PROSINEC 2016

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců Městského úřadu v Milevsku
popřál, abyste si dokázali vychutnat jedinečnou atmosféru adventního času a prožili
krásné Vánoce. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí a dobré nálady.
Ivan Radosta, starosta města

KAM V MILEVSKU
O ADVENTU A VÁNOCÍCH?
MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ
čtvrtek 1. 12. od 16 hodin – zimní stadion

Křest knihy jedenáct pohádek
sobota 3. 12. od 15 hodin – Galerie M

Nový betlém

VÁNOČNÍ KAMION

sobota 3. 12. od 16 hodin – nám. E. Beneše

Na letošní Vánoce připravili pracovníci Milevského muzea k vydání už třetí Milevský betlémek, tentokrát s námětem klášterní baziliky
P. Marie. Vyrobila jej opět firma Amadea a měl
by být k dostání na vánočním jarmarku starých
řemesel v neděli 4. prosince v Milevském muzeu.
Po předchozích betlémcích s náměty kostela sv.
Bartoloměje a sv. Jiljí se tak do rukou zájemců
dostává závěrečný kus sběratelské série milevských papírových betlémků, což jistě potěší srdce každého milevského patriota. I tentokrát zůstává cena betlémku stejná jako v předchozích
letech – 60 Kč.
Vladimír Šindelář

JARMARK STARÝCH ŘEMESEL
neděle 4. 12. od 9 hodin – Milevské muzeum

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
neděle 11. 12. od 8.30 hodin – DK Milevsko

VÁNOČNÍ JARMARK
úterý 13. 12. od 15 hodin – 2. ZŠ Milevsko

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
středa 14. 12. od 18 hodin – amfiteátr DK

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA NA NÁMĚSTÍ E. BENEŠE
se koná
v pondělí 5. prosince od 17 hodin.

ANDĚLÉ V NÁS – VÁNOČNÍ TRH
pátek 16. 12. od 12 hodin – Klub Fanouš

VÁNOČNÍ KONCERT PETRY JANŮ
A MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
neděle 18. 12. od 19 hodin – DK Milevsko

ZDOBENÍ STROMKU PRO ZVÍŘÁTKA
středa 21. 12. od 15 hodin – DDM Milevsko

MILEVSKÉ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
pátek 23. 12. od 17 hodin – nám. E. Beneše

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
neděle 1. 1. 2017 od 17 hodin
náměstí E. Beneše
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ na rok 2017
S FOTOGRAFIEMI MILEVSKA
zakoupíte v infocentru a domě kultury
za cenu 110 Kč

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

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

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 14. prosince od
17 hodin ve velkém sále domu kultury.

NOVOROČNÍ VYCHÁZKA
DO OKOLÍ MILEVSKA
neděle 1. 1. 2017 od 14 hodin – od Sokolovny
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Informace z jednání Rady města Milevska
Z rady města 8. 11. 2016
na této již 25. schůzi
18 bodů, z nichž vybíráme:

rada projednala

• Poplatky za odpady – rada doporučila zastupitelstvu ponechat i v roce 2017 stejnou sazbu platby za odpady – i v dalším roce tedy budeme platit, pokud to potvrdí zastupitelstvo,
456 Kč ročně. Bude to nejméně mezi všemi
sedmnácti „okresními“ městy v Jihočeském
kraji.
• Radar Velká – rada ve shodě s faktickým stanoviskem zastupitelů neschválila umístění

dodatečných varovných tabulí pro úsekové
měření rychlosti v místní části Velká.
• Chodník v mateřské škole – oprava chodníku
v areálu mateřské školy Kytička (na sídlišti)
byla do rozpočtu letošního roku zařazena dodatečně. Provedou ji Služby Města Milevska
a rada souhlasila s posunem termínu až na začátek příštího roku. Hlavním důvodem je to,
že služby města musely v posledních týdnech
soustředit většinu svých kapacit na dokončovací práce v Jeřábkově ulici, kde „zachraňovali“ jako subdodavatel dokončení akce.
• Dotační program kultura – rada schválila

vyhlášení každoročního dotačního programu
určeného k podpoře menších kulturních projektů, celková částka na program v rozpočtu
roku 2017 bude 200 tis. Kč.
• Změna v organizaci úřadu – rada města
schválila vytvoření nového odboru městského
úřadu – kanceláře úřadu, který bude přímo
řízen tajemnicí. Odbor vznikne reorganizací
a pracovat v něm budou tedy pouze zaměstnanci, kteří byli dosud zařazeni v jiných
odborech.
více na www.milevsko-mesto.cz
Mgr. Martin Třeštík, místostarosta

Informace z jednání Zastupitelstva města Milevska
Zastupitelstvo města mělo 2. listopadu na programu 12 záležitostí, z nichž vyjímáme:

• Dotační programy – zastupitelstvo schválilo
vyhlášení dotačních programů na rok 2017
pro oblast sportu (4,55 mil. Kč) a sociální
práce (290 tis. Kč). V oblasti sportu dochází
k převodu všech uživatelů městských sportovních zařízení do jednotného režimu.
• Změna rozpočtu – v rámci rozpočtové změny schválili zastupitelé navýšení prostředků

na druhou etapu Švermovy ulice. Částka převyšující 400 tis. bude určena na kompletní
rekonstrukci celého silničního tělesa. V původním záměru se počítalo pouze s jednou
polovinou vozovky, celková rekonstrukce je
však v zájmu kvality a trvanlivosti povrchu
v příštích letech.
• Prodej pozemku – zastupitelstvo těsnou
většinou schválilo vyhlášení záměru na prodej části pozemku v Jeřábkově ulici žadateli,

Dotační programy města na rok 2017
Město Milevsko oznamuje, že již byly schváleny některé dotační programy (dále jen „DP“)
na rok 2017. Jedná se o DP „Sport 2017“, DP
„Kultura 2017“ a DP „Sociální a související
služby 2017“. Úplné znění dotačních programů, formulář žádosti o dotaci a návrh
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

naleznete na stránkách města www.milevsko-mesto.cz v části Městský úřad > Úřední
deska nebo v části Podnikání a rozvoj > Dotační programy.
Žádosti v DP „Sport 2017“ lze podávat v termínu od 8. 12. 2016 do 30. 12. 2016. Žádosti
v DP „Kultura 2017“ lze podávat v termínu

Další projekty podpořené z dotačních
programů Jihočeského kraje
I v roce 2016
došlo ke zlepšení
vybavení
požární techniky
jednotky
SDH
Milevsko. Došlo
k pořízení nových hasičských
zásahových přileb a nového
přenosného požárního žebříku.
Z dotačního programu „ Podpora
jednotek sborů
dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje“
byla poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč. Město
se na spolufinancování akce podílelo částkou
53 tis. Kč.
V letošním roce se podařilo získat také dotaci
na opravu kolumbária na městském hřbitově,

a to z dotačního programu Jihočeského kraje
„Úcta k předkům“. Došlo k opravě vnější omítané zdi kolumbária, opravě odvodňovacího
kanálu a opravě kamenné dlažby a schodiště.
Z dotačního programu Jihočeského kraje byla
poskytnuta dotace ve výši 40 tis. Kč. Město
se na spolufinancování akce podílelo částkou
41 tis. Kč.
V polovině září byla dokončena oprava krovu a střešní krytiny na budově čp. 1, kde sídlí
městská knihovna. Tato oprava byla již nezbytně
nutná, jelikož do střechy na několika místech

společnosti Ekoklima, na vybudování parkoviště a manipulační plochy. Jde o pozemek
přiléhající k areálu Mateřské školy Sluníčko
a v dalším rozhodování bude nutno přihlížet k
zájmům mateřské školy i potřebám podnikání.
• Radar Velká – zastupitelé neschválili návrh
na doporučení radě města – na umístění dodatečných varovných tabulí pro úsekové měření rychlosti v místní části Velká.

