek 13. 12. 11.00 učebna 2
IRISDIAGNOSTIKA – pORADNA

Akce měsíce
V Á N O Č N Í  K O N c E R T  

JAKUBA SMOLÍKA  
A MILEVSKéHO DĚTSKéHO SBORU

 

sobota 21. 12. od 19 hodin v DK Milevsko
Vánoční koncert nenapravitelného romantika 
jakuba smolíka, který vystoupí společně s milev-
ským dětským sborem. Příznivci muziky jakuba 
smolíka se mohou ve 120 minutách programu 
těšit na výběr toho nejlepšího z dosavadní tvor-
by. Vše doplní vánoční písně. rezervace vstupe-
nek na www.milevskem.cz (platnost rezervace 
14 dní) a v kanceláři dk, tel. 383 809 200.
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  pátek 13. 12. 19.00 prostory DK
MATURITNÍ pLES – GyMNÁZIUM MILEVSKO
hraje: swing band tábor, uvádí: jakub 
kajtman  vstupné: 100 Kč
sobota 14. 12.  19.00 velký sál 
DIVADLO JÁRy cIMRMANA – LIJAVEc
VyProdáno V PředProdeji!

neděle 15. 12.  15.00 velký sál
pOHÁDKA pRO DĚTI  
– pODIVUHODNé VÁNOcE
Vánoční pohádka pro děti 
v podání divadla duduc. 

Vstupenky s místenkou v hodnotě 50 kč je mož-
né zakoupit v předprodeji v kanceláři dk milev-
sko, na místě před akcí bez místenky za 60 kč.  

středa 18. 12.  17.00 velký sál 
VEŘEJNé ZASEDÁNÍ ZASTUpITELSTVA MĚSTA 
MILEVSKA

čtvrtek 19. 12. 13.00 a 17.00 velký sál
TŘI VÁNOČNÍ pŘÍBĚHy DIVADéLKA BEZ OpONy
Vystoupení dětí dramatického kroužku 2. zš 
j. a. komenského milevsko. Ve  13.00 hodin 
představení pro žáky školy, v  17.00 hodin pro 
rodiče a veřejnost.  vstupné: dobrovolné
pondělí 23. 12. 18.00 kostel sv. Bartoloměje
VELKý VÁNOČNÍ KONcERT  
– ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RyBA
Účinkují: milevský smíšený sbor, milevský 
dětský sbor a orchestr opery jihočeského divadla 
v českých budějovicích. Vstupné v předprodeji 
100 Kč dospělí, 50 Kč děti a  na  místě 120 Kč 
dospělí, 60 Kč děti. Předprodej od 9. do 20. 12. 
2013 – dk milevsko a turistické informační cen-
trum.

úterý 24. 12.  17.00 nám. E. Beneše
VÁNOČNÍ pASTýŘSKé TROUBENÍ
Více informací na straně 11.

středa 25. 12.  20.00 velký sál 
JONÁŠůV BETLéM 2013
bližší informace na plakátech  
a www.dkmilevsko.cz.

sobota 28. 12.  velký sál
ROcKOVÁ NOc – ELIZABETH + FANTOM
bližší informace na plakátech.

pondělí 30. 12.  19.00 velký sál
TANEČNÍ VEČER – LOUČENÍ S ROKEM 2013 
hraje: oblíbená táborská skupina klasik trio. 
Pořádají: dům kultury milevsko a  sociální 
služby města milevska. rezervované vstupen-
ky je nutné vyzvednout do 20. prosince. V ceně 
vstupenky je přípitek.  vstupné: 80 Kč
úterý 31. 12.  23.00–01.30 nám. E. Beneše
SILVESTROVSKÁ SHOw 2013 
silvestrovská diskotéka, společné odpočítává-
ní konce roku, novoroční ohňostroj. 

připravujeme od ledna 2014:
TVOŘIVé KURZy 
(Fantasy pebeo šperky, mandaly na  hedvábí, 
projekt dack tape, velikonoční pedig, kytičky 
kanzashi). 

nyní možnost zakoupení kurzů (dárkoVý 
Poukaz) se slevou, vhodné jako vánoční dá-
rek. Více informací na tel.: 383 809 201 nebo na  
e-mailu kortanova@dkmilevsko.cz.

Nám. E.  Beneše 1  •  tel . :  382 522 082
www.dkmilevsko.cz

GALERIE M

pondělí 2. 12.  17.00
VERNISÁž VýSTAVy JISKŘENÍ 
ROBERT A MARTINA KAUFMANOVI

úterý 3.–pátek 27. 12.
VýSTAVA – ROBERT A MARTINA KAUFMANOVI 
– JISKŘENÍ
Výstava skla a skleněného šperku.  
 vstupné: 10 Kč
čtvrtek 19. 12.  17.00
KŘEST VZpOMÍNKOVé KNIHy MALÍŘE  
KARLA STEHLÍKA „TADy JSEM DOMA“

J .  A.  Komenského 1034 •  tel . :  382 521 269
www.spos-milevsko.cz

SpOS MILEVSKO, s. r. o.

