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ZPRAVODAJ
MILEVSKÝ
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prosinec  
2014

Kam v Milevsku  
o adventu a Vánocích?

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA LEDĚ
čtvrtek 4. 12. od 16 hodin – zimní stadion

VÁNOČNÍ JARMARK ŘEMESEL
neděle 7. 12. od 9 hodin – Milevské muzeum

VÁNOČNÍ DEKORACE – KURZ
pondělí 8. 12. od 17.30 hodin – DK Milevsko

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
středa 10. 12. od 18 hodin – amfiteátr DK

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
čtvrtek 11. 12. od 13 hodin – klub Fanouš

POŠLI PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
pátek 12. 12. od 14.30 hodin – 2. ZŠ

VÁNOČNÍ TRHY
neděle 14. 12. od 8.30 hodin – DK Milevsko

ADVENTNÍ KONCERT
neděle 14. 12. od 15 hodin – Latinská škola

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTIČEK
pátek 19. 12. od 9 hodin – centrum Milísek

VÁNOČNÍ KONCERT – DANIEL HŮLKA 
A MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR

pátek 19. 12. od 19 hodin – DK Milevsko

VÁNOCE KLEPOU NA DVEŘE
pondělí 22. 12. od 8 hodin – knihovna

VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
úterý 23. 12. od 18 hodin – kostel sv. Bartoloměje

VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ
středa 24. 12. od 17 hodin – nám. E. Beneše

SILVESTROVSKÝ VÝLET  
DO PŘEŠTĚNICE

středa 31. 12. od 10 hodin – od Humaniky

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
čtvrtek 1. 1. 2015 od 00.30 hodin - nám. E. Beneše

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

Veřejné zasedání  
zastupitelstva města

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

ve velkém sále domu kultury.

Uzávěrka lednového čísla  
Milevského zpravodaje  

je ve středu 17. prosince 2014.
Předem děkujeme za včasné zaslání 

příspěvků a upozorňujeme  
na změnu e-mailové adresy 

Milevského zpravodaje, která je: 
zpravodaj@milevskem.cz

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
NA NÁMĚSTÍ E. BENEŠE

se koná v pátek 5. prosince 2014 
od 17 hodin

V á ž e n í  s p o l u o b č a n é ,  m i l í  p ř á t e l é
dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městské-
ho úřadu popřál, ať Vám adventní čas, nejkrásnější období 
v roce, ubíhá co nejpomaleji. Přeji Vám klidné a šťastné Vánoce  
a do nového roku hodně zdraví a optimismu.

Ivan Radosta, starosta

Milevský betlém s kostelem sv. Bartoloměje 
– tuto novinku pro vás připravili pracovníci 

Milevského muzea. Kde si ho můžete zakoupit 
se dozvíte v článku na straně 5.

 

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ MILEVSKO 2015 
zakoupíte v INFOCENTRU MILEVSKO 

za cenu 110,- Kč 
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ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU 

PŘEDSTAVUJEME RADU MĚSTA MILEVSKA
Mgr. Petr Barda (Jihočeši 2012)

Věk: 46 let
Povolání: ředitel gymnázia 
Rodinný stav: ženatý 

Kompetence: sociální věci 
a zdravotnictví, 
SSMM, školství, školské 
organizace

Ing. Mgr. Miroslav Doubek 
(Strana svobodných občanů)

Věk: 51 let
Povolání: podnikatel, 
technik, prodejce
Rodinný stav: ženatý, 
2 děti

Kompetence: infrastruktu-
ra (opravy, rekonstrukce)

Mgr. Pavel Koutník (TOP 09)
Věk: 31 let
Povolání: obchodní zástupce
Rodinný stav: ženatý 
(manželka Petra,  
dcera Eliška,  
synové Tomáš a Lukáš)

Kompetence: gesce pro 
oblasti: životní prostředí, bytová politika, při-
dělování bytů, ostatní majetek města (mimo 
infrastrukturu), sport, řízení SPOS 

Karel Procházka (Jihočeši 2012)
Věk: 46 let
Povolání: řidič
Rodinný stav: rozvedený

Kompetence: kultura, 
cestovní ruch 

Ing. Ivan Radosta (Jihočeši 2012)
Věk: 47
Povolání: ekonom
Rodinný stav: ženatý

Kompetence: Zastupování 
města navenek, výkon 
samosprávy, vnitřní chod 
úřadu, městská policie, 

bezpečnost, integrovaný záchranný systém, 
životní prostředí, Služby Města Milevska, 
sociální věci a zdravotnictví, doprava, bytová 
politika, školství, školské organizace, sport, 
řízení SPOS, strategické řízení, územní rozvoj

Ing. Lubomír Šrámek (TOP 09)
Věk: 51 let
Povolání: tajemník 
městského úřadu
Rodinný stav: ženatý

Kompetence: Mám pozici 
gestora pro oblasti: 
1) výkon samosprávy, 
vnitřní chod úřadu,  

2) Informační a komunikační technologie, 
3) Městská policie, bezpečnost, integrovaný 
záchranný systém, 4) Doprava, 5) Meziná-
rodní spolupráce, 6) Podnikání a zaměstna-
nost. Gestor plní roli konzultanta a interního 
oponenta. 

Mgr. Martin Třeštík (ČSSD)
Věk: 58
Povolání: místostarosta 
města
Rodinný stav: ženatý 

Kompetence: Pověřený 
radní pro oblasti: finance 
a rozpočty, hospodaření 
energiemi, majetek města 

(mimo infrastrukturu), informační a komu-
nikační technologie, kultura, cestovní ruch, 
podnikání a zaměstnanost, mezinárodní 
spolupráce; Gesce pro oblasti: infrastruktura, 
strategické řízení, územní rozvoj

2. ZŠ Milevsko

Za přispění dotací z Operačního programu ži-
votní prostředí se v  letošním roce v Milevsku 
uskutečnilo zateplení budov MŠ Sluníčko, MŠ 
Klubíčko a 2. ZŠ J. A. Komenského. Společným 
cílem těchto tří akcí bylo snížit energetickou 
náročnost budov. 

V říjnu byla dokončena realizace akce „Staveb-
ní opatření na budovách 2. základní školy v Mi-
levsku“. Realizátorem akce byla firma BRICK 
- STAV CZ a.s. Na objektech školy, vybudova-
ných začátkem 70. let minulého století, bylo 
provedeno zateplení obvodových stěn, výmě-
na oken a zateplení střechy. Obyvatelé si jistě 
všimli nové barevné fasády. Celkové náklady 
akce byly 16 mil. Kč, z  toho byla poskytnuta 
dotace ve výši 12 mil. Kč. 

MŠ Sluníčko

V  listopadu byla dokončena realizace akce 
„Zateplení budovy MŠ Sluníčko Milevsko“. 
Areál MŠ tvoří dva pavilony, jež byly postaveny 
v 50. a 70. letech minulého století. V rámci re-
alizace akce došlo ke  kompletnímu zateplení 
obou pavilonů a výměně oken a dveří. MŠ má 
nyní také novou fasádu s  motivem sluníčka. 
Realizátorem akce byla firma ROBRO s.r.o. 
Celkové náklady na  realizaci byly ve  výši 1,9 
mil. Kč. Akce bude podpořena dotací ve  výši 
800 tis. Kč. 

 MŠ Klubíčko

V listopadu byla dokončena také akce „Zatep-
lení budovy MŠ Klubíčko Milevsko“. MŠ je sta-
vebně i provozně členěna na pět objektů, které 
byly postaveny v  70. letech minulého století. 
V  rámci revitalizace obvodového pláště došlo 
k  zateplení celého objektu, včetně střechy 
a byla vyměněna okna i dveře. Všech pět ob-
jektů má také novou barevnou fasádu. Reali-
zátorem akce byla firma CZECH BUILDER s.r.o. 
Náklady na realizaci akce byly 6 mil. Kč, dotace 
by měla činit 3,3 mil. Kč.

Ing. Jana Velíšková, Jaroslava Procházková

Projekty města podpořené dotací z Operačního programu Životní prostředí

Ve  středu 5. listopadu byla v  domě kultury 
na ustavujícím zastupitelstvu města Milevska 
zvolena nová Rada města Milevska. Jejími čle-
ny se stali: Mgr. Petr Barda, Ing. Mgr. Miroslav 
Doubek, Mgr.  Pavel Koutník, Karel Procház-
ka, Ing.  Ivan Radosta, Ing.  Lubomír Šrámek 
a Mgr. Martin Třeštík. Dovolte nám jejich krátké 
představení.
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Oprava z minulého čísla:
V  minulém čísle Milevského zpravodaje 
byla chybně uvedena odpověď zastupitelky 
Mgr. Marie Jelenové na otázku: Jaké jsou vaše 
osobní cíle v pozici nově zvoleného zastupitele 
města Milevska?  
Odpověď ve správném znění:
Po  čtyřech letech v  zastupitelstvu si myslím, 
že nejdůležitější je, aby se úkoly a  problémy 
řešily věcně, aby při jejich řešení nehrály roli 
osobní zájmy a  politická příslušnost. Finanč-
ní prostředky by měly být vynakládány účelně 
a s větší rozvahou. Společným cílem by mělo 
být usnadnit a zpříjemnit život občanům měs-
ta i okolních obcí.

Za chybné zveřejnění se omlouváme.