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Ing. Petr Švára
vedoucí odboru

od 12. 12. 2016 do 30. 12. 2016 a žádosti
v DP „Sociální a související služby 2017“ lze
podávat v termínu od 2. 1. 2017 do 31. 1.
2017.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Ing. Jana Huptychová
projektové řízení

zatékalo a krov byl na mnoha místech shnilý
a napadený škůdci. I na tuto akci se městu podařilo získat dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje „Kulturní památky“ ve výši 400 tis.
Kč.
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Živnostenské oprávnění pro „Poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru“ – změna zákona!
Dne 1. 12. 2016 nabývá účinnosti zákon
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který ruší vázanou živnost s předmětem podnikání
„Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“.
Podnikatel, který byl oprávněn poskytovat nebo
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě
živnostenského oprávnění, může provozovat

tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona (účinnost 1. 12. 2016).
Žádost o udělení oprávnění k činnosti musí
podnikatel podat u České národní banky do
3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto

Terénní sociální práce v Milevsku
Terénní sociální práce je v Milevsku vykonávána
prostřednictvím terénního pracovníka, který
se zaměřoval a i nadále zaměřuje na pomoc Romům, jež jsou ohroženi sociálním vyloučením
nebo jsou již sociálně vyloučeni. Činnost terénního pracovníka, která je doposud v rámci
programu Podpora terénní práce na příslušný
rok realizována za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti
romské menšiny, spočívá mimo jiné v úsilí o prevenci sociálního vyloučení a jeho prohlubování,
o prevenci sociálně rizikových jevů, o sociální

integraci Romů do majoritní společnosti, o zmírnění negativních důsledků a rizik životních situací Romů, včetně jejich dopadu na společnost a v
neposlední řadě je důležité zmínit pomoc při získávání či znovu nabývání sociálních kompetencí
a dovedností prostřednictvím realizace volnočasových aktivit. V roce 2016 terénní pracovník
ve spolupráci se zaměstnanci Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi
v Milevsku a s Hanou Forejtovou a Vilémem Finkem z Domu dětí a mládeže Písek, detašované
pracoviště Milevsko, prozatím zrealizoval deset

ODBOR DOPRAVY A ŽIVNOSTENSKÝ
Ivana Nováková
referent – evidence podnikatelů

zákona, tedy do 1. 3. 2017. Po uplynutí této lhůty jeho oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Mgr. Jana Krihová, DiS.
terénní pracovník

volnočasových aktivit, při kterých se zúčastnění
například naučili pracovat podle nové techniky
zvané „KUSUDAMA“, strávili odpoledne zaměřené na historii, na pohybové aktivity, zúčastnili
se i aktivit tradičně spojovaných s velikonočními
svátky... Volnočasových aktivit se zúčastňovalo průměrně deset romských klientů. Do konce
roku 2016 bude zrealizováno ještě pět volnočasových aktivit zaměřených na vánoční svátky.

Vyřazené oleje a tuky patří na sběrný dvůr

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nezapomeňte použité potravinářské oleje a tuky

Ing. Marie Vratislavská

(přepálené oleje z fritovacích hrnců, prošlé tuky

Provozní doba sběrného dvora a skládky Milevsko-Jenišovice (telefon: 382 584 153)
pondělí – pátek
sobota		
		
		

celoročně				
zima (listopad – březen)		
léto (duben – říjen) každý sudý týden
léto (duben – říjen) každý lichý týden

07.00–16.00 hodin
zavřeno
08.00–11.00 hodin
zavřeno

Provozní doba sběrného dvora ul. Dukelská 30, Milevsko (telefon: 382 521 447)
po celý rok		
pondělí, čtvrtek			
15.00–17.00 hodin
		sobota				09.00-12.00 hodin

referent – odpadové hospodářství

apod.), které se u Vás nahromadí během vánočních svátků nebo během roku, odevzdat do sběrných dvorů. Odtud budou předány k dalšímu
ekologickému zpracování. Nezatížíte tak životní
prostředí vyléváním těchto odpadů do kanalizačního řádu nebo vhozením do zbytkového odpadu končícího na skládce. Nepatří ani do nádob
na bioodpad!

příspěvky zastupitelů
Smuteční obřadní síň
Zhruba před rokem a půl bylo vedení radnice
postaveno před problém, kde dělat civilní pohřební obřady. Kostel sv. Jiljí, kde se obřady
konaly, začali premonstráti opravovat. Vymýšlely se nejrůznější varianty. Nakonec se našlo
provizorní, ne příliš důstojné řešení. Obřady
se konají v dosud neopravované části kostela,
kde jednu stěnu tvoří plátěné zakrytí opravované části a z průčelní stěny se oloupává

barva. Za jak dlouho postoupí opravy i do této
části kostela? Má radnice připraveno řešení,
až to nastane? Nemělo by mít město vlastní
smuteční obřadní síň?
Mezi investicemi na roky 2015 a 2016 a ani
v návrhu plánu na rok 2017 a výhledu do roku
2019 nic takového není! Nechá současné vedení radnice tento problém příštímu vedení? Zatím v realizovaných i plánovaných investicích

a opravách převládají výdaje na rekonstrukce
kanalizací a ulic prosazované radním pro infrastrukturu! Určitě se snaží svoji funkci vykonávat odpovědně a mj. řešit městem vytvořený
problém v nedostatečné kapacitě kanalizace ve
Švermově ulici po připojení kanalizace z Cukavy. Město však má i naléhavější problémy.
Čtenářům přeji hezké a klidné prožití vánoc.
Za ANO Tibor Kaleja

Vážení spoluobčané, před námi jsou nejkrásnější svátky v roce – Vánoce
Nenechme se válcovat mentalitou společnosti zaměřenou pouze na výkon, konzum
a velké množství negativních zpráv. Nebuďme otroky moderních technologií. Naučme

se třídit informace, které nás obklopují ze
všech stran.
Ze srdce vám přejeme, abyste prožili ve svých
rodinách a se svými nejbližšími svátky plné
Příspěvky zastupitelů nejsou nijak upravovány.

pohody a vzájemného porozumění a Kristův příchod ať vás naplní pokojem a radostí
v srdci do dalších dní nového roku 2017.
MO KDU-ČSL
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Co si přejí děti?
Při slavnostním nasvícení adventní výzdoby
města Milevska oficiálně začal další ročník akce
Strom splněných přání. O co jde? Děti z Dětského domova Zvíkovské Podhradí a Azylového

domu sv. Alžběty pro matku a dítě z Veselíčka
si napsaly seznam dárků, které by chtěly dostat pod stromeček. A vy máte možnost jim jejich přání splnit. Jak jsme již v minulém čísle

Jméno

Věk

Simonka

8

puzzle s obrázkem koní, kreativní sada na výrobu náramku

Alex

6

auto na dálkové ovládání

zpravodaje slíbili, seznam dárků přinášíme. Jestli je vámi vybraný dárek ještě volný, zjistíte na
www.cmlmilevsko.cz nebo na telefonním čísle
organizátora Josefa Kortana 775 369 012.