Veřejné bruslení a  hokejové zápasy na  měsíc 
prosinec 2013 dle rozpisu na stránkách www.
spos-milevsko.cz.
ZIMNÍ STADION:
03. 12. 16.00– 18.00 mikulášské brusle-

ní (soutěž o nejhezčí mas-
ku, soutěž o kapříka Pepu, 
soutěže o ceny, vítány jsou 
všechny masky, pro každou 
vstup zdarma + malý dárek)

SpORTOVNÍ HALA:
01. 12. 09.00 Florbal mladší žáci
08. 12. 09.00 Proactive mini cuP
14.–15. 12. 08.30 tk zVVz
21. 12. 13.00 Proactive – besídka
27. 12. 09.00 nohejbal tukani

Klášterní  556 •  tel . :  382 521 458
www.milevskoklaster.cz

ŘEHOLNÍ DůM pREMONSTRÁTů

neděle 8. 12.
KONcERT V LATINSKé ŠKOLE – TIcHÁ pOHODA

čtvrtek 19. 12.  19.00
KŘESLO pRO KARLA SATORIU ANEB STAREJ 
SE O SEBE!
Přednáška duchovního mistra.

úterý 24. 12.   
16.00 MŠE pRO DĚTI (kostel na náměstí)
23.59 půLNOČNÍ V KLÁŠTERNÍ BAZILIcE

Sdružení  rodičů s  diabetem a cel iaki í ,  Písek
www.diacel .cz •  tel . :  605 888 980 

OS DIAcEL

pátek 13. 12.  písecká brána praha
VyHLÁŠENÍ cELOSTÁTNÍ VýTVARNé SOUTĚžE  
S NOVO NORDISKEM
Pro pozvané.

sobota 14. 12. 
ADVENTNÍ pRAHA
autobusový zájezd do  Prahy – národní tech-
nické muzeum a divadelní představení „české 
Vánoce“ v divadle abc. i pro veřejnost, mož-
nost přihlásit se, trasa vede přes milevsko.

úterý 17. 12.  DK Strakonice 
VÁNOČNÍ KONcERT HANKy KŘÍžKOVé  
– pATRONKy DIAcELU

připravujeme:
pátek 10. 1. 2014   Hotel Bílá růže písek
9. pLES DIAcELU pÍSEK 
Pro veřejnost.

JUNÁK MILEVSKO
pondělí 23. 12. 17.00 nám. E. Beneše
MILEVSKé VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ 
Vánoční zvyky, výroba vánočních dárečků, 
možnost připálení betlémského světla a další.

pROAcTIVE MILEVSKO
neděle 8. 12. 10.00 sportovní hala
ZÁVOD pRO NADĚJE MODERNÍ GyMNASTIKy 

sobota 21. 12. 13.30 sportovní hala
VÁNOČNÍ BESÍDKA KLUBU pROAcTIVE MILEVSKO 
Pro veřejnost, moderní gymnastika a aerobik.

Sažinova 763 •  tel . :  723 449 409
www.centrummilisek.cz

cENTRUM MILÍSEK

středa 4. 12 17.00
OTEVÍRÁME cVIČENÍ GRAVIDJÓGy
speciální jóga pro těhulky. 1 lekce trvá 70 mi-
nut. cena: 600 Kč/ 6 lekcí
pátek 6. 12. 09.00
ČERTI, MIKULÁŠ A ANDĚL 
dopolední setkání s mikulášem pro nejmladší 
děti s rodiči v milísku. vstupné: 50 Kč
pátek 6. 12. 13.30
cVIČENÍ RODIČE + KOJENcI
Pravidelné cvičení plné říkadel pro kojence 
od 3. do 11. měsíce. cena: 60 Kč/ lekce
pondělí 9. 12.  16.00 
VýROBA VÁNOČNÍ DEKORAcE  
– TEcHNIKA pATcHwORK
Vánoční kurz pro děti i  dospělé pod vedením 
výtvarnice m. souhradové. Přihlášky předem.  
 vstupné: 130 Kč vč. materiálu
pondělí 9.–čtvrtek 19. 12. 07.30–15.30
VÁNOČNÍ ČAS V MINIŠKOLcE
zdobíme stromeček, pečeme cukroví, vyrábí-
me dáreček, pohádkové kino, vánoční kouzel-
ná nadílka.

pátek 13. 12.  09.00
cVIČENÍ RODIČE + DĚTI
Pravidelné cvičení pro batolata od  12. do  20. 
měsíce.  cena: 60 Kč
pondělí 16. 12. 16.00
VýROBA VÁNOČNÍcH DÁRKů Z FIMO HMOTy
Vánoční kurz pro děti i dospělé pod vedením jany 
Přibylové. zdobení lžiček (lžičku s sebou), výroba 
náušnic, přívěsku. vstupné: 90 Kč vč. materiálu
pátek 20. 12. 09.00–11.30
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ MAMINEK A DĚTÍ
Příjemné setkání u vánočního stromečku, oži-
vení vánočních tradic, vánoční punč, cukroví…  
 vstupné: 50 Kč
připravujeme:
LyžAŘSKý DĚTSKý TÁBOR – MONÍNEc
TERMÍN: 9.–14. března 2014 (prázdniny)
Pro děti od 6 do 14 let, cena 3500 kč. cena za-
hrnuje ubytování v  lyžařském areálu – chata 
javorka ve  2 až 4 lůžkových pokojích, stravu 
– plnou penzi + pitný režim v hotelu monínec, 
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lyžování – výuku lyžování s instruktorem. cena 
nezahrnuje vleky (zvýhodněné jízdné 200 kč/
den). příjem přihlášek od pondělí 2. prosince!