Na konci měsíce října byly dokončeny stavební práce na výstavbě nové místní komunikace v lo-
kalitě pod Suchanovým rybníkem. Projekt s názvem „Místní komunikace Suchanova“, registrační 
číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/26.02813, je spolufinancován z Regionálního operačního programu 
NUTS II Jihozápad. Stavební práce prováděla firma STAREKO CZ Písek s.r.o.  Práce byly zahájeny 
v červenci letošního roku a ukončeny v říjnu. V současné době probíhá shromažďování dokladů 
potřebných k žádosti o proplacení dotace, kdy z celkových nákladů projektu ve výši 1 783 tis. Kč by 
mělo město obdržet dotaci ve výši 1 515 tis. Kč. Jaroslava Procházková

Pod Suchanovým rybníkem byla vybudována 
nová místní komunikace

RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST 
Rodičovskou odpovědností se rozumí prá-
va a  povinnosti rodičů, která spočívají v  péči 
o  dítě, přičemž rodičovská odpovědnost za-
hrnuje zejména péči o  zdraví dítěte, o  jeho 
tělesný, citový, rozumový a  mravní vývoj, 
ochranu dítěte, udržování osobního styku s dí-
tětem, zajišťování jeho výchovy a  vzdělání, 
určení místa jeho bydliště, jeho zastupování 
a  spravování jeho jmění. Součástí rodičovské 
odpovědnosti však není vyživovací povinnost 
a právo dítěte na výživné, neboť to je vázáno 
na  skutečnost, zda je dítě schopno se samo 
živit. Vyživovací povinnost a rodičovská odpo-
vědnost jsou tedy dvě oddělené věci a případ-
né zásahy do rodičovské odpovědnosti nemají 
na trvání vyživovací povinnosti vliv.

Rodičovská odpovědnost vzniká narozením 
dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné své-
právnosti. Rodičovské odpovědnosti a  s  ní 
souvisejících povinností se nelze vzdát, nebo 
je převést na jinou osobu. Stejně tak ani dítě 
se nemůže vzdát práva na  péči rodiče nebo 

na osobní styk s ním, což ovšem neznamená, 
že dítě, které není ochotno se s  rodičem stý-
kat, bude k  tomu násilím přinuceno. Trvání 
a rozsah rodičovské odpovědnosti může změ-
nit pouze soud. Kdykoli soud rozhoduje o roz-
sahu, nebo způsobu výkonu rodičovské odpo-
vědnosti, musí mít na paměti zájem dítěte.

Rodičovskou odpovědnost je ze zákona mož-
né pozastavit, omezit, nebo jí může být rodič 
soudem zbaven. Pozastavený výkon rodičovské 
odpovědnosti má ze zákona například nezle-
tilý rodič, který nenabyl plné svéprávnosti, což 
ovšem nemá vliv na  výkon povinnosti a  prá-
va péče o  dítě, pokud soud nerozhodne jinak. 
Rodičovská odpovědnost nezletilého rodiče, 
který nenabyl plné svéprávnosti je pozastavena 
až do doby, než rodič plné svéprávnosti nabu-
de. K  omezení rodičovské odpovědnosti soud 
přistupuje zpravidla v  případě, že rodič svým 
chováním dítě zanedbává, dává přednost vlast-
ním zájmům před zájmy dítěte a ohrožuje jeho 
mravní výchovu. Zbavení rodičovské odpověd-
nosti je nejkrajnějším zásahem do rodičovských 
práv, které představuje závažnou újmu na stra-

ně rodiče, neboť se zároveň jedná o  opatření 
sankčního charakteru. Předpokladem pro zba-
vení rodičovské odpovědnosti je, že ze strany 
rodiče dochází k  hrubému porušování nebo 
zneužívání práv a povinností, které tvoří obsah 
rodičovské odpovědnosti. Toto jednání rodiče 
musí zároveň dosahovat takové intenzity, že 
zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti je jedi-
ným prostředkem k ochraně nezletilého dítěte.

Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma 
rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zba-
ven. Rodičovskou odpovědnost vykonávají ro-
diče v souladu se zájmy dítěte a ve vzájemné 
shodě. V  případě, že rodiče nedojdou shody 
v  záležitosti, která je pro dítě významná ze-
jména se zřetelem k  jeho zájmu, rozhodne 
na návrh rodiče soud, což platí i v případě, že 
jeden rodič vyloučí z rozhodování o významné 
záležitosti dítěte rodiče druhého. Rodičovskou 
odpovědnost týkající se osoby dítěte vyko-
návají rodiče způsobem a  v  míře odpovídající 
stupni vývoje dítěte. 

Bc. Lucie Králová

80 let:
Marie Pelíšková, Milevsko
Anna Andělová, Milevsko

Ludmila Jarošová, Milevsko

85 let:
Stanislav Tuša, Milevsko

Stanislav Trčka, Milevska

90 a více let
Emilie Szingertová, Milevsko

Františka Trojáčková, Milevsko
Josef Novotný, Milevsko

Marie Kouklová, Milevsko
Jaroslav Melichar, Milevsko

V   m ě s í c i  ř í j n u  2 0 1 4  o s l a v i l i  ž i v o t n í  v ý r o č í
a zároveň souhlasili se zveřejněním v Milevském zpravodaji:

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k legislativním změnám bude od 1. 1. 2015 následovat  
změna v agendě blahopřání jubilantům.

Nebude již možné automaticky  vyhledávat občany města Milevska, 
kteří se v daném roce dožijí 80, 85, 90 a více let. Proto žádáme  

příbuzné, přátele či známé těchto jubilantů, aby dané výročí oznámili 
na matrice městského úřadu, a to alespoň měsíc předem.

Ve čtvrtek 20. listopadu přivítal místostarosta města Milevska Mgr. Martin Třeštík deset nových občánků města. Jsou jimi zleva: Tadeáš Iterský,  
Lukáš Koutník, David Mošovský, Kryštof Oliver Kotrba, Ella Hemalová, Matěj a Filip Malík, Marie Šťastná, Jan Plavec a Adéla Bolková.



str. 4 • www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj •12•2014

Informujeme občany, kteří mají uzavřeny smlouvy o nájmu hrobového 
místa s platností od 1. 1. 2005 do 1. 1. 2015 a byly jim v průběhu roku 2014 
doručeny nové smlouvy o nájmu hrobového místa od 2. 1. 2015 do 31. 12. 
2024, aby vrátili podepsané smlouvy do 31. 12. 2014.  Podepsané smlou-
vy můžete osobně doručit na podatelnu Městského úřadu na nám. E. 

Beneše 420 nebo Sažinova 843 nebo Ing. Kolářovi, pracoviště Sažino-
va 843, Milevsko, 2. patro, č. dveří 205 nebo je zašlete poštou na adre-
su: Městský úřad Milevsko, Odbor investic a správy majetku, Sažinova 
843, 399 01 Milevsko nebo je doručte správě hřbitova, Na vinicích 1047, 
399 01 Milevsko. Ing. Michal Kolář

Město Milevsko nechalo u  příležitosti výročí 830 let od  první písem-
né zmínky o  městě vyrobit pamětní medaile. Jejich autorem jsou 
prof. František Doubek a akademický sochař Vladimír Oppl. Je na nich 
nápis Cum Gratia Magna Civitatis Milevsko neboli S  velkým díkem 
města Milevska. V Domě kultury Milevsko bylo při oslavách 28. října 
oceněno medailí osm osobností. Jsou to:

Josef HORKÝ, který se významně podílel na aktivitách Občanského fóra, 
v prvních svobodných volbách v roce 1990 byl pak zvolen starostou měs-
ta a v prvním a asi nejsložitějším volebním období se významně podílel 
na novém formování práce města a městských orgánů. 

Ladislav KALINA, který se stal na  samém počátku polistopadové éry 
na několik měsíců tajemníkem městského úřadu, v roce 1994 byl zvolen 
starostou města a byl jím až do roku 1998. Zasloužil se o další rozvoj 
města a v následujících letech se pak podílel na organizaci kulturního 
života. 

Ivana STRÁSKÁ, která v  roce 1998 usedla  na  pomyslný městský trůn 
jako první žena v historii a její působení bylo osmileté a velmi úspěšné. 
Město se pod jejím vedením významně posunulo vpřed v mnoha smě-
rech. V roce 2008 pak přešla do významné krajské funkce a je v ní dosud. 

Ladislav SETIKOVSKÝ. Město musí mít svého starostu či starostku, 
ale ti potřebují ke  své práci velmi podstatnou pomoc a  tou je dobře 
fungující městský úřad. Ladislav Setikovský jako tajemník stál úspěš-
ně v čele milevského městského úřadu po více než deset let (v letech 
1993 až 2003).

Karel PALEČEK byl u  velkých kroků milevského hokeje, nejprve jako 
hráč, který začínal ještě na zamrzlém rybníku Kuklík, ale zejména poz-
ději jako trenér, který stál na milevské lavičce v jejích hvězdných hodi-
nách. Byl u největších úspěchů v sedmdesátých letech a  ještě později 
působil jako dlouholetý funkcionář. Málokdo udělal pro hokej a  jeho 
místo v milevském sportu tolik jako on.

Anděla MARŠÁLKOVÁ. Milevsko často používá přívlastku „město vzdu-
chotechniky“, „město hokeje“, ale v posledních desetiletích by mohlo 
bez velkého ostychu používat i  přívlastek „město sborového zpěvu“. 
Milevské sbory totiž dosáhly mimořádných kvalit a mnoha významných 
úspěchů i mezinárodních a pravidelně obohacují kulturní život města. 
Vděčíme za to jistě mnohým, ale dlouholeté sbormistryni Anděle Mar-
šálkové bez velkých pochyb.