Dárek

Vanesa

15

bluetooth mini reproduktor (k mobilnímu telefonu), kosmetika

Valentina

14

bluetooth mini reproduktor (k mobilnímu telefonu), kosmetika

Izabela

11

kosmetický balíček – šampón, sprchový gel, deodorant, zubní pasta, kartáček,
kartáč, se kterým se dají rozčesávat zacuchané vlasy, řasenka

Mirek

15

kosmetický balíček – šampón, sprchový gel, deodorant, zubní pasta, kartáček

Dominik

6m

chodítko (může být i použité)

Tereza

15

černá zimní čepice s nápisem „Swag“

Petra

11

lak na rty a voňavka „Playboy“

Petra

17

černý batoh „Vans“

Karinka

6

voňavá paruka a korunka na hlavu

Petr

5

kopací míč

Jaruška

11

společenská hra „Tik,tak …bum“

Valentýna

14

růžový batoh „Mi-PAC All POLKA“ s bílými skvrnami

Dan

12

přenosný reproduktor s připojením na bluetooth

V pondělí 5. prosince 2016
přijde do Latinské školy
v klášteře

svatý Mikuláš ….
od 16 hodin

(tvoření, občerstvení, film a mikulášská nadílka)

děti (s rodiči i prarodiči) zve
Farní charita Milevsko

a
Římskokatolická farnost Milevsko

Rico

8

kopací míč

Karinka

9

nerez termoska

Vašík

13

kniha o rybách, rybaření, o rybářích

Irena

11

hygienická taštička a sponky a gumičky do vlasů

Zuzka

12

džíny vel. 158-164 s dírami na kolenou (a jít domů!)

Dáda

15

mikina s dl. rukávem a nápisem „Stressed depressed but well dressed“

Husova kaple

Belinda

17

černé džíny (S-M) nebo líčení (pudr, řasenka) nebo kulmu ale raději být s
rodinou

Táborská 208

Tadeáš

5

autíčko do vody a bláta

Monika

17

kulma na vlasy Sencor

Žaneta

18

povlečení na polštář a deku s motivem Mickey Mouse

Mojmír

10

kniha Klub Tygrů – Pobřeží koster

Románek

6

zahradní kolečko s nářadím nebo nerez termoska

Kristián

7

pastelky

Martina

12

džíny XL

Petra

13

kniha o koních

VÝSTAVA

HRAVÉ PEKLO
Městys Bernartice
Info: www.hravepeklo.cz

Pondělí, středa, pátek
14.00-18.00

Sobota, neděle
9.00–11.00, 13.00–18.00

Vítání občánků

Ve čtvrtek 3. listopadu proběhlo vítání nových občánků města Milevska. Místostarosta Mgr. Martin Třeštík přivítal 5 kluků a 4 holčičky, zleva na fotografiích Jakub Barda, Jan Barda, Ondřej Stejskal, Jan Šimák, Ilona Lili Zemanová, Albert Mošovský, Denisa Krištofová, Julie Špánková a Elen Fleglová.
Krásné básničky během vítání přednesly děti z MŠ Sluníčko zleva Nela Pillerová, Dominik Janka a Adéla Hanusová.

prosinec

2016

strana

5

Umělci z Milevska a okolí pro knihovnu! Jonášův betlém
V Městské knihovně v Milevsku se snažíme Vznikla by tak malá galerie umělců z Milevska 2016
drobnými úpravami (malováním, výměnou
nábytku, malými přestavbami) zpříjemnit
prostředí půjčoven. Vyzýváme milevské malíře
a fotografy, jestli by nám nepomohli zaplnit
prázdné stěny ve studovně svými pracemi.

a okolí. Máme představu, že byste nám svá
díla zapůjčili na určitou dobu, popřípadě věnovali... Máte-li zájem nás podpořit, zastavte
se v knihovně, rádi Vám vše ukážeme a domluvíme se!

TIP NA VÁNOČNÍ�DÁREK
Divadelní�představení

HVĚZDNÉ�MANÝRY
Neděle�19.�února�2017
DK�MILEVSKO
Hrají:
L.�Vaculík,
M.�Bočanová/A.�Gondíková/K. Špráchalová
V. Žehrová/O. Želenská
B.�Chybová/R.�Pavlovčinová
M.�Zounar
I. Andrlová/P.�Rychlá
V.�Peterková/I. Andrlová
F.�Tomsa
Z.�Pantůček/M.�Sobotka
vstupné:�310�a�290�Kč
předprodej:�www.milevskem.cz,�DK�Milevsko,
Infocentrum�Milevsko,�Milevské�kino

Farní charita Milevsko ve spolupráci
s klášterem premonstrátů Milevsko
srdečně zve na

ADVENTNÍ
ROZJÍMÁNÍ

Každý rok ve stejný den odehrává se nejdůležitější milevská událost. Tou je nade vší pochybnost Jonášův betlém. V tradičním termínu
25. prosince se tedy sejdeme v dobrém rozmaru a plné síle k oslavě nabytých kil a pozbytých
peněz.
Letos k tomu zahrají stárnoucí playboyové Ticho
de Pre Cupé Band, Tuzexova nová kapela Smrtislav, jíž kritici přisuzují přídomek Wanastovky
21. století, dále insurance-pop z Prahy Just Naked a sedlčanští rockabilly přátelé táborových
ohníčků The Beautifuls.
Po celý večer budou opět moci návštěvníci koncertu přispět na dárky dětem ze sociálně slabších rodin. Již čtyřikrát se v předešlých letech
děti radovaly z dárků, které by jinak pod stromečkem nemohly nalézt. Na FB stránce Jonášův
betlém však seznam dárků budete moci omrknout ještě před Štědrým dnem. V případě zájmu
lze dárky zakoupit a s Jonášovou pomocí dětem
dopravit přímo pod stromeček.
První kapela začne hrát ve 20 hodin, vchod
se otevře v 19.30, vstupné je 99 Kč. Na celou
akci posvítí sluníčko a pokora, po půlnoci proběhne hledání Peroutkova textu - Jonáš byl
gentleman!
Poděkování za podporu této bohulibé události
patří městu Milevsku, které pomáhá zprostředkovat a zajišťovat kontakt mezi pořadateli a obdarovanými, všem zainteresovaným z DK Milevsko, bráchům Hadáčkovým a mnohým dalším.
Za pořadatelský team Míša Kupcůch

S P. JANEM BÖHMEM

Neděle 11. 12.