MILEVSKé MUZEUM
neděle 1. 12. 09.00–17.00
VÁNOČNÍ JARMARK ŘEMESEL
 vstupné: 30 a 15 Kč

Libušina 1217 •  tel . :  383 809 253
www.zus-milevsko.cz

ZUŠ MILEVSKO

čtvrtek 12. 12. 09.00 a 10.30 velký sál DK
pŘEDVÁNOČNÍ KONcERT pRO MILEVSKé ŠKOLy
Účinkují milevský dětský sbor a  swingový or-
chestr zuš silVer band.

středa 18. 12. 14.00 Klub důchodců  
  ul. Gen. Svobody
BESÍDKA pRO SENIORy
Účinkují žáci a  učitelé zuš a  dechový soubor 
leGo.

čtvrtek 19. 12. 17.00 sál ZUŠ
VÁNOČNÍ KONcERT
Účinkují žáci a učitelé zuš, dechový soubor leGo 
a komorní flétnový soubor.

www.zvvz.cz/seniorklub

SENIOR KLUB ZVVZ, o. s.

čtvrtek 5. 12. 
ZÁJEZD Č. 19 – LINEc 

Prohlídka historické části vánočně vyzdobe-
ného města, možnost návštěvy muzea. od-
jezd od klubovny v 07.00 hodin (se zastávkou 
u spořitelny). vede: Jaroslava Jelínková

www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB ČESKýcH TURISTů

úterý 3. 12. 17.00 dům kultury
SETKÁNÍ NA ZÁVĚR TURISTIcKé SEZÓNy
tradiční setkání členů odboru a účastníků na-
šich akcí v domě kultury. 

úterý 31. 12.
SILVESTROVSKý VýLET DO OKOLÍ BERNARTIc
informace budou ve vývěsních skříňkách.  
 vede: Jaroslav Mácha

úterý 31. 12.
SILVESTROVSKý VýLET DO pŘEŠTĚNIcE
sraz v 10.00 hodin u humaniky.  
 vede: Zuzana Sekalová

středa 1. 1. 2014
NOVOROČNÍ VycHÁZKA DO OKOLÍ MILEVSKA
sraz ve 14.00 hodin u sokolovny.  
 vede: Jindřich Janouch

Nám. E.  Beneše 1  •  tel . :  382 521 231
www.knihmil .cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

pondělí 23. 12.  08.00–11.00 
dětské oddělení 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ A OZDOBNé BALENÍ DÁRKů

Na tržišti  560 •  tel . :  382 521 296

DůM DĚTÍ A MLÁDEžE

neděle 1. 12.
ZVONKOVý pRůVOD
sraz před ddm v době od 16.15 do 16.45 hodin. 

pátek 13. 12. 13.00
ŠpERKy Z FIMA
Přijďte si vyrobit dárek pro maminku z Fima, 
vede hana Forejtová. akce je určena dětem ze 
zÚ i veřejnosti.

středa 18. 12. 15.00
STROM pRO ZVÍŘÁTKA
Vánoční strom pro zvířátka. zdobíme ovocem 
a  zeleninou, ořechy a  kaštany i  jinými 
přírodninami (přineste s  sebou). akce je pro 
děti ze zÚ, ale i  pro veřejnost. sraz v  ddm, 
potom půjdeme na  šibeňák, kde ozdobíme 
strom, zazpíváme koledy, zapálíme prskavky.  
Vede hana Forejtová.

pondělí 23. 12. 09.00
ZDOBÍME pERNÍČKy
Vánoce se blíží, přijďte si ozdobit perníčky. 
Vybíráme 20 kč, vede hana Forejtová.

pátek 27. 12. 09.00
VÁNOČNÍ TURNAJ – STOLNÍ TENIS
tradiční vánoční turnaj ve  stolním tenise. 
startovné 20 kč. s sebou přezůvky, pití a pálku. 
Pro účastníky je připraven pohár a drobné ceny. 
informace poskytne Vilém Fink.

milevský smíšený pěvecký sbor vystoupí do Vánoc ještě dvakrát. V neděli 
15. prosince zajíždí do Veselíčka, kde se bude konat v kostele sv. anny od 16 
hodin koncert s předvánočním repertoárem. na koncertu zazní řada skla-
deb pro zpestření času předvánočního.
Vyvrcholením naší aktivity v roce 2013 bude koncert konaný, dá se říci, tra-
dičně v předvečer štědrého dne 23. prosince od 18 hodin v městském koste-
le sv. bartoloměje na nám. e. beneše. hned v úvodu se může publikum těšit 
na vystoupení milevského dětského sboru s novým vánočním programem, 
který řídí Gabriela molová. milevský smíšený sbor spolu s orchestrem opery 
jihočeského divadla v českých budějovicích a sólisty uvedou českou mši vá-
noční jana jakuba ryby pod vedením dirigenta jaroslava Vodňanského. na 
závěr si zazpívají všichni účinkující, včetně přítomného publika, za podpory 
orchestru jihočeského divadla výběr známých koled.
Pro příjemné prožití předvánočního času a nasátí pravé vánoční atmosféry 
nám dovolte, vážení čtenáři milevského zpravodaje, abychom Vás na tento 
Vánoční koncert srdečně pozvali. Vladislav hadáček