Jakub BERKA, bývalý milevský děkan. Když před více než rokem odchá-
zel z Milevska do dalšího působiště, říkali si mnozí, že je to velká ztráta 
pro město, pro jeho kulturní život, pro milevskou farnost. Ale ono to 
samozřejmě všechno žije dobře dál, tak, jak už to bývá. Jenže možná tak 
dobře právě díky tomu, co za dvanáct let působení tady u nás udělal pro 
kulturu, pro duchovní život a zejména pro konkrétní lidi.

Josef NOVOTNÝ. Od prvního roku milevského gymnázia v roce 1953 až 
do roku 1982 byl jeho respektovaným profesorem, v čase uvolnění v le-
tech 1968-1970 i  jeho ředitelem. Pro celé generace svých žáků je sym-
bolem dobrého kantora a  ztělesněním občanské a  mravní integrity. 
Po  listopadu byl v  prvním volebním období zastupitelem, který svou 
moudrostí a  vlídností dokázal přivést k  rozumu všechny horké hlavy 
a smířit protichůdné názory.

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU

M ě s t o  M i l e v s k o  p ř e d a l o  p a m ě t n í  m e d a i l e

KONTAKTY DŮM KULTURY MILEVSKO a MILEVSKÝ KRAJ o.p.s.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MILEVSKO 

383 809 101 infocentrum@milevskem.cz

DŮM KULTURY MILEVSKO 

383 809 200 info@milevskem.cz

MILEVSKÉ KINO 

382 521 216 kino@milevskem.cz

REDAKCE MILEVSKÉHO ZPRAVODAJE 

383 809 200 zpravodaj@milevskem.cz

Bc. Vít Kratochvíl ředitel DK Milevsko a o.p.s. Milevský kraj 
383 809 210, 776 33 88 55 reditel@milevskem.cz

Marcela Baštýřová účetní a zástupce ředitele DK Milevsko 
383 809 205 ekonom@milevskem.cz

Miroslava Bardová vstupenky, produkce DK, Milevský zpravodaj 
383 809 200, 775 733 552 produkce@milevskem.cz

Martina Kortanová vzdělávací kurzy, pokladna DK,  
 propagace, Milevský zpravodaj 
383 809 201 kurzy@milevskem.cz

Milan Bělohlávek správce objektu DK, vedoucí technické skupiny DK 
602 111 939 technika@milevskem.cz

Petr Baštýř vedoucí střediska Milevské kino, program kina 
382 521 216, 775 733 551 kino@milevskem.cz

Hana Vaněčková galeristka Galerie M 
382 522 082 galerie@milevskem.cz

Ing. Miroslava Houžvičková  manažerka cestovního ruchu regionu  
 Milevsko - Milevský kraj o.p.s. 
383 809 206, 724 515 636 milevskykraj@milevskem.cz

V souvislosti se zahájením provozu informačního portálu milevskem.cz, došlo ke změně emailových adres na zaměstnance 
domu kultury a Milevského kraje. Původní emailové adresy budou dočasně funkční souběžně s novými adresami.

NOVÉ KONTAKTNÍ INFORMACE:
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Farní charita Milevsko uspořádala ve  spolupráci s  Římskokatolickou 
farností Milevsko akci Vítání sv. Martina, která proběhla ve středu 12. 
listopadu po mši sv. a která byla zaměřena zvláště na děti, které se zde 
dozvěděly informace o tom, kdo to byl sv. Martin, kdy žil a čím je známý. 
P. František si před společnou modlitbou Otčenáš pozval k sobě před la-
vice děti. Ty se držely za ruce a společně jsme se všichni modlili. Dětí bylo 

okolo oltáře asi 25. Po mši sv. se před kostelem sv. Bartoloměje seřadil 
dlouhý lampionový průvod dětí, rodičů, prarodičů a zaměstnanců Farní 
charity. Akce se zúčastnily i děti, které navštěvují novou sociální službu 
NZDM (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) a také děti, které se 
zúčastňují tvořivých dílen služby Rozárka. Ta také sídlí v nově zrekon-
stuovaném objektu v Hůrecké cestě. Přidali se i ti, kteří v kostele na mši 
sv. nebyli. Pak se celá skupina pomalu přesunula na louku na Hůrkách, 
kde v kruhu rozžaté louče vítaly příchozí. Po několika písničkách a hla-
sitém volání všech dětí na svatého Martina se pomalu ze tmy opravdu 
vynořila postava na koni. Sv. Martin přijel!!! Některé děti se bály, na vel-
kého koně a jezdce se dívaly s respektem. Ale sv. Martin byl hodný, řekl 
dětem několik zajímavých momentů ze svého života a sdělil, že ještě 
sníh neveze. Zato přivezl velký košík plný malých koláčků. Všem moc 
chutnaly. Děti se poctivě dělily se svými kamarády nebo s rodinnými pří-
slušníky, protože i sv. Martin se rozdělil o svůj plášť s chudým žebrákem. 
Děti si mohly hodného koně i pohladit. Sv. Martin potom na svém koni 
odjel do dálky a všichni se po krásném zážitku rozešli do svých domovů. 

Počátkem letošního roku se do sbírek Milevského muzea dostal velmi 
zajímavý předmět, papírový skládací trojdílný betlém z doby kolem roku 
1900. Jedná se o německý výrobek, vydaný firmou J. F. Schneider v Ess-
lingenu u Stuttgartu. Německé tiskárny a vydavatelství patřily v té době 
na  evropském trhu v  oblasti vydávání betlémů a  pohlednic s  vánoční 
tematikou k  těm nejakčnějším a  jejich výrobky byly proslulé dobrou 
kvalitou. Pro nás však je tento papírový betlém zajímavý ještě z jiného 
pohledu – byl totiž kdysi v majetku proslulých siamských dvojčat, sester 
Blažkových, které pocházely ze Skrýchova u Opařan.  

Tento náš nový betlém nesl stopy častého používání, a protože v něm 
kdysi byla umístěna svíčka, bylo na  něm jasně viditelné i  poškození 
ohněm. Proto se pracovníci muzea rozhodli pro jeho restaurování, jež 
v průběhu roku 2014 provedla MgA. Eva Andrtová z Prahy, která vlastní 
licenci Ministerstva kultury, opravňující k restaurátorským pracem v ob-
lasti papíru a starých tisků. 

Restaurátorské práce proběhly úspěšně a  v  říjnu se opravený betlém 
vrátil do našich muzejních sbírek. Tento zajímavý předmět z rodinného 
okruhu sester Blažkových si budou moci nově prohlédnout návštěvníci 
výstavy betlémů, kterou Milevské muzeum chystá na prosinec. 

Vánoční betlém sester Blažkových ovšem není jedinou novinkou v Mi-
levském muzeu. Loni si mohli návštěvníci vánoční výstavy poprvé pro-
hlédnout velký keramický Milevský betlém, který pro naše muzeum 
zhotovil ateliér Radost manželů Pichových. Ten si návštěvníci muzea 
s sebou domů samozřejmě odnést nemohou, ale pracovníci muzea se 

v letošním roce rozhodli vydat tiskem malý, originální Milevský betlém, 
určený k prodeji pro širokou veřejnost. Námětem tohoto betlémku, zho-
toveného z tvrdé lepenky, je svatá rodina a milevský kostel sv. Bartolo-
měje. Výroby betlému se ujala firma Amadea z Lázní Bělohrad. 

„Je to vlastně jen taková maličkost“, říká Lukáš Panec z Milevského mu-
zea, který stál za vznikem tohoto betlémku, „ale věříme, že tento malý 
betlém jistě potěší srdce milevských patriotů“. Vzhledem k  tomu, že 
betlémek je malý, ani jeho cena není nijak vysoká (50 Kč), ale protože 
to byl náš nápad, rozhodli jsme se, že tento betlém bude v prodeji jen 
u nás v muzeu. Návštěvníci tradičního vánočního jarmarku, který se le-
tos koná v neděli 7. prosince, tedy budou mít možnost odnést si třeba 
právě tento malý, ale vkusný dárek pro své blízké. 

B e t l é m y  v   M i l e v s k é m  m u z e u

Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko připravují
VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ        středa 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

Čekání na sv. Martina   v Milevsku

Německý betlém z majetku sester Blažkových po restaurování.
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F O T O O B J E K T I V E M 

Milevský smíšený sbor jako tradičně, tak i  letos, uskuteční 23. 12. 2014 
Vánoční  koncert v kostele sv. Bartoloměje v Milevsku.

V Městské knihovně v Milevsku probíhá již šestá výstava členů fotoklubu Cvakycvak nazvaná Ba-
revný svět. Své fotografie tu ještě po celý prosinec vystavují Martin Himl, Martin Pelich, Stanislava 
Vachtová, Petr Stříž a Vladimír Kotrba. Fotografiemi se vracíme k vernisáži, která proběhla v pon-
dělí 10. listopadu.

V knihovně proběhl v rámci oslav 100 let Den otevřených 
dveří. Na fotce vlevo je bývalý starosta Bc. Zdeněk Hero-
ut s dámami, které zvaly milevské obyvatele na oslavy, 
na fotce vpravo provádí bývalá paní ředitelka Hana Ko-
línová zájemce knihovnou. 

Milevský smíšený sbor se ve dnech 7.-8. 11. 2014 zúčastnil Mezinárodního 
setkání pěveckých sborů II. Cantate Dresden.

Ve  dnech 12.–14. listopadu se 1. ZŠ Milevsko 
jako každý rok zapojila do  soutěže Bobřík in-
formatiky. Celkově se soutěže na naší škole  zú-
častnilo 206 žáků. 