(Lidská očekávání naplněná v Kristu Spasiteli
– úvaha nad Matoušovým evangeliem
a rodokmenem Ježíše Krista, s hudebním
doprovodem)

od 8.30 hodin

LATINSKÁ ŠKOLA
11. 12. 2016 V 17 HODIN

VÁNOČNÍ TRHY
V DK MILEVSKO

(3. ADVENTNÍ NEDĚLE)

spojené s výstavou železničních modelů
vstupné 5 Kč

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
„Aktuality“
Lektor: Ing. Václav Dvořák – FINVEST Příbram
Termín: čtvrtek 8. prosince 2016 od 14.00 do 17.00 hodin
Místo konání: DŮM KULTURY MILEVSKO, Nádražní 846
Na tomto tradičním semináři bude prostor k široké diskusi na témata, která
budou účastníky semináře zajímat. Lektor probere poslední novinky z dílny GFŘ,
které se dozví na svém školení. Bude odpovídat na nejrůznější dotazy, které
si účastníci mohou na seminář připravit. Seminář je i poslední poradenskou
přípravou před blížícími se závěrkami. Bude příležitost společně probrat první
ostré zkušenosti z EET.

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2017
připojujeme poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.
Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Ing. Petr Bašík - člen představenstva a předseda Rady oblasti ObHK Milevsko
Kontakt: e-mail: kuznikova@jhk.cz; tel. 383 809 209; mobil: 608 572 260; www.jhk.cz

Předporodní kurzy, cvičení pro těhotné
Laktační poradna, návštěvní služba
Cvičení s miminky a malými dětmi od 3 měsíců do 1. roku
Gynegymnastika - cvičení pro ženy podle Ludmily Mojžíšové
Zdravotní cvičení vhodné i po šestinedělí
Aróma relaxační masáže i pro těhotné

haluzova2@seznam.cz
www.predporodnikurzy8.cz
Centrum péče
pé o ženy
eny

Lektorka:
Mgr. Jaroslava Haluzová DiS.
porodní asistentka, laktační
poradce a dětská sestra
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střípky z minulosti
Dětská hračka či náboženský symbol?
Aneb nálezy drobné hrnčířské plastiky z okolí Milevska.
O tom jaké bylo dětství v dobách minulých, toho
mnoho nevíme. Pramenů pro studium této etapy
života je velmi málo. Bádání o dějinách dětství
se proto musí opírat především o ikonografii
a etnografii. Víme, že během středověku byla
vysoká dětská úmrtnost. Dospělého věku se tedy
dožil pouze zlomek dětí. Způsob, jakým děti
prožívaly své krátké dětství, byl závislý na tom,
z jaké společenské vrstvy pocházely. Jiný byl
život dětí na venkově, jiný v aristokratických
rodinách.

obou předchozích pak vzniká plastika jezdecká.
Tyto plastiky jsou vytvářeny tzv. z volné ruky
(tzn. bez použití formy). Z širšího okolí Milevska

Obr. 3. A, B – chřestítka v podobě ptáčků.
(Podle Smetánka 1961, obr. 28).

známe několik nálezů drobných zoomorfních
i antropomorfních plastik, které bych Vám chtěla blíže představit.
Jedna takováto plastika pochází z obce Rohozova. Tato figurka znázorňuje postavu muže
v kápi s rukama sepjatýma před ústy (obr. 1).
Z obličeje vystupuje ostře řezný nos, nápadné
jsou také velké kolkované oči. Přestože plastika
dosahuje velmi malých rozměrů (výška 3,8 cm),
byla její výrobě věnována poměrně velká pozornost. Na základě jiných nálezů je tato plastika
Obr. 1: Rohozov. Plastika mnicha
(Rytíř 2010, obr. 2).

Obr. 4. Keramická plastika koníčka z Pohnání,
okr. Tábor (Čapek – Menšík – Prokop 2014, obr. 3).

Pro představu o tom, jak vypadala středověká
hračka, můžeme využít archeologické prameny.
Jedním z těchto pramenů je drobná hrnčířská
plastika. Podle typu ztvárnění jí dělíme na plastiku lidské postavy, plastiku zvířete a spojením

O tom, zda se jednalo pouze o dětské hračky či náboženské předměty se vedly dlouhé diskuze. Podle posledního názoru nemusíme vyloučit ani jednu
z interpretací. Naopak spolu mohou obě roviny
souviset. S plastikami se hrály příběhy (slyšené či
viděné), které měly často náboženský charakter.
Kamila Pokorná, Milevské muzeum
Milevské muzeum hledá pro doplnění svých
sbírek hračky vyrobené v 60.-90. letech
minulého století v milevských podnicích
GAMA (KOH-I-NOOR). Preferujeme zejména
hračky, které jsou v původních obalech
(krabičkách). Ty nejzajímavější předměty lze
po vzájemné dohodě odkoupit. Za nabídky
předem děkujeme.
Milevské muzeum

Stejně jako dnes i v minulosti si děti vymýšlely
několik způsobů hry. Mezi hry, ke kterým není
třeba žádný prostředek, můžeme zahrnout různé
sportovní aktivity, jako je cvičení, honěná nebo
přetahování. U malých dětí byly oblíbené zvukové hračky - píšťalky, bubínky nebo chrastítka.
Dále se hrály hry, které byly založené na soutěživosti např. kuličky či kostky. Podobně jako
dnes byly nejoblíbenější chlapeckou hračkou
napodobeniny zbraní, u holčiček pak hrály prim
panenky.

Obr. 2: Milevsko. Plastika ptáčka
(Rytíř 2010, obr. 7).

7,3 cm. V horní části těla jsou dva kruhové otvůrky, které mohly sloužit k protažení provázku a k
zavěšení plastiky. Podobné plastiky pocházejí ze
Sezimova Ústí, kde byla nalezena dvě chřestítka
ve tvaru ptáčků (obr. 3).
Kromě nálezů ze Sezimova Ústí pochází z Táborska
torzo další zvířecí plastiky. Tento nález pochází
z Pohnání, obce, která se nachází asi 15 km severovýchodně od Tábora. Plastika představuje
přední polovinu zvířete, nejspíše koně či kentaura (obr. 4). Zajímavé je provedení figurky. Ostře
modelovaný nos a kolkované oči jsou nápadně
podobné výše popisované figurce mnicha z Rohozova (obr. 1). Snad torzo dalšího koníčka pochází z Ostrova u Branic, o jeho přesnější podobě
ani pravé funkci prozatím nic nevíme. V případě
koníčků můžeme uvažovat o tom, že sloužili jako
figurky při světských dětských divadelních hrách.
Mohlo se jednat o hry s náboženskou tématikou
i o světské hry např. turnaje.

interpretována jako postava modlícího se muže
(mnicha), může se jednat o dětskou hračku, ale
stejně to může být i součást tzv. domácích oltáříků. Datovat ji můžeme do 14.-15. století.
Další plastika pochází z Vitanovy hory (vrch Bečov) nedaleko Milevska. Jedná se o figurku ptáčka (obr. 2). Jeho hlavička je bohužel odlomena. Na těle je vrypy a rytými liniemi zobrazeno
peří a křídla. Plastika je vysoká 6,6 cm a dlouhá

prosinec

2016

strana

7

fotoobjektivem

Svatomartinský průvod, který již pošesté pořádal Dům kultury Milevsko, přilákal i přes nepřízeň počasí velké množství dětí. Ty po průvodu měly ještě
možnost vidět kouzelnické představení Ondřeje Hrtoně a ohňovou show Kateřiny Stehlíkové. Po programu dostaly děti svatomartinský rohlíček.