L e t o s  b u d e  z a s e  R y b o v a  „ H e j  m i s t ř e “

Milevský smíšený sbor spolu s Milevských dětským sborem v roce 2012 
při Vánočním koncertu v kostele sv. Bartoloměje v Milevsku.

Ve čtvrtek 21. listopadu přivítal místostarosta města Milevska Mgr. Martin Třeštík nové občánky. Jsou jimi zleva Petr Bočan, Sofie Tomanová, Šarlota 
Jaciková, Jan Votruba, Lucie Kofroňová, Matěj Krlín, Matěj Vlk a Lukáš Hoferek.
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DůM KULTURy MILEVSKO A MAŠKARNÍ 
SDRUžENÍ MILEVSKO pŘIpRAVUJÍ

VÁNOČNÍ pASTýŘSKé  
TROUBENÍ

úterý 24. prosince

15.30 hod. - dPs 5. května – parkoviště
15.40 hod. - husovo nám. – u Polikliniky
15.50 hod. -  sokolovská ul. – u bytového 

domu Polata
16.00 hod. - hůrka – u sochy k. stehlíka
16.10 hod. - dům kultury – nádražní ul.
16.20 hod. - Věžák – komenského ul.
16.30 hod. - dPs - libušina ul.
16.40 hod. -  blechova ul. – parkoviště  

u letního stadionu
16.50 hod. - tyršovo nám. – u sokolovny
17.00 hod. - nám. e. beneše

U v e d e n é  č a s y  j s o u  o r i e n t a č n í

V úterý 5. listopadu děti z mš kytička již po-
čtvrté navštívily se svými učitelkami písec-
kou sladovnu. tentokrát se děti vypravily 
do prostředí, v němž se člověk běžně neocitá. 
na  chvíli se nejen děti mohly vžít do  pocitu, 
jaké je to být mravencem či miniaturním ná-
vštěvníkem iluze podzemního bludiště. i paní 
učitelky se rády nechaly strhnout úžasnou at-
mosférou a hrály si společně s dětmi.
Výtvarník Vladimír Větrovský proměnil pro-
story nízkých trámů v  monumentální laby-

rint nejrůznějších prolézaček a chodeb plných 
rozličných drobných instalací, maleb, skulptur 
a  videoprojekcí. tvar hlavního a  největšího 
scénického prvku expozice – labyrintu vychází 
z reálného tvaru podzemních chodeb mravenčí 
architektury, kdy každá jeho část slouží něja-
kému účelu (komůrka pro královnu, chůvičky 
a  kukly, dělnice, větrací systém, odkladiště 
atd.). koncem ledna 2014 chystají ve sladovně 
další interaktivní výstavu s jídlem si (ne)hraje-
me. už se těšíme!

„Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – ra-
dujme se tedy, dokud jsme mladí,“ zpívá se ve 
studentské hymně, která ve čtvrtek 7. listo-
padu několikrát zazněla v podání milevských 
gymnazistů. ten den se ovšem neradovali 
jen studenti, neboť oslavy 60. výročí založení 
Gymnázia milevsko byly svátkem také všech 
bývalých i současných učitelů, absolventů a 
přátel této školy, kteří využili pozvání a zúčast-
nili se narozeninového programu. jeho začátek 
byl odstartován v 9 hodin v gymnaziální budo-
vě, kde po oficiálním zahájení oslav ředitelem 
Petrem bardou a starostou milevska zdeňkem 
heroutem převzali studenti z rukou zástupců 
města školní prapor. tady také grafik leoš 
smrčina představil nový almanach (k zakou-
pení v kanceláři gymnázia), mapující hlavně 
poslední desetiletí vývoje gymnázia a navazu-
jící tak na almanach vydaný k 50. výročí jeho 
založení. ceremoniál předání školní standarty 
byl zopakován v domě kultury na mnohými 
nejočekávanější části oslav – na studentské 

akademii, jejíž dopolední premiéra i večerní 
repríza vyvolaly u diváků bouřlivý potlesk. Po-
děkování si zasloužili jak účinkující studenti, 
tak hlavní organizátorky akce jana beránková, 
jarka justýnová a jana Plavcová. V odpoled-
ních hodinách se pak v prostorách školy stří-
dali zástupci všech generací, kteří využili dne 
otevřených dveří a přišli si prohlédnout vzhled 
a vybavení budovy, sloužící potřebám gymná-
zia od roku 1975. mnozí se zájmem nahlédli do 
školních kronik, včetně poprvé vystavované 
kroniky souboru písní a tanců z let 1954–1961. 
tu řediteli školy teprve před nedávnem předal 
její autor, vedoucí souboru a zároveň člen prv-
ního učitelského sboru gymnázia zdeněk bla-
hovec. Pan blahovec se bohužel kvůli svému 
zdravotnímu stavu nemohl zúčastnit oficiální-
ho programu ani pozdějšího setkání bývalých 
zaměstnanců školy, které bylo hezkou tečkou 
za výročními oslavami.

 hana krajícová

M Š  K y T I Č K A  VýLET DO pÍSEcKé SLADOVNy

GyMNÁZIUM MILEVSKO
OHLéDNUTÍ ZA OSLAVAMI 60. VýROČÍ ZALOžENÍ

V y H R A Z E N O  p R O  Š K O L y 

Starosta města Zdeněk Herout a místostarosta 
Martin Třeštík předávají gymnáziu prapor školy.