Ačkoliv Martin na  bílém koni ani letos nepři-
jel, přesto jeho svátek děti z  Mateřské školy 
Kytička v duchu tradic oslavily. Vyprávění, hry, 
básničky a písničky zpestřilo pečení svatomar-
tinských rohlíčků.

“Jak čert vlastně vypadá?“ Tak takhle si ho 
představuje Karinka Králová z  MŠ Klubíčko 
Milevsko.

V  méně známé roli písnič-
káře vystoupil v  listopado-
vých Hudebních sklepech 
čtyřnásobný držitel Českého 
lva Jan Budař. Herec, režisér, 
moderátor, poutník a  nepo-
slední řadě skladatel a textař 
Jan Budař zahrál a  zazpíval 
vlastní písně za  doprovodu 
kytaristy Romana Jedličky. 
Milým zpestřením koncertu 
v  Galerii M bylo promítání 
videoklipů, které Budař reží-
roval, s hraním naživo.
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125 LET SOKOLA MILEVSKO  
MALÉ OHLÉDNUTÍ  DO HISTORIE  2.  část

Sokolové se nejprve pustili do stavby sokolského domku, který měl od-
lehčit provozu vlastní sokolovny. 16. listopadu 1923 byl položen základní 
kámen ke stavbě a  již v  červenci 1924 byla stavba sokolského domku 
za účinné podpory členstva i  veřejnosti dokončena. V zimě 1924/1925 
sokolové již cvičili ve svém, i když v malých místnostech.
Současně ale pomýšleli i  na  stavbu vlastní sokolovny. V  soutěži bylo 
podáno celkem pět návrhů, z nichž byly pro vypracování plánů a rozpo-
čtů vybrány dva. Na valné hromadě 10. července 1924 zvítězil návrh br. 
Františka Stupky a jemu byla také stavba v hodnotě 333 180 Kč zadána. 
Členstvo na sebe zároveň vzalo pracovní povinnost v hodnotě 100 Kč. Již 
13. srpna se bratři sešli na zahájení prací a 18. srpna byl položen základní 
kámen. Do zimy byla budova pod střechou. Tempo vskutku úctyhodné. 
V den lásky a práce, 1. května 1925, byl do průčelí budovy vložen pamětní 
kámen s pamětní listinou, mincemi, výtisky časopisů a pohlednicemi. 
Ve dnech 15. a 16. srpna 1925 se pak konaly v Milevsku slavnosti u příle-
žitosti otevření sokolovny. Při této příležitosti mohli účastníci první den 
mimo jiné vyslechnout přednášku berního ředitele Františka Pauknera 
z Prahy na téma „Krásy a zvyky kraje milevského“. Nebo se mohli zú-
častnit veřejnosti přístupné slavnostní valné hromady jednoty, na  níž 
byla podána zpráva o stavbě, předána vlajka dorostu a obnoven členský 
slib po zavěšení stuh na prapor jednoty. Večer pak milevská ochotnická 
jednota sehrála na novém jevišti v sokolovně hru Aloise Jiráska Lucer-
na. Druhý den začal pro celé město budíčkem v 6 hodin, pak následoval 
průvod městem od  Bažantnice k  sokolovně. Zde bratr starosta uvítal 
hosty a zahájil tábor, na kterém promluvil i župní vzdělavatel župy Žiž-
kovy. Následovalo odevzdání nové budovy sokolovny a její prohlídka se 
slavnostním koncertem. Po obědě prošli trasou od hotelu Modrá hvězda 
k  sokolovně cvičenky a  cvičenci. Na  cvičišti předvedli veřejné vystou-
pení. V zajímavém programu zacvičili žáci i žákyně prostná, stejně tak 
dorostenci a dorostenky. Milevská jednota předvedla cvičení na nářadí, 
župní družstvo žen cvičení s koulemi a župní družstvo mužů zacvičilo 
na bradlech. Celou slavnost zakončil Věneček v sále sokolovny, při němž 
vyhrávala kapela tělocvičné jednoty Sokol Písek.
Do nové sokolovny zakoupili sokolové kromě tělocvičného nářadí od fir-
my Vindyš i divadelní dekorace a zařízení pro biograf. Tím se milevská 
sokolovna stala na dlouhý čas centrem kulturního i společenského živo-
ta Milevska a širokého okolí.
V meziválečném období zaznamenal Sokol obrovský rozmach jak v po-
čtu členů, tak v rozsahu své činnosti. Členy Sokola byli mnozí významní 
představitelé města, obchodníci, podnikatelé, příslušníci inteligence, 
ale i prostí lidé.
Po 2. světové válce Sokolové přes obrovské ztráty lidské i materiální vel-
mi rychle sokolský život obnovili a s velkým nadšením začali nacvičovat 
na XI. všesokolský slet. Únorový puč 1948 však předurčil další směr naší 
sjednocené tělovýchovy. V  Milevsku bylo provedeno sjednocení všech 

tělovýchovných organi-
zací již 31. března 1948.
Průběh XI. všesokolské-
ho sletu, hlavně pak sle-
tových průvodů Prahou, 
kdy začala perzekuce 
sokolských cvičitelů a či-
novníků, ukázal na  dal-
ší vývoj v  tělovýchově. 
I  v  Milevsku bylo mnoho 
členů Sokola vyloučeno či 

vyakčněno, nesměli se věnovat tělovýchovné práci, někteří byli posti-
ženi na majetku nebo i vězněni. I přes tyto ztráty se našli další oběta-
ví cvičitelé, kteří v práci s mládeží i s dospělými v nových nepříznivých 
podmínkách pokračovali. Svoji cvičitelskou práci postavili na sokolských 
základech, na sokolských zásadách, na sokolské náplni činnosti - poslá-
ní ani cíl se tak od sokolských příliš nelišily. Obrovská změna ale nastala 
v ideologii. Nastupující režim se snažil Sokol a sokolské ideály vymazat 
z myslí lidí. Ale ani za více než 40 let se mu to nepodařilo – vždyť jsme 
po celý ten čas všichni chodili do Sokola (možná jen do sokola) a cvičili 
jsme v sokolovně. Oficielní názvy jednoty se však zpočátku měnily.
V  roce 1950 byl ustaven Sokol Janka Milevsko, zatímco původní so-
kolská jednota se stala Závodní sokolskou jednotou Československé 
stavební závody (ZSJ ČSSZ). V  roce 1953 byla znovu přejmenována 
na  Tatran Milevsko. Obě jednoty se nakonec sloučily pod společným 
názvem Spartak Milevsko. V roce 1957 vznikl Československý svaz tě-
lesné výchovy (ČSTV) a v Milevsku začala pracovat jediná velká tělový-
chovná jednota – TJ ZVVZ Milevsko. Mezi sportovní oddíly jednoty se 
zařadil i odbor ZTV (základní tělesné výchovy), později ZRTV (základní 
a rekreační tělesné výchovy). Ten byl po celou dobu velice aktivní, jeho 
cvičitelé se zapojovali do všech aktivit píseckého okresu, spolupracovali 
s  ostatními jednotami, podíleli se na  okresním vedení. Cvičence vedli 
do nejrůznějších soutěží a zapojovali se do nácviku skladeb všech sedmi 
celostátních Spartakiád. Sledovali nové tělovýchovné trendy, přináše-
li nové metody cvičení, dbali o získávání mladých cvičitelů a zvyšování 
kvalifikace všech. Dokázali vytvořit kolektiv nadšených cvičitelů, kteří 
díky své vstřícnosti přitáhli do sokolovny stovky cvičenců všech věko-
vých kategorií. Změna politického ovzduší tudíž neměla tak citelný do-
pad na vlastní tělovýchovný proces. 
Nepřetržitá činnost odboru ZRTV a  plné využití kapacity sokolovny 
ke  cvičení byly nejlepším předpokladem k  obnovení činnosti Sokola 
v Milevsku po listopadu 1989. První valná hromada T.J. Sokol Milevsko 
se konala 5. října 1990. Celý odbor ZRTV při TJ ZVVZ Milevsko přešel 
k obnovené T.J. Sokol Milevsko od 1. ledna 1991. Milevská jednota byla 
v té době jedinou obnovenou sokolskou jednotou v okrese Písek. Byla 
tedy ČOS pověřena vykonáváním činnosti Okresního výboru Sokola. 
Krátce na  to i  obnovením činnosti Sokolské župy Jeronýmovy. Svého 
úkolu se zhostila velmi dobře.         Pokračování příště

Bratři – 1920

U koně – 1920

Žákyně – akademie 1933
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KULTURA A SPORT V MILEVSKU A OKOLÍ
p r o s i n e c  2 0 1 4

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

MILEVSKÉ KINO

čtvrtek 4., pátek 5. 20.00  102 min.
JAK JSME HRÁLI ČÁRU ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ 
ČR – Dobrodružný, rodinný - V hlavní roli Milan 
Lasica a Libuše Šafránková. Kamarádství, první 
velké objevy, lásky, souboje znepřátelených 
band…  vstupné: 110 Kč 

sobota 6., neděle 7.  20.00 135 min. 
ŽELEZNÁ SRDCE TITULKY
USA – Válečný, akční - Duben 1945. Zatímco se 
spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu 
na evropské frontě, ujímá se válečný veterán, 
armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení 
tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou 
posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele.   
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 100 Kč 

čtvrtek 11. až neděle 14.  17.30  145 min.
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D DABING
USA, Nový Zéland – Dobrodružný, fantasy - 
Uzavření epického dobrodružství Bilbo Pytlíka, 
Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků.   
 vstupné: 140 Kč 