Závodnice RG Proactive Milevsko Ludmila Korytová (vlevo) a Kristýna
Souhradová zvítězily v pátek 11. listopadu na přeboru Jihočeské oblasti ve
společné skladbě dvojic a mohou se tudíž pochlubit tituly krajských přebornic pro rok 2016.

Na podzimní sychravé dny Centrum Milísek připravilo pro ženy v překrásném rezidenčním areálu hotelu Orlík relaxační „Wellness víkend s
jógou“. Již nyní je připraveno jeho pokračování v jarních měsících (květen
2017).

V sobotu 19. 11. proběhla v Milevsku dlouho očekávaná pekelná show.

V pátek 4. října se v knihovně konalo Dýňování.
Pustila se do něho paní knihovnice z dětského
oddělení Zdeňka Krpálková a stoly se prohýbaly pod dobrotami z dýní. Ochutnávalo se, povídalo a sdílely se recepty nejen z knížek.

V pátek 18. listopadu pracovníci Služeb Města
Milevska usadili na nám. E. Beneše vánoční
strom.
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kultura a sport v milevsku a okolí
PAŘBA O VÁNOCÍCH
sobota 10., neděle 11. 12.

Milevské kino
5. května 117| tel.: 382 521 216
www.milevskem.cz

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
čtvrtek 1. 12.

15.00

ČR – Komedie - Od tvůrců komedie Ženy v pokušení.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

vstupné: 50 Kč,
členové SK ZVVZ: 25 Kč

97 min.

17.30
15.00

90 min.

SANTA JE POŘÁD ÚCHYL!
čtvrtek 1., pátek 2. 12.

20.00

USA – Komedie - Odpudivě neodolatelný kasař
Willie (Billy Bob Thornton) je stále alkoholik,
pořád děvkař a už zase na dně. O tom, jak prochlastat a proválet život by mohl vyučovat.

92 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

SNOWDEN
sobota 3. 12.

20.00

134 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

HOLOGRAM PRO KRÁLE
neděle 4. 12.

20.00

USA – Romantický, drama - V ekonomickou
krizí sužovaném roce 2010 přijíždí zkrachovalý, deprimovaný a čerstvě rozvedený
americký obchodník Alan Clay (Tom Hanks)
do Džiddy v Saúdské Arábii v naději, že zde
uskuteční nejlepší obchod svého života.

98 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY
čtvrtek 8., pátek 9. 12.
20.00

USA – Akční, horor - Další pokračování úspěšné filmové série Underworld.

3D TITULKY

91 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

LICHOŽROUTI
pátek 9. a sobota 10.
neděle 11. 12.

17.30
15.00

ČR, SR, Chorvatsko - Animovaný, rodinný - Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi
lidmi a mohou za to, že lidstvu z páru ponožek
vždy zůstane jen jedna – lichá.

DABING

vstupné: 100 Kč

86 min.

15.00

TITULKY

121 min.

ROGUE ONE: STAR WARS STORY
čtvrtek 15. až sobota 17. 12.
20.00

USA – Akční, sci-fi - Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů
Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást
plány Hvězdy smrti.

3D DABING

Francie, Německo, USA – Drama - „Špion,
Hacker, Zrádce, Hrdina” - Edward Snowden
změnil současný svět jako málokterý člověk.
Strhující příběh, který vedl až k největší špionážní kauze moderní doby.

TITULKY

105 min.

Velká Británie, Česko, Francie – Životopisný,
thriller - Snímek Anthropoid vychází z výjimečného skutečného příběhu vojenské operace za druhé světové války, jejímž cílem byl
atentát na obergruppenführera SS Reinharda
Heydricha.
vstupné: 50 Kč,
členové SK ZVVZ: 25 Kč

vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

TITULKY

TITULKY

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ČR - Rodinná filmová pohádka - Anděl Páně 2
je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem
v hlavních rolích.

TITULKY

USA – Komedie - Když vedoucímu pobočky
jeho upjatá sestra ve funkci generální ředitelky společnosti pohrozí, že jeho pobočku zavře, rozhodne se zachránit situaci velkolepým
vánočním večírkem, na kterém by ulovil významného klienta, ale večírek se mu poněkud
vymkne z rukou…

ANTHROPOID
čtvrtek 15. 12.

ANDĚL PÁNĚ 2
čtvrtek 1. až sobota 3.
neděle 4. 12.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

20.00

133 min.

vstupné: 150 Kč

3D TITULKY

102 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč

dům kultury
Nádražní 846 | tel.: 383 809 200
www.milevskem.cz

DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA
pátek 2. 12. odjezd v 15 hodin od DK

Zájezd do dolů v Příbrami na mikulášskou nadílku – jen pro předem přihlášené.
jízdné + vstupné: 200 Kč

MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM – 4.A
pátek 2. 12.
19.00
VÁNOČNÍ KAMION – MILEVSKO 2016
sobota 3. 12.
16.00

Coca Cola Vánoční kamion opět na cestě. Červený Coca-Cola kamion vyráží na své tradiční
vánoční turné po České republice. Všichni,
kteří si chtějí vychutnat sváteční atmosféru
a současně přispět na dobrou věc, jsou srdečně zváni.

nám. E. Beneše
vstupné: zdarma

LIMONÁDOVÝ JOE
sobota 3. 12.

17.00

Hraje: Divadelní spolek Kovářovská opona

velký sál

INKARNACE
neděle 18. 12.

20.00

USA – Horor - Víra nás opustila. Dr. Seth Ember (Aaron Eckhart) má jedinečnou schopnost, kterou uplatňuje při léčbě posedlých
osob. Umí totiž přímo vstoupit do jejich mysli
a v ní přímo čelit zlu, způsobujícímu pomatení
jejich mysli.

TITULKY

86 min.

do 15 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč

ZPÍVEJ
čtvrtek 22., pátek 23., čtvrtek 29.,
pátek 30. 12.
17.30

USA – Animovaná komedie - Nejočekávanější
animovaná komedie roku! Koalí král zábavního průmyslu (bývalý) marně přemýšlí, jak
udržet svůj podnik na nohou, než ho napadne
uspořádat pěveckou soutěž.

3D DABING

Callum Lynch (Michael Fassbender) díky revoluční technologii odhaluje ve své DNA genetické vzpomínky svého prapředka Aguilara
žijícího v 15. století.

110 min.

20.00

ČR – Komedie - Manžel na hodinu jako pokračování mimořádně úspěšné české komedie
a diváckého hitu z roku 2014 sleduje další
osudy čtveřice hráčů vodního póla z Nymburku, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé.

ORIGINÁLNÍ ZNĚNÍ

105 min.

do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

ASSASSIN´S CREED
čtvrtek 29., pátek 30. 12.

PARTIČKA OPĚT V MILEVSKU!
pondělí 5. 12.