Gymnazisté zpívají studentskou hymnu pod 
taktovkou své učitelky Jarky Justýnové.

V měsíci říjnu 2013 
oslavili životní výročí 

a zároveň souhlasili se zveřejněním  
v milevském zpravodaji:

80 let:
bedřiška břicháčková

josef matuška
karel Vratislavský

zdeňka janoušková

85 let
marie kolářová

milada kabelová
Václav Průša

jiří štefek
marie kopecká

90 let:
Věra hradečná

miloslava nováková
jaroslav melichar

90 a více let:
emilie szingertová

Františka trojáčková
josef novotný

marie kouklová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
2 0 1 4  V   M I L E V S K U

začněme nový rok dobrým skutkem – stalo se 
milou tradicí, že v prvních dnech nového roku 
vycházejí dobrovolníci – tři králové – do  ulic 
měst i do malých obcí, aby tam zvěstovali ra-
dostnou zvěst o narození spasitele a zároveň 
všem povinšovali štěstí, zdraví, dlouhá léta... 
tříkrálová sbírka bude trvat až do  14. ledna 
2014 a finanční prostředky sbírky budou pou-
žity dle záměru, který bude schválen tříkrálo-
vou komisí.
dělení finančních prostředků z tříkrálové sbírky 
(celková částka se odesílá na účet charity čr):
•	 	65	%	se	vrací	zpět	na projekty	Farní	charity	

milevsko 
•	 	15	%	je	použito	na projekty	Diecézní	charity	

české budějovice 
•	 10	%	jde	na humanitární	pomoc	do zahraničí	
•	 5	%	je	použito	pro	potřeby	Charity	ČR	
•	 5	%	je	určeno	dle	zákona	na režii	sbírky.
Farní charita milevsko má v  současné době tři 
projekty – terénní pečovatelskou službu, charit-
ní šatník a terénní službu rozárka, ta se věnuje 
rodinám s dětmi, které se dostanou do nepřízni-
vé životní situace. Prostředky nikdy nejsou po-
užity na mzdy zaměstnanců, ale hradí se z nich 
např. jednorázové hygienické prostředky, opravy 
aut a  pohonné hmoty (jezdíme k  uživatelům 
i  do  vzdálenějších lokalit, protože nechceme, 
abychom jim z  důvodu větší vzdálenosti jejich 
bydliště od milevska museli pomoc odmítnout). 
Vždyť největším přáním našich klientů je, aby 
mohli zůstat ve svém domácím prostředí. část 
prostředků použijeme jako jednorázovou pomoc 
pro sociálně potřebné, část na  jednorázové po-
můcky pro děti ve službě rozárka.
naši koledníci budou mít zapečetěné očíslova-
né kasičky s logem charity a vedoucí skupinky 
má na  viditelném místě připnutou průkazku, 
kterou můžete porovnat s  jeho občanským 
průkazem.
už dopředu děkujeme všem, kteří vlídně při-
jmou koledníky a  přispějí do  jejich pokladni-
ček. stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují 
nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Vždyť kdo pomáhá druhým, je anděl bez kří-
del! kdo by měl zájem pomoci s koledováním, 
ať nás včas kontaktuje. děkujeme.
a  ke  komu se naši koledníci nedosta-
nou, může nám svůj dar poslat na  č. účtu 
193699144/0300.
s úctou vaše Farní charita milevsko (www.fchm.cz) 

S V .  M A R T I N  V O L Á N Í  U S L y Š E L 

Večer, v den svátku svatého martina, se na 
prvním nádvoří milevského kláštera začaly 
scházet děti s rozsvícenými lampiony za do-
provodu rodičů nebo prarodičů. akci pořádala 
Farní charita milevsko spolu s milevskou far-
ností. Přítomné přivítal děkan P. František a 
na úvod zazněla svatomartinská písnička. Pak 
si P. František přehodil přes hlavu kapuci ta-
jemného pláště a hned bylo lehčí si představit 
biskupa martina, který převyprávěl svůj životní 
příběh. V čase jsme se posunuli do 4. století a 
sledovali osudy nejprve vojáka, pak poustevní-
ka a nakonec biskupa martina z tours. z jeho 
života je známá legenda, kdy se o svůj plášť 
rozdělil se žebrákem. P. František se také roz-
dělil s přítomnými o krásné medailonky a pak 
se celý osvětlený průvod pomalu přesouval 
směrem na Vinice. cestou zazněly další pís-
ničky.  Prostor u lomu osvětlovaly rozsvícené 
pochodně. čekání na martina ukrátily písnič-
ky dětí, které se učí v hodinách náboženství. 