čtvrtek 11., pátek 12. 20.00  
NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO  TITULKY
USA – Komedie - Jim Carrey a Jeff Daniels se 
vrací ke svým legendárním rolím Lloyda Chris-
tmase a Harryho Dunnea v pokračování kasov-
ního trháku.  
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

sobota 13., neděle 14.  20.00  169 min.
INTERSTELLAR  TITULKY
USA – Akční, Dobrodružný, Mysteriozní, Sci-
-fi - Když se náš čas na  Zemi chýlí ke  konci, 
je skupina výzkumníků pověřena nejdůleži-
tějším posláním v  lidských dějinách: cestou 
za  hranice naší galaxie, při které má za  úkol 
najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov.   
 vstupné: 90 Kč 

čtvrtek 18., pátek 19. 20.00  89 min. 
NOC V MUZEU:   
TAJEMSTVÍ HROBKY DABING
USA, VB – Rodinný, dobrodružný, komedie 
- Připravte se na nejdivočejší a nejdobrodruž-
nější Noc v  muzeu všech dob. Jejím hlavním 
hrdinou je opět nejznámější noční hlídač 
na světě Larry (Ben Stiller), který pracuje v Ame-
rickém přírodovědném muzeu v New Yorku.   
 vstupné: 120 Kč 

pátek 19., sobota 20.        17.30 80 min.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA  
3D DABING
Rusko – Animovaný - Animovaný příběh nato-
čený na motivy světoznámé pohádky od Han-
se Christiana Andrsena.  
  vstupné: 130 Kč 

ČR – Komedie - Čtyři plavci - hráči vodního 
póla se po prohraném zápase octnou na dně. 
Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce bydlí. Aby 
se zachránili, zkusí provozovat pochybnou 
živnost „hodinový manžel“ a opravdu opravují 
domácnosti rozličným dámám, ale jak se 
časem ukáže nejen domácnosti.   
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
neděle 28.  20.00  69 min.
POHÁDKOVÁ NEDĚLE  
– SPLNĚNÁ PŘÁNÍ 
ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
ČR - Odpolední promítání kreslených a loutko-
vých filmů pro nejmenší.  vstupné: 40 Kč 

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

DŮM KULTURY

do 6. 1. 2015
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ „O NEJHEZČÍ 
VÁNOČNÍ VÝZDOBU“
Zasílejte fotografie vánoční  výzdoby bytu, 
venkovní výzdoby, snímky vánočních stromeč-
ků, adventních věnců, ozdobených dveří, oken 
apod. na mail soutez@milevskem.cz. Bližší in-
formace na plakátech. 

do pátku 12. 12.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S MICHALEM
Namaluj obrázek na  téma Vánoce, doruč ho 
do pátku 12. prosince do 15 hodin do kanceláře 
DK a můžeš vyhrát 5 cen od Michala Nesvadby. 
Vítěze vybere sám Michal a také dárky dětem 
osobně předá po svém vystoupení v Milevsku 
13. 12. Pokud se představení nezúčastníš a vy-
hraješ, cenu ti zašle Michal poštou. Po skon-
čení soutěže budou všechny došlé obrázky 
vystaveny v  prostorách DK Milevsko. Více 
na milevskem.cz.

úterý 2. 12. 17.00 malý sál
KČT – SETKÁNÍ ČLENŮ NA ZÁVĚR 
SEZONY
čtvrtek 4. 12.  odjezd v 14.45 od DK
DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA 
Zájezd do  Příbrami do  opravdového pekla, 
na děti čeká mikulášská nadílka. Přihlášky se 
přijímají v kanceláři DK, na telefonu 383 809 201 
nebo na e-mailu kortanova@milevskem.cz.  
 jízdné + vstupné: 200 Kč
neděle 7. 12.  15.00 velký sál 
POHÁDKA PRO DĚTI  
– ŽENICH PRO ČERTICI
Pohádka v  podání Divadelního a  hudebního 
sdružení Rubikon. Veselá pohádka o  vdavku-
chtivé čertici, vesnické drbně, králi, který chce 
mít vše, a ševcové, která svou chytrostí zachrání 
svého muže před peklem.   
 vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč
pondělí 8. 12. 17.30 výuková učebna
KURZ – VÁNOČNÍ DEKORACE

sobota 20.  20.00  80 min.
RALUCA ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ
ČR – Erotický thriller - Bývalý polda si některé 
věci ze své minulosti rozhodně nechce 
připomínat. Ale připomenou mu je jiní...   
 do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč
neděle 21. 20.00  95 min. 
PŘÍBĚH MARIE TITULKY
Francie – Drama - Příběh Marie vypráví o dívce, 
která se naučila normálně žít, ač byla od  na-
rození hluchá a  slepá. Mladá řádová sestra 
Marguerite si i přes skepsi matky představené 
vezme toto „divoké zvířátko“ pod svá ochranná 
křídla a dělá vše pro to, aby ji vyvedla z hlubin 
jejího vnitřního vězení a našla cestu jak s ní ko-
munikovat a jak ji naučit žít.  vstupné: 110 Kč 

čtvrtek 25., pátek 26. 20.00 142 min. 
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D DABING
VB, USA, Španělsko – Historický, drama - Vy-
rostli jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé 
na život a na smrt – egyptský faraón Ramses 
a  Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou. 
Jiná legenda, Ridley Scott, převedla jejich ne-
smrtelný příběh na filmové plátno.   
 do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč 

pátek 26., sobota 27.  17.30  98 min.
PADDINGTON 
DABING
VB – Rodinný - Neobyčejně půvabné a vtipné 
vyprávění o  osiřelém medvědu z  nejtemněj-
šího Peru, který přijede vlakem na  nádraží 
Paddington v Londýně, kde se ho ujmou man-
želé Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se 
začnou dít neuvěřitelné věci.   
 vstupné: 120 Kč 
sobota 27., neděle 28.  20.00  100 min. 
HODINOVÝ MANŽEL ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

Akce měsíce
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Přijďte si vyrobit adventní věnce, svícny či ji-
nou vánoční dekoraci.Lektorka: Laďka Bečko-
vá vstupné: 70 Kč + materiál 
úterý 9. 12.  13.00 – 16.00 učebna 2 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
MINISTERSTVA VNITRA ČR 
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.

středa 10. 12.  09.00 a 10.30 velký sál
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT  
PRO MILEVSKÉ ŠKOLY 
Milevský dětský sbor a kapela Fantom.

středa 10. 12. 10.00 loutkový sál
BESEDA – PŘEDVÁDĚCÍ AKCE – KONT-
ROLA, RIZIKA A PRÁVA SPOTŘEBITELŮ
Přednáší: zástupce České obchodní inspekce  
 vstupné: zdarma
středa 10. 12.  18.00  loutkový sál
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 10. 12.  18.00 amfiteátr DK 
   Milevsko
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
Přijďte si zazpívat tradiční české koledy. 
Po celé České republice v 18 hodin zazní stejné 
koledy. Zpěvník s  šesti koledami vyjde v  Pí-
seckém deníku mimo jiné v den konání akce. 
Součástí bude i malá vánoční dílna pro děti.   
 vstupné: zdarma
čtvrtek 11. 12.  18.00 loutkový sál 
TOULKY ZA POZNÁNÍM – TAJIKISTAN +  
TREKKING V PAMIRU 
Cestovatel Pavel Doucha přiblíží svoji cestu 
do  Tajikistanu. Vyprávění doplní fotografiemi 
a promítáním filmu z cesty. vstupné: 25 Kč
čtvrtek 11. 12.  13.00 učebna 2
IRISDIAGNOSTIKA
Poradna Jitky Hanzalové

čtvrtek 11. 12.  18.00 učebna 2
PŘEDNÁŠKA  
– JAK A ČÍM POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM 
ANEB KAŽDÝ ZDRAVOTNÍ PROBLÉM MÁ SVOJI 
HLAVNÍ PŘIČINU   
Přednáška Jitky Hanzalové.

pátek 12. 12.  19.00 prostory DK 
MATURITNÍ PLES – 4. A & OKTÁVA  
GYMNÁZIUM MILEVSKO
K tanci a poslechu hraje Blue Band, moderuje: 
Kuba Kajtman. Účinkují: Jungle Fiction, EFK, 
Petra Brzková fashion.  
 vstupné: předprodej 99 Kč, na místě 119 Kč
sobota 13. 12.  10.30 velký sál, balkon
MICHALOVI MAZLÍČCI 
Představení Michala Nesvadby. 
Michal Nesvadba, kterého zna-
jí děti především z  pořadu Kouzelná školka, 
přijede opět po  dvou letech do  milevského 
domu kultury. Jeho představení jsou založená 
na  věcech, které děti denně obklopují, které 
znají a jen udiveně sledují, co a jak s nimi umí 
vymýšlet jejich kamarád Michal. A proto jsou 
po představení plné nápadů, které rozvíjí jejich 
fantazii a  přitom dávají smysl. Takové bude 
i představení Michalovi mazlíčci.   
              vstupné: 155 Kč
neděle 14. 12.  08.30 prostory DK
VÁNOČNÍ TRHY V DK MILEVSKO

Tradiční vánoční trhy v  prostorách DK Milev-
sko, spojené s výstavou modelů vláčků.   
 vstupné: 5 Kč
úterý 16. 12.  14.00
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ –  
JEDNOTA MILEVSKO
Pořádá: MZK s.d. Jednota Milevsko pro členy 
nad 70 let.

středa 17. 12. 17.00 velký sál
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA MILEVSKA
pátek 19. 12.  19.00 velký sál 
VÁNOČNÍ KONCERT – DANIEL HŮLKA 
A MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
S klavírním doprovodem M. Rady.  
   vstupné: předprodej 270 Kč, na místě 290 Kč
úterý 23. 12.  18.00 kostel sv.  
  Bartoloměje
VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: Milevský smíšený sbor, Milevský 
dětský sbor. 
Vstupné v předprodeji 90 Kč dospělí, 30 Kč děti 
a na místě 110 Kč dospělí a 50 Kč děti. Novin-
kou je rodinná vstupenka v předprodeji – za dva 
dospělé a dvě děti zaplatíte 220 Kč.  
Vstupenky: milevskem.cz, DK Milevsko, Info-
centrum Milevsko, Milevské kino - nebo tel. 
383 809 200. Předprodej od 1. 12. do 19. 12. v DK 
Milevsko a do 22. 12. v Infocentru Milevsko.

středa 24. 12.  17.00 nám. E. Beneše
VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ
Tradiční vánoční pastýřské troubení. Pořádá 
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení Mi-
levsko. Více informací o trase a časech najdete 
na www.milevskem.cz.