20.00

Po téměř dvou letech rozesměje Dům kultury v Milevsku šestice známých šílenců, které
dobře znáte z televizní obrazovky.

velký sál, balkon
vstupné: 430 Kč

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 7. 12.
18.00-20.00
loutkový sál
IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 8. 12.
13.30
Poradna Jitky Hanzalové.

učebna 2
IRISDIAGNOSTIKA – PŘEDNÁŠKA
čtvrtek 8. 12.
17.00

Přednáška Jitky Hanzalové na téma Prevence
zdravotních problémů včetně psychiky.

vstupné: plné 150 Kč, děti 130 Kč

MANŽEL NA HODINU
čtvrtek 22., pátek 23. 12.

vstupné: 80 Kč, členové SK ZVVZ 40 Kč

20.00

USA – Akční, sci-fi - Osud ti koluje v žilách.

učebna 2
DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER
JAK ZABALIT DÁREK?
čtvrtek 8. 12.
18.00

Ukázka netradičního balení dárků aneb přijďte se inspirovat neotřelými nápady Dagmar
Kolingrové.

výuková učebna
vstupné: 30 Kč

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
neděle 11. 12.

08.30

Tradiční trhy spojené s výstavkou modelů
vláčků.

prosinec

prostory DK

vstupné: 5 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
úterý 13. 12.
13.00-16.00

Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny v DK
Milevsko, každé druhé úterý v měsíci.

učebna 2
TOULKY ZA POZNÁNÍM
úterý 13. 12.

18.00

Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela,
aneb pěšky z České republiky až k oceánu
na západ Španělska. Přednáší cestovatel Patrik Kotrba.

loutkový sál

vstupné: 25 Kč

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 14. 12.
17.00
velký sál
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
středa 14. 12.
18.00

Po celé České republice v 18 hodin zazní
stejné koledy. Jedná se o akci regionálních
Deníků, která spojí stovky míst. Součástí bude
i malá dílna pro děti, která bude připravena
od 17.30 hodin.

amfiteátr DK

vstupné: zdarma

VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
CESTA DO BETLÉMA
sobota 17. 12.
15.00

Adventní pořad pro malé i velké diváky. Adventní pásmo sestavené z koled, vánočních
písní a zvyků. Děti mají možnost si zazpívat
koledy přímo na jevišti a zasoutěžit si v adventní náladě s betlémskou kapelou.

velký sál

vstupné: předprodej 50 Kč,
na místě 60 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT PETRY JANŮ
a MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
neděle 18. 12.
19.00
velký sál
vstupné: 340 a 320 Kč

STAREJ BETLÉM SNESENEJ Z PŮDY
středa 21. 12.
17.00

Vánoční muzicírování žáků a učitelů 2. ZŠ Milevsko.

velký sál

18.00

Účinkují: Milevský dětský sbor a Milevský
smíšený sbor

kostel sv. Bartoloměje

Vstupné: předprodej dospělí 90 Kč, děti 30
Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti 220 Kč),
na místě dospělí 110 Kč, děti 50 Kč. Předprodej vstupenek do 21. 12. 2016 v kanceláři DK
Milevsko, Infocentru Milevsko a Milevském
kině.

VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ
sobota 24. 12.
Více informací na plakátech.

JONÁŠŮV BETLÉM 2016
neděle 25. 12.

20.00

Ticho de Pre Cupé Band - rock / Milevsko,
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Smrtislav - rock / Praha, The Beautifuls - rockabilly / Sedlčany, Just Naked - rock - pop / Praha. Po celý večer budou opět moci návštěvníci
koncertu přispět na dárky dětem ze sociálně
slabších rodin.

SAUNA:
středa: MUŽI
čtvrtek: ŽENY
pátek: MUŽI

prostory DK

vstupné: 99 Kč

Městská knihovna

SENIOR SILVESTR
LOUČENÍ S ROKEM 2016
čtvrtek 29. 12.
19.00-24.00

Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 521 231

Hraje:

Malá

Valdaufinka

Ády

Školky

DK Milevsko ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ Milevsko a Sociálními službami Města Milevska pořádají poslední taneční večer v roce 2016.
velký sál
vstupné: 100 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč
(v ceně vstupného je i přípitek)

ROCKOVÁ NOC 2016
pátek 30. 12.

20.00

Vystoupí FANTOM, ELIZABETH - speciální
host Sabina Křováková, AFTER HOURS.
Během akce proběhne křest nového CD skupiny Elizabeth. Moderuje Dárt.

prostory DK

vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
neděle 1. 1. 2017
nám. E. Beneše

17.00

vstupné: zdarma

galerie M
Nám. E. Beneše 1 | tel.: 382 522 082
www.milevskem.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY KABINET
čtvrtek 1. 12.

17.00

Výstava obrazů MgA. Denisy Cirmaciové,
Ph.D. Krajinomalba, zátiší, technologická kopie, 2005–2016.

VÝSTAVA: KABINET
od pátku 2. 12. do čtvrtka 5. 1. 2017

Výstava obrazů MgA. Denisy Cirmaciové,
Ph.D. Krajinomalba, zátiší, technologická kopie, 2005–2016.
vstupné: 10 Kč

KŘEST KNIHY KLASICKÝCH POHÁDEK
„JEDENÁCT POHÁDEK“
sobota 3. 12.
15.00

Autorem knihy je Zdeněk Klásek, kmotrem pohádkář Robert Drozda.

vstupné: dobrovolné

VÁNOČNÍ KONCERT
pátek 23. 12.

2016

SPOS Milevsko

16.00-21.00
15.00-21.00
15.00-21.00

www.knihmil.cz

CVAKYCVAK 2016
celý prosinec

Výstava milevského fotoklubu Cvakycvak
na téma: fotografika - krajina - detail - cestopis
- portrét.
Vystavuje Martin Pelich, Stanislava Vachtová,
Petr Stříž, Martin Himl a Vladimír Kotrba.

vestibul knihovny
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
čtvrtek 8. 12.
10.00

Poslední přednáška zimního semestru Dějin
oděvní kultury.

studovna
BIBLIOBAZAR ANEB KDYŽ KNIHY
POMÁHAJÍ - 2. ROČNÍK
pátek 9. 12.
13.00-17.00
sobota 10. 12.
09.00-11.00

Vyberte ze své domácí knihovny knihu, která
pomůže. Napište do ní tužkou cenu a přineste
ji do knihovny. 9. a 10. 12. proběhne ve vestibulu knihovny ve městě 2. ročník BIBLIOBAZARu. Tentokrát výtěžek z prodaných knih
poputuje na vybudování BUKRUMU = místa
na rozvoj čtenářství starších dětí a mládeže.

vestibul knihovny
VČELY NEDÁVAJÍ JENOM MED
A ŽIHADLA
středa 14. 12.