Pak se z desítek hrdel ozvalo volání: „martine, 
martine“. Všichni ztichli a najednou se ze tmy 
vynořil jezdec na koni. byl to svatý martin. 
ještě děti přezkoušel, jestli si všechno z pře-
dešlého vyprávění pamatují, pak jsme se dově-
děli, že na sníh si ještě musíme chvíli počkat, 
proto přijel na hnědém koni. běloušek asi ještě 
odpočívá. sv. martin přinesl dětem plný koš 
svatomartinských koláčků. Všichni se o koláč-
ky dělili s kamarády nebo s rodiči, tak jako sv. 
martin se rozdělil o svůj teplý plášť s polona-
hým žebrákem. na závěr celý průvod sv. mar-
tina doprovodil až ke klášteru. tam ředitelka 
milevské charity poděkovala všem, kteří přišli 
společně prožít v duchu křesťanské legendy 
tajemný večer 11. listopadu. jistě mnohým v 
hlavě zněla slova z evangelia: „cokoli učiníš 
jednomu z mých nejmenších bratří, pro mě jsi 
učinil“.

alena růžičková

Hry v  městské  
knihovně

aktivity, activity junior, berušky, česko – 
otázky a odpovědi, člověče nezlob se, domi-
nion, evropa, harry Potter a princ dvojí krve, 
měsíc, osadníci z  katanu, Párty alias Velká 
sázka, Pohádkové hraní, svět – otázky a od-
povědi, šachy, tik tak bum, ubongo, V kostce 
svět, Všechny vlajky světa, zlaté česko. to 
jsou hry, které si můžete vypůjčit v městské 
knihovně v  oddělení pro děti na  místě, ale 
můžete si je půjčit i domů. hry si mohou vy-
půjčit registrovaní čtenáři a výpůjční lhůta je 
14 dní.

projekt  
Kde končí  svět

Projekt kde končí svět 2013–2014 „nejmou-
dřejší je číslo“ odevzdávejte do konce února 
v  oddělení pro děti městské knihovny. Po-
drobnosti o  projektu najdete na  www.kni-
hmil.cz. 

Vánoční výpůjční doba
V pondělí 23. 12. bude oddělení pro děti ote-
vřeno již od  8 hodin (8–11 a  12–16 hodin), 
v pátek 27. 12. a pondělí 30. 12. platí obvyklá 
půjčovní doba, v úterý 31. 12. bude knihovna 
uzavřená.

INFORMAcE  
Z MĚSTSKé KNIHOVNy

NALEZENÍ pEJSKOVé

Kontakty: záchytné kotce pro opuštěné a za-
toulané psy, český kynologický svaz, základ-
ní organizace v milevsku, Petrovická ul. 176,  
399 01 milevsko, tel.: 734 507 770, 720 340 158 
mail: utulek.milevsko@seznam.cz
www: http://utulekmilevsko.webnode.cz
Všechny fotografe je možno vidět zde:
http://milevskyutulek.rajce.idnes.cz/
https://www.facebook.com/utulek.milev-
sko/photos

Kříženci labradora: V pátek 18. října 2013 byli 
v Milevsku (u Suchanova rybníka) odchyceni dva 
pejsci, hnědý a černý, asi kříženci labradora. Jsou 
to mazlíci. Věříme, že se jen vydali na tajný vý-
let, a že si pro ně páníček brzy přijde.

Kříženec border kolie: Dne 1. 11. 2013 byl v Mi-
levsku odchycen tento nádherný pejsek. Nyní je 
u nás v útulku a čeká na svého páníčka.
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spolek pro rozvoj kultury oznamuje všem zájemcům o bližší seznáme-
ní s vlastivědnými zajímavostmi kraje Vysočina, že další ročník tohoto 
vzdělávacího cyklu bude zahájen ve středu dne 15. 1. 2014 v 18.00 hodin 
v loutkovém sále domu kultury v milevsku zápisem posluchačů s předá-
ním studijního plánu a vybráním zálohy na školné na studijní rok 2014 
(ve výši 1000 kč) a přednáškou na téma maloplošná (zvláště chráněná) 
území Vysočiny.

Při 7 přednáškách a 7 exkurzích se v průběhu roku 2014 budou moci po-
sluchači blíže seznámit s některými málo známými vlastivědnými zají-
mavostmi kraje Vysočina. Při přednáškách se zaměříme mimo jiné i na 
otázky související s národnostním složením obyvatel tohoto kraje, ale i 
na přírodní krásy a geologické a geomorfologické zvláštnosti tohoto na 
řadu přírodních zajímavostí bohatého území. jedna z přednášek bude 
věnována i významným osobnostem kraje a jejich stopám v něm potom 
bude věnována náplň jedné z exkurzí. navštívíme také některé památky 
a zajímavosti technického rázu a některé rozhledny. další exkurze jsou 
směrovány k bližšímu a osobnímu seznámení s vybranými památkami 
jednotlivých okresů kraje. 