čtvrtek 25. 12.   prostory DK
JONÁŠŮV VÁNOČNÍ BETLÉM
Tradiční vánoční rocková zábava. Více infor-
mací na plakátech a milevskem.cz.

sobota 27. 12.  20.00 prostory DK
ROCKOVÁ NOC – ELIZABETH + FANTOM
Taneční zábava.  vstupné: 100 Kč
neděle 28. 12.  19.00 velký sál 
TANEČNÍ VEČER – LOUČENÍ S ROKEM 2014 
Předsilvestrovský taneční večer nejen pro se-
niory. Hraje: oblíbená táborská skupina Klasik 
trio. Pořádají: Dům kultury Milevsko a Sociál-
ní služby Města Milevska. Rezervace a prodej 
vstupenek již nyní v kanceláři DK Milevsko, tel. 
383 809 200. Rezervované vstupenky je nutné 
vyzvednout do 19. prosince. V ceně vstupenky 
je přípitek. vstupné: 80 Kč
čtvrtek 1. 1. 2015 00.30 nám. E. Beneše
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Připravujeme:
pondělí 23. 2.  19.00 velký sál 

Miloš Knor, Tomáš Matonoha a Petr Vydra 

Ti nejlepší komici z pořadu Na stojáka…

Máte rádi humor… rádi se smějete? Pak se 
můžete opět těšit na skvělou stand-up come-
dy show – celovečerní představení Komici s.r.o. 

Pásmo mnoha krátkých skečů herců, kteří se 
na  pódiu různě střídají. Každý z  komiků má 
připraveno několik vystoupení a ta střídá vel-
mi nepravidelně. Mnoho jich také vzniká a za-
niká, takže každý pořad je naprostý unikát.   
 vstupné: předprodej 260 Kč, na místě 280 Kč

Vstupenky od  24. 11.: milevskem.cz, DK Mi-
levsko, Infocentrum Milevsko, Milevské kino 
- nebo tel. 383 809 200.

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

GALERIE M

od 2. do 19. 12. 
VÝSTAVA – JMP – TRIÁDA
Výstava obrazů a  fotografií. Vystavují: Jarka 
Drechslerová, Milan Drechsler a  Pavel Kovář. 
Výstava potrvá ještě od  2. do  8. ledna 2015. 
 vstupné: 10 Kč
úterý 9. 12.  19.30 
HUDEBNÍ SKLEPY – KRAUSBERRY – 
MALÁ PARTA

„PROJEKT HUDEBNÍ SKLEPY 2014 JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ 
ÚČASTÍ JIHOČESKÉHO KRAJE“ 

  vstupné: předprodej 120 Kč, na místě 150 Kč

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

SPOS MILEVSKO, s. r. o.

Rozpisy na  měsíc prosinec jsou k  nahlédnutí 
na www.spos-milevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:
Každý čtvrtek  20.00 ZUMBA
6. 12. 15.30 Handball muži - Chodov
 17.30 Handball ženy - Asta Praha
13.-14. 12. 07.30 TK ZVVZ turnaje
20. 12. 08.00 Handball turnaj
21. 12. 17.00 Florbal vánoční
26. 12. 08.00 FC ZVVZ vánoční turnaj
30. 12. 08.00 Nohejbal turnaj TUKANI
ZIMNÍ STADION:
4. 12.  16.00–18.00 MIKULÁŠSKÁ  
             NADÍLKA NA LEDĚ

www.zvvz.cz/seniorklub

SENIOR KLUB ZVVZ, z. s.

středa 3. 12.
DRÁŽĎANY 
Autobusový zájezd na  tradiční vánoční trhy 
s  netradiční návštěvou Neustadtu. Ochutnávka 
hořčic s  možností nákupu cca 300 druhů. Pro-
hlídka mlékárenské prodejny Pfundmolkerei, 
zdobené malovanými kachlíčky a  procházka 
uměleckými dvory. Odjezd od  sokolovny v  6.00 
hodin, zastávka u paneláku. Oběd nezajišťujeme.  
 vede: Iva Nejedlá
čtvrtek 11. 12.
ZÁJEZD NA KOMEDII: JE ÚCHVATNÁ
Jihočeské divadlo České Budějovice. Předsta-
vení začíná v 19.00 hodin, odjezd od klubovny 
v 16.15 hodin se zastávkou u paneláku, konec 
představení je ve 21.15 hodin. Dřívější odjezd je 
pro možnost návštěvy vánočního trhu a posle-
chu koncertu od 18.00 hodin na náměstí.  
 vede: Jiří Lesák
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www.kctmilevsko.pisecko.info

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

úterý 2. 12.
SETKÁNÍ NA ZÁVĚR  
TURISTICKÉ SEZONY 
Tradiční setkání členů odboru a  účastníků 
našich akcí, včetně promítání obrázků z cest. 
Začátek v 17 hodin v Domě kultury.

středa 31. 12.
SILVESTROVSKÝ VÝLET DO OKOLÍ 
BERNARTIC
Informace budou ve  vývěsních skříňkách 
a na webových stránkách.     
 vede: Jaroslav Mácha
středa 31. 12.
SILVESTROVSKÝ VÝLET DO PŘEŠTĚNICE
Sraz v 10 hodin u Humaniky.   
 vede: Zuzana Sekalová
středa 31. 12.
SILVESTROVSKÝ VÝSTUP  
NA MEHELNÍK
 informace: Vladimír Ondruška
čtvrtek 1. 1. 2015 
NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
Tradiční krátká pěší vycházka do  okolí Milev-
ska. Sraz v 14 hodin u sokolovny.  
 vede: Jindřich Janouch

MILEVSKÉ MUZEUM
neděle 7. 12. 09.00 – 17.00
VÁNOČNÍ JARMARK ŘEMESEL
 vstupné: 30 a 15 Kč
do konce prosince
KAMNOVÉ KACHLE NA MILEVSKU
Minivýstava ve spolupráci s Prácheňským mu-
zeem v Písku.

FARNÍ CHARITA MILEVSKO
pátek 5. 12. 17.00 kostel sv. 
   Bartoloměje
SETKÁNÍ SE SV. MIKULÁŠEM
pátek 2. 1. 2014 15.00 nám. E. Beneše
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TŘÍKRÁLOVÉ 
SBÍRKY
Požehnání koledníkům a posvěcení křídy – 
před kostelem sv. Bartoloměje.

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

OS DIACEL

sobota 20. 12.
VÁNOČNÍ PRAHA  
S MUZIKÁLEM MAMMA MIA

pátek 9. 1.   Hotel Bílá růže Písek
10. PLES DIACELU PÍSEK

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

ZUŠ MILEVSKO

středa 17. 12. 14.00   Klub důchodců, 
  ul. Gen. Svobody
VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO SENIORY
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ a dechový soubor LEGO.

čtvrtek 18. 12. 17.00 sál ZUŠ
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ a dechový soubor LEGO.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

středa 10. 12. 14.00–15.00 dětské 
   oddělení
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ POBOČKY 
V DOMĚ KULTURY
Přijďte si s  námi připít na  úspěšné vykročení 
pobočky novým směrem. K poslechu nám za-
hraje kapela Teddy Band z Domova pro osoby 
se zdravotním postižením ze Zběšiček, jejichž 
kolegové nám krásně vyzdobili knihovnu. 
Po celý den registrace zdarma.

čtvrtek 11. a pondělí 15. 12. studovna
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Téma tohoto semestru je „Umění rané rene-
sance v Itálii“.

pondělí 22. 12. 08.00–11.00 dětské 
  oddělení
VÁNOCE KLEPOU NA DVEŘE
Přijďte si zkrátit čekání na Ježíška do knihovny. 
Zveme děti na  tvoření vánočních ozdob, hry, 
poslouchání a zpívání koled a cukroví.

celý prosinec  vestibul knihovny
BAREVNÝ SVĚT
6. výstava členů fotoklubu Cvakycvak. 

www.kamenac.net

KAMENÁČ Music Art Pub

pátek 5. 12.  20.00
JIŘÍ ŘAPEK & ONDŘEJ KŘÍŽ 
Koncert dvou skvělých táborských muzikantů 
Jířího Řapka (kytara) a  Ondry Kříže (klávesy). 
Repertoár světové muziky aranžován do blues 
– soulového provedení. 

sobota 6. 12.  20.00
SUTEREN 
Milevsko – Sepekovská rocková kapela slaví 
15 let od svého založení, které proběhlo právě 
na půdě Kamenáče.

sobota 13. 12.  20.00 
PEPA NOS 
Známý písničkář Pepa Nos přijede se svým 

osobitým písničkář-
ským humorem.

pátek 19. 12.  20.00
CHRISTMAS  
DISCO/FUNK/
SOUL PARTY
Dj Kopťa & Dj Hrůša.