17.00

Beseda s Richardem Šimkem, předsedou včelařského spolku v Milevsku. Zveme nejen příznivce včelařství, ale všechny, kteří se chtějí
o včelách něco zajímavého dozvědět. Součástí
bude prodej včelích produktů.

studovna

vstupné: zdarma

ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA V KNIHOVNĚ
každý prosincový pátek
15.00-16.00

Přijďte si zkrátit čekání na Ježíška do knihovny. Zveme děti na tvoření čertíků, stavění betlému, výrobu vánočního přáníčka a andělíčků.
Budeme si číst, povídat a společně se těšit
na Vánoce. Více informací na dětském oddělení.

dětské oddělení

Senior klub ZVVZ

J. A. Komenského 1034 | tel.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz
Veřejné bruslení dle rozpisu na stránkách
www.spos-milevsko.cz.

MIKULÁŠSKÉ BRUSLENÍ
01. 12.
SPORTOVNÍ HALA:
Florbal - ml. žáci
Handball ženy - Písek
Handball turnaj
Florbal elevové
FC ZVVZ turnaj
Nohejbal turnaj
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16.00-18.00
11. 12. 08.00
11. 12. 16.00
17. 12. 08.00
18. 12. 08.00
26. 12. 08.00
30. 12. 09.00

www.zvvz.cz/seniorklub

BIO SENIOR - BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
čtvrtek 1. 12.
15.00
Komedie o ženské odvaze a nesnázích.

Milevské kino

vstupné: 50 Kč, pro členy 50% sleva po předložení průkazky

ADVENT V SALZBURGU
sobota 3. 12.

Pořádá CA TRIOTOUR, podrobné informace
na plakátech.

LIMONÁDOVÝ JOE
sobota 3. 12.

17.00

prosinec
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Známá komedie v podání souboru Kovářovská opona.

Dorota Lukášová a děti ze ZUŠ Milevsko. Od 9
do 17 hodin bude otevřen klášterní obchůdek.

Vstupné pro členy senior klubu po předložení
průkazky 40 Kč.

17.15

DK Milevsko

KURZ ANGLIČTINY
středa 7. 12.
08.30-10.40
1. ZŠ
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE
čtvrtek 8. 12.

Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
s Kaméliemi a dalšími zpěváky v Divadle Tábor. Odjezd v 17.45 hod. od sokolovny, zastávka u paneláku.

Divadlo Tábor
PRAHA PŘEDVÁNOČNÍ
úterý 13. 12.

Návštěva vánočních trhů a prohlídka historického objektu dle nabídky. Odjezd v 7.30 hod.
od sokolovny, zastávka u paneláku.

KURZ NĚMČINY
středa 14. 12.
08.30-10.40
1. ZŠ
BIO SENIOR - ANTHROPOID
čtvrtek 15. 12.
15.00

Životopisný thriller dle skutečného příběhu
z 2. světové války.

Milevské kino

vstupné: 50 Kč, pro členy 50% sleva po předložení průkazky

LOUČENÍ S ROKEM 2016
čtvrtek 29. 12.

19.00

Vstupné pro členy Senior klubu po předložení
průkazky 50 Kč.

Latinská škola
BAREVNĚ SPOLU
sobota 10. 12.

Vernisáž výstavy Sylvie Šindelářové. Výstava
bude otevřená v neděli 11. a 18. 12. po mši
svaté od 10 do 11.30, a před adventním koncertem 18. 12. od 15 do 16 hodin, jindy po dohodě na tel. 737 166 733, 777 617 127.

barokní prelatura
KONCERT MANŽELŮ
IRENY A VOJTĚCHA HAVLOVÝCH
sobota 10. 12.
17.30
barokní prelatura
ADVENTNÍ KONCERT
neděle 18. 12.
16.00
Manželé Lukášovi.

Latinská škola
vánoční KONCERT MILEVSKÉHO
SMÍŠENÉHO a dětského SBORU
pátek 23. 12.
18.00
kostel sv. Bartoloměje
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
JANA JAKUBA RYBY
pondělí 26. 12.
16.00
V podání sboru z Mirovic.

klášterní bazilika

Husova kaple v Bernarticích

www.kctmilevsko.pisecko.info

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
úterý 6. 12.
PREVENTIVNÍ TÉMA:
DŮLEŽITOST RODINY
čtvrtek 8. 12.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
středa 14. 12.
ANDĚLÉ V NÁS
pátek 16. 12.

NOVOROČNÍ VYCHÁZKA DO OKOLÍ
MILEVSKA
neděle 1. 1. 2017

Tradiční krátká odpolední vycházka, odchod
ve 14 hodin od sokolovny.
vede: Jindřich Janouch

Milevský klášter
Klášterní 556 | tel.: 382 521 458
www.milevskoklaster.cz

ADVENTNÍ KONCERT
neděle 4. 12.

16.00

13.00
14.00
13.00
12.00-17.00

13.00

Závodní ovce je pikantní písničkové paté aneb
proklatě pálivá paštika. Závodní ovce jsou
funk - folk - rock - rap - pop - blues, a to vše
pod jednou střechou!

ZUŠ Milevsko
Libušina 1217 | tel.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

VÁNOČNÍ BESÍDKA PRO SENIORY
středa 21. 12.
14.00

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ, dechový soubor
LEGO.

Klub důchodců, ul. Gen. Svobody
VÁNOČNÍ KONCERT
čtvrtek 22. 12.
17.00

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ, dechový soubor
LEGO, swingový orchestr SILVER BAND.

15. JARMARK STARÝCH ŘEMESEL
neděle 4. 12.
09.00-17.00

Jarmark je spojený s prodejem vánočního zboží a rukodělných výrobků.
vstupné: 30 Kč, děti a důchodci 20 Kč

2. ZŠ J. A. Komenského
tel.:

382 521 375

VÁNOČNÍ JARMARK
úterý 13. 12.

15.00

Dílny pro děti, dětský vánoční trh, vánoční zpívání, občerstvení…

Centrum Milísek
Sažinova 763 | tel.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

13.00

SaS ROZÁRKA – klub maminek

PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÉM VÝVOJI
DĚTSKÉ NOHY
01. 12.
11.00
Přednáší Romana Cihlářová.

ODPOLEDNE S MIKULÁŠEM
05. 12.
16.00
Latinská škola
PEČEME PERNÍČKY
06. 12.
10.00
BESEDA O RODIČÍCH A DĚTECH
13. 12.
10.00
Přednáší Mgr. Jaromír Basler.

KRUTEJ KOUŘ V KAMENÁČI
KONCERT KAPELY ZÁVODNÍ OVCE
sobota 10. 12.
20.00

www.2zsmilevsko.cz

Vánoční trh spojený s prodejem perníčků a dekorací, součástí trhu bude tvořivá dílna, kde si
budeme povídat o vánočních tradicích.

PEČEME VÁNOČKY
úterý 20. 12.
VÁNOCE V NZDM
čtvrtek 22. 12.

www.kamenac.net

www.muzeumvmilevsku.cz

Hůrecká cesta 227 | tel.: 731 604 444

a) do Hrejkovic – odchod od Humaniky v 10
hodin.
vede: Zuzana Sekalová
b) do okolí Bernartic – informace o odjezdu
podá Jaroslav Mácha - tel: 737 233 123, další
informace ve vývěsní skříňce.
c) na Velký Mehelník – individuální akce, cíl
do 13.30 hod., možný odjezd vlakem v 7.41
hod.