spolek pro rozvoj kultury v milevsku zve srdečně všechny zájemce o bliž-
ší seznámení se zajímavostmi a památkami naší země na úvodní před-
nášku nadcházejícího ročníku (15. 1. 2014). Více o univerzitě třetího věku 
přineseme v lednovém čísle milevského zpravodaje.

za spolek pro rozvoj kultury v milevsku mgr. josef bílek, 
 jednatel spolku

U n i v e r z i t a  t ř e t í h o 
v ě k u  v  r o c e  2 0 1 4
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70 %
20 %
30 %

Pondělí 16. 12. 2013   9 – 17 hod
Úterý         17. 12. 2013   9 – 17 hod

Co pro Vás máme připraveno:

VYŠETŘENÍ ZRAKU OČNÍM SPECIALISTOU!!!!  
ODBORNÁ KONZULTACE NA TÉMA VAŠE OČI.
 
POZOR: KE KAŽDÉ ZAKÁZCE OD NÁS OBDRŽÍTE MALÝ DÁREK!

Těšíme se na Vaši návštěvu: VAŠE OPTIKA, Husovo náměstí 157/11, Milevsko 
telefon: 773 536 037, www.vaseoptika.cz

                 VÁNOČNÍ DNY  U  N Á S  V  O P T I C E

slevu 
na obruby

slevu na brýlové čočky 
zn. NIKON

slevu na 
samozabarvovací 
brýlové čočky 
zn. Transitions

pOcHOD pROTI 
DIABETU 2013 
V MILEVSKU

světová zdravotnická organizace stanovi-
la 14. listopad, výročí narození kanadské-
ho lékaře Fredericka bantinga, světovým 
dnem diabetu. V ten den se uskutečňuje 
po celém světě řada Pochodů proti dia-
betu, protože i chůze může být prevence. 
cílem je připomenout všem, že cukrovka 
si nevybírá. hlavní program probíhal v Pra-
ze na náměstí republiky. V milevsku se 
uskutečnil tradičně lampionový pochod 
proti diabetu, který uspořádal diacel Pí-
sek, sdružení rodičů dětí s diabetem a ce-
liakií. zúčastnilo se ho asi 40 lidí. každý, 
kdo přišel, dostal malý dárek. děti se však 
nejvíc těšily na svítící lampionky. děkuje-
me všem, kdo nás přišel podpořit.

zdenka staňková, diacel Písek

GyMNASTKy pROAcTIVE STARTOVALy V ZAHRANIČÍ

Na snímku vlevo jsou v německém Hofu zleva Lin-
da Laláková, Karolína Kreisslová, Tereza Kutišo-
vá, Ludmila Korytová, Natálie Kotašková a Natá-
lie Křížová. Na snímku vpravo jsou stupně vítězů 
juniorek, na  2. místě milevská Natálie Křížová. 

na dvou mezinárodních závodech starto-
valy milevské moderní gymnastky. kon-
cem měsíce října vyjely na  závod do  ně-
meckého hofu, kde se konal 6. ročník 
závodu rufolf lion cup, kterého se milev-
ské gymnastky zúčastnily v letošním roce 
již počtvrté, jsou tedy jeho účastnicemi 
od  jeho 3. ročníku. dvě stříbrné medaile 
ve  svých kategoriích vybojovaly natálie 
křížová v juniorkách a karolína kreisslová 
ve starších kadetkách. Páté místo přida-
la ludmila korytová v seniorkách, 6. a 11. 
místo v mladších kadetkách pak natálie 
kotašková a linda laláková. 
druhým závodem byl 9. listopadu pohár 
o  stříbrného sokola, pořádaný sokolem 
krakov. V  Polsku byla silná konkurence 
zejména ruských a ukrajinských závodnic, 
a tak umístění do první desítky v počet-
ných startovních polích bylo úspěchem. 
tereza kutišová obsadila 8. místo v  na-
dějích, karolína kreisslová místo deváté 
v kadetkách. tato úspěšná umístění do-
plnily natálie křížová místem jedenác-
tým v  juniorkách a  linda laláková byla 
dvacátá v kategorii mladších kadetek. 

dana Vojtová



str. 15 • www.milevsko-mesto.czMilevský zpravodaj •12•2013

Nová prodejna firmy Mareš v Milevsku 
pøináší výhodné ceny

Všímaví Milevš�ané nemohli pøehlédnout nový ex-
teriér budovy na Tyršovì námìstí. Do nového kabátu 
se na zimu oblékla firma Mareš. Velkou úpravou prošel 
také interiér. Koneènì tak zákazníci mohou navštívit 
krásnou, zbrusu novou firemní prodejnu.

Mohou zde zakoupit nové nebo nechat zrenovovat 
starší péøové výrobky. Pøi renovaci je pùvodní látka 
rozpárána, peøí vyèištìno a ušito do látky, jejíž barvu 
a materiál si vybere každý podle svého vkusu v pro-
dejnì. Výrobek je skoro jako nový.

Všichni, kdo mají doma peøiny nebo peøí, které nepo-
užívají, je mohou renovací zhodnotit v krásný dárek 
pro své blízké. Pokud lidé používají péøové výrobky 
naopak každodennì, je vhodné peøí pravidelnì pro-
fesionálnì èistit. Doporuèený interval èištìní je 3–6let 
u pøikrývek, u polštáøù èastìji.