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

ŘEHOLNÍ DŮM PREMONSTRÁTŮ

neděle 7. 12.  15.00  Latinská škola
ADVENTNÍ KONCERT: DUO SEMPLICE 
Harfa, flétna. 

neděle 14. 12.  15.00 Latinská škola 
ADVENTNÍ KONCERT:  
MLADÍ VIOLONCELLISTÉ 
Akce zejména pro děti. 

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

CENTRUM MILÍSEK

pátek 5. 12. 10.00 
MIKULÁŠ, ČERT A ANDĚL
Dopolední mikulášská nadílka pro nejmladší 
dětičky a jejich rodiče.  
 vstupné: 30 Kč/osoba
pátek 12. 12. 09.30
PRVNÍ POMOC (BATOLATA)
Přednáška v  klubu maminek, přednáší 
zdravotník RZS - Petra Konigsmarková Dis.   
 vstupné: 50 Kč
pondělí 15. – čtvrtek 18. 12.
VÁNOČNÍ TÝDEN V JESLIČKÁCH
Vánoční týden plný překvapení pro naše nej-
mladší dětičky. Pečení, zdobení, zpívání, dá-
rečky… 

pátek 19. 12. 09.00 
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTIČEK
Společné navození vánoční atmosféry.

HŮRECKÁ CESTA 227
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

úterý 2. 12. 13.00–18.00  
VÁNOČNÍ TURNAJ VE FOTBÁLKU
úterý 9. 12. 13.00–18.00  
CHOVEJME SE K SOBĚ SLUŠNĚ  
Diskuze, workshop.

čtvrtek 11. 12. 13.00–18.00 
ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
pondělí 15. 12. 13.00–18.00 
PEČEME NEPEČENÉ CUKROVÍ
čtvrtek 18. 12. 13.00–18.00 
VÁNOČNÍ PÁRTY - VÝZDOBA KLUBU
pondělí 22. 12. 10.00–16.00 
VÝROBA VÁNOČNÍCH DÁRKŮ
úterý 30. 12. 10.00–16.00 
SILVESTROVSKÉ HRY 

STEAKHOUSE NA PALUBĚ
sobota 20. 12. 19.00
VÁNOČNÍ SLUŠOVICKÁ BESÍDKA
Suicide dusících se králíků.

 2. ZŠ J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO
pátek 12. 12. 14.30–17.30
POŠLI PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Přání pro Ježíška, vánoční dílny, dárkové inspi-
race, dětský vánoční trh, netradiční výstava, 
vánoční zpívání.

Úklidové služby
– čištění koberců 15–20 Kč/m2

–  sedacích souprav, židlí a jiného  
čalouněného nábytku

– interiéru automobilů od 5000 Kč
– nově rozleštění předních světlometů vašeho vozu
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V ROCE 2015
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku oznamuje všem stávajícím poslucha-
čům i novým zájemcům, že další, již 14. ročník U3V bude zahájen úvodní 
přednáškou spojenou se zápisem (a rozdáním učebního plánu) ve středu 
14. 1. 2015 v 18 hodin v loutkovém sále Domu kultury v Milevsku.
Program dalšího ročníku je koncipován jako dvouletý a  bude zaměře-
ný na  komplexní seznámení s  pražskými památkami a  zajímavostmi. 
Přednášky s  bohatou fotodokumentací (proběhnou v  obou ročnících 
- v období leden až duben a  listopad a prosinec), exkurze za pražský-
mi zajímavostmi se uskuteční v průběhu května a června a září a října. 
Při přednáškách prvního ročníku, který je zaměřený hlavně na  historii 
a stavební slohy pražských památek, se posluchači budou moci obra-
zem i slovem seznámit s nejvýznamnější stavebními památkami jed-
notlivých stavebních slohů (stavební památky Starého města, stavby 
Pražského hradu, významné stavební památky Vyšehradu a  dalších 
pražských částí). Při exkurzích potom některé z  těchto památek na-
vštívíme a seznámíme se podrobněji i  s  jejich historií. Náplň druhého 
ročníku je potom zaměřena na Prahu současnou a při přednáškách se 
seznámíme s významnými pražskými divadly, muzei, pražskými zahra-
dami a parky, Parlamentem (dolní i horní komorou), nebo s významnými 
sochami a památníky. Exkurze potom budou směřovány k bližšímu se-
známení s některými objekty, o kterých jsme se zmínili při přednáškách. 
Navštívíme např. Poslaneckou sněmovnu, Žižkovský vysílač, Stromov-
ku a Výstaviště,  Plynárenské muzeum, Letiště V. Havla a Letecké mu-
zeum Kbely, Muzeum městské hromadné dopravy, Policejní muzeum, 
Národní divadlo a Novou scénu, podíváme se i do Čistírny odpadních vod 
a do Vodárny v Podolí, podíváme se i do Strahovského kláštera a na řadu 
dalších míst. 

Školné každého ročníku 
bude vybíráno zálohově 
s  tím, že záloha ve  výši 
1.000 Kč bude vybrána při 
zápisu, doplatek bude sta-
noven na  základě počtu 
přihlášených a bude splatný 
na  konci 1. pololetí (v  červ-
nu, případně v září). Dopra-
va na exkurzích je zajištěna 
plně vybaveným autobusem 

dopravcem, který nás dopravoval již při předchozích exkurzích, a s nímž 
máme velmi dobré zkušenosti. Při exkurzích je samozřejmě počítáno 
i  s  hygienickými přestávkami, případně i  s  návštěvou některých zná-
mých pražských restaurací. 

Z programu 1. ročníku vybíráme:

Přednášky:  
Praha židovská (významné pražské židovské památky a  historie židů 
na území Prahy – staronová synagoga, židovský hřbitov, pražské židov-
ské město…)

Praha funkcionalistická a kubistická (významní architekti těchto slohů 
a stavební památky)

Praha románská (významné stavební památky románského slohu v Praze)

Praha stověžatá (přehled a historie významných pražských věží)

Praha barokní (významní architekti baroka a  nejvýznamnější pražské 
barokní památky)

Exkurze: 
Významné pražské románské stavby (včetně staveb Pražského hradu)

Stavby a  památky pražského židovského města (synagogy, židovský 
hřbitov na Josefově, pražský Golem …)

Pražské zahrady a parky (zahrady pražského Hradu, Vrtbovská zahrada, 
Valdštejnská zahrada, Františkánská zahrada, Zahrada Kinských, Krá-
lovská zahrada, Park Parukářka…)

Návštěva pražského Kongresového centra (dříve Dům kultury) – historie 
DK, současné využití DK, prohlídka

Stromovka, Výstaviště a Petřín (Lapidárium, Maroldovo panoráma, Kři-
žíkova fontána, Petřínské bludiště, rozhledna…)

Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku zve všechny zájemce, kteří se za-
jímají o  bližší seznámení s  pražskými zajímavostmi a  vlastivědnými 
památkami (bez rozdílu věku) k  účasti na  tomto mimořádně zajíma-
vém projektu, který všem účastníkům nabízí podrobnější seznámení 
s pražskými památkami a zajímavostmi. Přednášet nám budou znalci 
pražského prostředí z řad historiků a zkušených průvodců, při exkurzích 
nás bude doprovázet vynikající znalec pražských reálií a dlouholetý prů-
vodce po Praze a jejích památkách a zajímavostech.

Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku Mgr. Josef Bílek
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Tak jako každý rok uskuteční se i  letos v neděli 7. prosince 2014 v Milev-
ském muzeu na II. nádvoří kláštera tradiční, v pořadí už XIII., Vánoční jar-
mark starých řemesel. Návštěvníci, kteří toho dne zavítají do muzea, budou 
moci vybírat z  široké nabídky rukodělného zboží, keramiky, madeirských 
vajec, dřevořezeb, květinových aranží, drátěných šperků, adventních věnců 
a svícnů, replik gotického skla, ozdobných minerálů, vánočních ozdob, knih 
s regionální tematikou, aromatických bylinných polštářků atd. I  letos zde 
návštěvníci najdou také vinuté skleněné perly, budou moci ochutnat horkou 
medovinu a zaposlouchat se do vánočních písní a pastorel. Účast přislíbila 
také výrobkyně cukrářského zboží. 
Ve druhém patře muzea ve výstavním sále si zájemci budou moci prohléd-
nout výstavu betlémů s názvem: Ejhle, co to v Betlémě...  Betlémy pocházejí 
ze sbírek Milevského muzea, Blatského muzea v Soběslavi a od soukromých 
sběratelů. Vystaven samozřejmě bude i velký keramický milevský betlém 
s figurkami místních řemeslníků a nově 
restaurovaný papírový betlém z pozůs-
talosti po  srostlých sestrách Blažko-
vých. 
Přijďte tedy nasát sváteční atmosféru 
adventní neděle, potěšit se pohledem 
na  rukodělnou zručnost výrobců a  za-
koupit nějaký dárek pro své blízké.  -vš-
Archivním snímkem se vracíme k vánočnímu jarmarku řemesel v roce 2013.

VÁNOČNÍ JARMARK V MUZEU

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

Jihočeská hospodářská komora 
oblastní kancelář Milevsko 

si Vás dovoluje pozvat 
na odborné seminář

Aktuality – otázky a odpovědi
Přednáší: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram 
Termín:  středa 17. 12. 2014 od 9.00 do 13.00 hodin 
Místo konání: Dům kultury milevsko, ul. Nádražní 846

Tradiční seminář bude mít tradiční obsah. Lektor na  něm probere novinky 
a účastníci budou moci konzultovat přípravu na závěrky v době, kdy ještě bude 
čas „něco dělat“. Rovněž bude prostor na nejrůznější dotazy, které si účastníci 
semináře na lektora připraví bez ohledu na ostatní obsah semináře. 

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 
2015 připojujeme poděkování za  Vaši důvěru a  těšíme se na  další úspěšnou 
spolupráci.

Marcela Kužníková, ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Ing. Petr Bašík, předseda Rady oblasti JHK Ok Milevsko

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie 
pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou 
odpověď pošlou SMS do úterý 16. prosince 2014 
na telefonní číslo 775 733 552, získají vstupenku 
na film Noc v muzeu: Tajemství hrobky, který se 
bude promítat v milevském kině ve čtvrtek 18. 
12. 2014 od 20 hodin. K odpovědi nezapomeňte 
připojit své celé jméno a adresu.

Správná odpověď z minulého čísla:  
přístavba domu u Restaurace U Broučka
Výherci: A. Šmelcová, Milevsko, Barbora  
Panošová, Milevsko a Zuzana Krejčová, Blehov 
Pokud máte fotografii, která by se moh-
la zařadit do  soutěže Jak dobře znáš svo-
je město, neváhejte nám ji zaslat na  mail:  
zpravodaj@dkmilevsko.cz.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S MICHALEM
V  sobotu 13. prosince přijede do  milev-
ského domu kultury Michal Nesvadba se 
svým pořadem Michalovi mazlíčci, ve kte-
rém představuje svoje miláčky ze zvířecí 
říše. Nebude chybět legrace, soutěže, ale 
ani překvapení. Představení začíná v 10.30 
hodin, vstupné je 155 Kč. Pro všechny děti 
jsme připravili soutěž o  5 krásných cen, 
kterými jsou: DVD 2 hodiny s  Michalem 
a Františkem, CD písničky s Michalem, CD 
Dobrodružství Michala a Františka, kniha 

Pohádky o Dveřích a Vánoční koledy s Františkem. A jak se do soutěže 
zapojíte? Stačí namalovat obrázek na téma Vánoce a doručit jej do 12. 
prosince do 15 hodin do kanceláře DK Milevsko. Z došlých obrázků vy-
bere Michal Nesvadba pět nejhezčích a po představení sám dětem ceny 
s věnováním předá. Na zadní stranu obrázku napište jméno dítěte, věk 
a adresu, na kterou vám, pokud se představení nezúčastníte, bude cena 
zaslána. Všechny obrázky budou po skončení soutěže vystaveny ve ves-
tibulu DK Milevsko.  

Pomozme těm, kteří si sami pomoci neumějí nebo nemohou. Začněme 
nový rok dobrým skutkem, vydejme se správným směrem a podpořme 
Tříkrálovou sbírku roku 2015!

Prosíme, přijměte vlídně koledníky, otevřete jim svá srdce a štědré dla-
ně. Pomůžete mnohým potřebným. Prostředky, které se po  ukončení 
sbírky vrátí zpět k nám do Milevska (65%), použijeme k dofinancování 
našich projektů (Terénní pečovatelská služba, Nízkoprahové zařízení 
pro děti a  mládež sv. Františka z  Assisi,  služba Rozárka - pro rodiny 
s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace a charitní šatník. 

Ti z vás, které koledníci nezastihnou doma, mohou svůj příspěvek po-
slat na číslo účtu charity ČR nebo na účet FCHM: 193699144/0300.

Z  prostředků TS v  letošním roce jsme poskytli materiální i  finanční 
pomoc sociálně slabým rodinám v sociální i hmotné nouzi, dovybavili 
NZDM pořízením krbových kamen, nakoupili jsme hygienické prostřed-

ky pro pečovatelskou službu, pohonné hmoty a opravili staré služební 
auto, pořídili jsme dva regály do charitního šatníku, nakoupili přízi pro 
pletení obvazů pro malomocné a další.

Ti z vás, kterým docházejí síly a uvědomují si, že by uvítali doma terénní 
pečovatelskou službu (ta se přizpůsobí vašim požadavkům v místě i čase) 
– při pomoci s osobní hygienou, úklidem domácnosti, zajištění a dovážky 
obědů, nákupech, pochůzkách aj. – nás mohou kontaktovat na telefonu: 
775 028 636 nebo 734 435 162, příp. e-mailem: charita.mil@centrum.cz.

Pokud máte problémy, které nevíte jak řešit (škola, zaměstnání, práce 
s listinami, hospodaření a rodinný rozpočet, dluhy, vztahy), kontaktujte 
pracovnice NZDM a Rozárky – tel. 731 604 444, 730 811 950. Děti a mladí 
lidé mohou přijít do klubu Fanouš v Hůrecké cestě 227. Můžete v přípa-
dě potřeby využít i charitní šatník. Požehnaný nový rok 2015 vám všem 
přeje Farní charita Milevsko. 

PROČ JSME  
SÁZELI ŽLUTÉ 
KROKUSY?
Ve  středu 5. listopadu 
celkem 53 žáků 2. stupně 
1. základní školy vysadilo 
cibulky žlutých krokusů 
na  památku dětí, které 
zahynuly za  holocaus-
tu. Na  jaře, až krokusy 
vykvetou, si na tyto děti  
vzpomeneme. Žlutý kro-
kus symbolizuje žlutou 
hvězdu, kterou museli 
Židé během druhé svě-
tové války nosit. Jejich 
osudy by neměly být 
zapomenuty.  Akci zor-
ganizovala paní učitelka 
Karolína Mitísková. 
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VSTUPENKY ON-LINE

www.prestenice.cz

 
 

MMiikkuullááššsskkéé    
bbrruusslleenníí  
 
 

… a spousta další     
zábavy 

 

- soutěž o nejhezčí masku  
- soutěž o nejhezčí namalovaný obrázek  na téma 

Mikuláš, anděl  a čert, který si děti s sebou přinesou - 
výhra - KAPŘÍK PEPA  (obrázek označte jménem a 
věkem) 

- sportovní soutěže o spoustu pěkných cen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vítány jsou všechny masky, pro každou vstup zdarma  

a malý dárek 
…tak nezapomeňte brusle a přijďte na milevský                    

zimní stadion                     

44..1122..22001144  
1166::0000  ––  1188::0000  
 

Dospělé oddělení
Po 22. 12.  8-17
Út 23. 12. 8-17
St 24. 12. Zavřeno
Čt 25. 12. Zavřeno
Pá 26. 12.  Zavřeno

Po 29. 12. 8-17
Út 30. 12. 8-17
St 31. 12. Zavřeno
Čt 1. 1. Zavřeno
Pá 2. 1. 8-17

Pobočka dům kultury

Dětské oddělení
Po 22. 12.  8-11   12-16
Út 23. 12. 12-16
St 24. 12. Zavřeno
Čt 25. 12. Zavřeno
Pá 26. 12.  Zavřeno

Po 29. 12. 8-11   12-16
Út 30. 12. 8-11   12-16
St 31. 12. Zavřeno
Čt 1. 1. Zavřeno
Pá 2. 1. 8-11   12-16

Po 22. 12.– Pá 2. 1. Zavřeno

 

pořádá besedu 

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE  
KONTROLA, RIZIKA A PRÁVA SPOTŘEBITELŮ 

 

středa 10. 12. od 10.00 hodin 
 

  loutkový sál   vstupné: zdarma 
 

Přednáší: zástupce České obchodní inspekce 

PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY BĚHEM 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
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HC MILE
VSKO 2010

                         Čs. armády 777, 399 01 Milevsko
                                                      Tel. 382 521 439
                                        info@issou-milevsko.cz

OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

NÁSTAVBOVÉ OBORY S MATURITOU

Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01

Truhlář 33-56-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01

Opravářské práce 41-55-E/01

Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01
 

Provozní technika 23-43-L/51

Podnikání 64-41-L/51  

Strojní mechanik 23-51-H/01

Obráběč kovů 23-56-H/01

Sociální činnost 75-41-M/01

MOŽNOST STIPENDIA

MOŽNOST STIPENDIA

www.skolanakopci.cz

Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště 
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FOTOSOUTĚŽ 
O NEJHEZČÍ 

VÁNOČNÍ VÝZDOBU

Na prosinec připravil Dům kultury fotografickou 
soutěž, ve které se bude soutěžit o nejhezčí vá-
noční výzdobu. Do soutěže můžete od 1. 12. 2014 
do 6. 1. 2015 přihlásit snímky s motivem vánoční 
výzdoby (výzdoba bytu, okna, venkovní výzdo-
ba domu, dveří, vánoční stromeček, adventní 
věnec, …). Každý soutěžící může zaslat dvě fo-
tografie a to buď e-mailem na adresu soutez@
milevskem.cz nebo je může zaslat či přinést 
do  kanceláře DK (rozměr fotografie 10x15 cm). 
Přihlášené fotografie musí obsahovat tyto úda-
je: jméno, příjmení a  bydliště autora, telefonní 
číslo či e-mailovou adresu, stručný název a pro-
hlášení, že výše jmenovaný je autorem fotogra-
fie. Komise vybere nejpozději do 15. ledna 2015 
tři fotografie, jejichž majitelé obdrží věcné ceny 
od sponzora soutěže, kterým je Květinářství Ro-
mantik (poukázky na odběr zboží v hodnotě 500, 
300 a  200 Kč). Malou pozornost obdrží všichni 
soutěžící. Došlé fotografie budou po  skončení 
soutěže vystaveny v prostorách DK Milevsko.
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