1) Renovace péøových výrobkù: 
• 

Deka

Polštáø
• 

• Prodloužená záruka

• Každá zakázka se èistí samostatnì

2) Sleva 10% na všechny nové péøové výrobky.
3) Sleva 15% na péøový bederní pás 
4) Výrobky 2. jakosti se slevou 50-70% 

5) Rychlé zhotovení zakázky 

6) Veškeré výrobky klasických i atypických rozmìrù šijí 
profesionální švadleny.

7) Soutìž o dovolenou

Garance nejnižších cen

nyní 1199 Kè

299 Kè

dovolenou dle vlastního výbìru v cenì 20 000 Kè, 
10 000 Kè a 5 000 Kè. 

 výrobkù nejžádanìjších barev 
a rozmìrù:

 140 x 200 cm, prošitá do 35 kostek, 
pùvodní cena: 1389 Kè, . 
Sleva platí pøi výbìru látky sulpy (modré nebo rùžové) 
a pøi dodání péøového výrobku (nebo peøí) zákazníkem. 

 90 x 70 cm – . 
Firma Mareš disponuje jako jediná v ÈR tøemi techno-
logiemi èištìní peøí. Vždy vybírá nejvhodnìjší zpùsob 
èištìní pro konkrétní peøí. Pøi renovaci péøového výrobku 
nabízí nejvyšší kvalitu.

 – 2 roky (bìžnì na renovace ze zá-
kona 3 mìsíce).

 , domù si tak pøinesete 
pøesnì to peøí, které jste dodali.

(do konce roku 2013).

Nejèastìji jde o pøedvádìné a vystavované zboží, 
vèetnì výrobkù repasovaných.

Obvykle do druhého dne, po pøedchozí domluvì 
lze i na poèkání.

Pokud si u firmy Mareš necháte zrenovovat péøové 
výrobky nebo zakoupíte jakýkoli nový výrobek, 
budete automaticky zaøazeni do slosování o 3 poukázky 
na 

Tato akce probíhá do 30. 4. 2014.

Ve firemní prodejnì vás èekají nové, 
pøíjemnìjší ceny a øada výhod…

Firma Mareš má s výrobou a renovacemi 
péøových výrobkù bohaté zkušenosti. 
Ochotnì vám zde pomohou s výbìrem deky 
i polštáøe, aby pøesnì splòovaly vaše pøedstavy. 

Adresa prodejny v Milevsku:

Otevírací doba:

Bezplatná infolinka:

Internetové stránky:

Tyršovo nám. 456

po–pá: 9–17.00

800 100 488

www.peri-mares.cz

ÈISTÍRNA PEØÍ PÉØOVÉ VÝROBKY– 

560 poboèek
po celé ÈR

Pøi ïte se podíva
j

t

d  n vé pr de ny.
o o  o j

Náš TIP 
na vánoèní dárek

Péøový
bederní
pás
SLEVA 15%
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…tak proč se zase celou zimu trápit s tím starým žravým kotlem, který je navíc každou chvíli porouchaný?

✶�  díky výměně kotle můžete ušetřit až 30 % spotřeby plynu
✶��provedeme prohlídku Vaší kotelny a zpracujeme nabídku
✶��pokud nabídku odsouhlasíte, provedeme během jednoho  

dne výměnu kotle
✶��případný záruční a pozáruční servis zajišťuje přednostně  

přímo naše servisní oddělení
✶�� ve spolupráci s naším bankovním partnerem můžete na realizaci získat 

úvěr a za výměnu kotle splácet např. 1400 Kč měsíčně. A ušetřené  
peníze za plyn mohou částečně či dokonce plně pokrýt výši splátek.  
(výše splátky je závislá na ceně kompletní instalace a délce splácení)

kvalitní a úsporné plynové 
kondenzační kotle

Ú K L I D O V É  S L U Ž B Y
*  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 15–20 Kč/m2

*  SEDACÍCH SOUPRAV A ČAL. NÁBYTKU
*  MOŽNOST PRAVIDELNÉHO ÚKLIDU  

DOMÁCNOSTI, KANCELÁŘE ATP…
*  ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ AUT
Marek Schlixbier Tel.: 777 344 552

www.cisteniautmilevsko.freepage.cz

Vaším úkolem je odhalit, kde byla 
fotografie pořízena. tři vylosovaní 
výherci, kteří správnou odpověď 
pošlou sms do čtvrtka 12. prosince 
2013 na telefonní číslo 775 733 552, 
získají vstupenku na pohádku pro 
děti s názvem Podivuhodné Váno-
ce, které se odehraje v  neděli 15. 
12. 2013 od 15 hodin v dk milevsko. 

k  odpovědi nezapomeňte připojit 
své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čís-
la: Fotografie byla pořízena u sou 
a soš milevsko z ulice čs. armády
Výherci: jaroslava rocnáková, 
a. hanusová a  jana kašparová, 
všichni z milevska

J a k  d o b ř e  z n á š  s v é  m ě s t o ?