Kamenáč music art pub

Klášterní 557 | tel.: 382 521 093

Více informací na www.hravepeklo.cz.

Klub českých turistů

SILVESTROVSKÝ VÝLET
sobota 31. 12.

ANDĚLÉ V NÁS - VÁNOČNÍ TRH
16. 12.
12.00-17.00

Milevské muzeum

VÝSTAVA HRAVÉ PEKLO

Nízkoprahový klub Fanouš

Pěší vycházka okolím Milevska cestou necestou. Délka trasy do 15 km, možnost zkrácení.
Sraz v 9.30 hod. na náměstí u prodejny Centrum.
vede: Vladimír Ondruška
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sál ZUŠ

Obec bernartice

DK Milevsko

VYCHÁZKA DO NEPOHODY
neděle 4. 12.
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VÍKEND S HORMONÁLNÍ JÓGOU
sobota 3.-neděle 4. 12.
09.00-16.30

Víkendový kurz pro ženy s certifikovanou
lektorkou Ing. Dagmar Hellerovou. Přihlášky
na www.jogahormonalni.cz.
cena: 2000 Kč

MIKULÁŠ A ČERT V JESLIČKÁCH
pondělí 5. 12.
10.00
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
V PORADNĚ
pátek 9. 12.
09.00–16.00

Bezplatné poradenství v rámci projektu „Klíče pro rodinu 2016“. PhDr. Vlasta Hořánková (psycholog), přihlášky předem na telefonu
723 449 409.

prosinec

VÁNOČNÍ DOPOLEDNE V JESLIČKÁCH
úterý 20. 12.
10.00

Kouzelné dopoledne plné překvapení a dárků.

JESLIČKY – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
pátek 23. 12. – neděle 1. 1. 2017

DDM Milevsko
Na tržišti 560 | tel.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

ZDOBENÍ STROMKU PRO ZVÍŘÁTKA
středa 21. 12.
15.00

Tradiční vycházka do lesa, zdobení stromku
ovocem a zeleninou.

VÁNOČNÍ TURNAJ – STOLNÍ TENIS
čtvrtek 29. 12.
09.00

Každoročně pořádaný turnaj, kategorie dle
účastníků. Startovné zdarma!

JUNÁK - SEDMIČKA MILEVSKO

2016
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vyhrazeno pro školy
MŠ KYTIČKA

Loutkaření v písecké Sladovně
Ve čtvrtek 10. listopadu se vypravili předškoláci
z MŠ Kytička na exkurzi do neobyčejného světa
loutek a loutkových divadel v písecké Sladovně. Prostřednictvím Loutkové akademie se děti
ocitly ve stařičké třídě loutkářského profesora,
prohlédly si muzeum loutek a scény renomovaných českých loutkových divadel, zahrály si černé divadlo, stínové divadlo, maňáskové divadlo,
zkusily vodit marionety... v loutkařské dílně si

mohly vyrobit i vlastní loutku. Zpestřením výletu
byla i návštěva kamarádů v písecké 13. MŠ.

MILEVSKÉ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
pátek 23. 12.
17.00
Betlémské světlo, ukázka vánočních zvyků.

nám. E. Beneše

Farní charita Milevsko
U Bažantnice 561 | tel: 734 435 162
www.fchm.cz

Setkání se svatým mikulášem
pondělí 5. 12.
16.00

Tvoření, občerstvení, film a mikulášská nadílka.

Latinská škola
Adventní rozjímání S p. janem
bÖHMEM
neděle 11. 12.
17.00
Latinská škola

Pečení svatomartinských rohlíčků
Ani letos jsme v MŠ neporušili tradici. Děti ve
třídě Pampelišky uctily svátek Martina pečením svatomartinských rohlíčků... A protože je

důležitým tématem svatomartinského svátku
také akt obdarování, o rohlíčky jsme se podělili
s kamarády a ochutnat dostali i mámy a tátové...

Redakce Milevského zpravodaje
upozorňuje, že uzávěrka lednového
čísla je v pátek 16. prosince
ve 12 hodin.

Dýňování v Kytičce
V posledních letech si dýně získává stále větší
popularitu. Ať už je spojována s kulinářskými
počiny, Hallowenem nebo součástí podzimí výzdoby... V MŠ Kytička jsme začali pěkně od začátku... dýně jsme vyseli již na jaře a pozorovali
jejich růst od prvního lístečku. Úroda sice nesplnila očekávání, ale děti měly radost i z menších,
zato rozmanitých tvarů dýní. To nás inspirovalo

k uspořádání „dýňohrátek“ či „dýňobraní“,
na názvu vlastně ani nezáleží. Podstatné je, že
se 1. 11. v MŠ sešla parta rodičů, kteří si stále
ještě umí s dětmi hrát... Společně jsme vyráběli papírové dýně, látkové dýničky, lampičky,
netopýrky, vybarvovali sádrové odlitky a pochopitelně dýně vydlabávali a vyřezávali z nich
strašidelné i veselé obličeje. Zahráli jsme si i na
pavoučky a pletli sítě,
nechybělo stylové občerstvení. V 17 hodin
akce vyvrcholila nasvícením dýní ve školní
zahradě. Akce měla
veliký ohlas z řad dětí
i rodičů, spokojené
jsme byly i my v Kytičce. Už teď přemýšlíme... co dáme příště!?

prosinec
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1. ZŠ MILEVSKO

Úspěchy žáků 1. ZŠ ve florbale

Naši žáci pokračují ve vítězném tažení ve florbalových turnajích. Po vítězství našich žáků
1. stupně na regionálním turnaji v Milevsku
i tým žáků 8. a 9. tříd potvrdil vysokou úroveň

Poetický večer

milevského florbalu. V okresním kole, které
se konalo 19. 10. ve sportovní obloukové hale
v Písku, nenašel mezi 10 týmy přemožitele a obsadil 1. místo s přímým postupem do krajského
kola, které se bude konat v Kaplici. Je potřeba
dodat, že na tomto úspěchu mají svůj velký podíl
trenéři FBC Došwich, protože řada našich žáků
jsou hráči tohoto týmu.
V úterý 8. 11. se v písecké obloukové hale uskutečnilo okresní kolo ve florbale žáků 6. a 7. ročníků. V nelehké skupině jsme skončili na 2. místě, semifinále vyhráli na nájezdy a ve finále jsme
nestačili pouze na družstvo ze ZŠ T. G. Masaryka
Písek. Celkové 2. místo je úžasný úspěch, pokud
si uvědomíme, že jsme prohráli pouze se žáky ze
sportovní školy. Musím všechny hráče pochválit
za bojovnost a touhu po vítězství.
PaedDr. Martin Hrych
ředitel 1. ZŠ Milevsko

Středeční podvečer 9. listopadu v Galerii M patřil žákům 1. ZŠ Milevsko, kteří recitovali básně
známých českých básníků. Zazněly i básně milevského rodáka Petra Šulisty. Žáky na vystoupení
i celkový scénář večera připravila paní učitelka
Lenka Dvořáková. Večer doplnilo hudební duo
Petra Kalinová - klavír a Jan Hátle - saxofon.
Tato akce byla realizována pro Senior klub ZVVZ
jako nápad pana Zdeňka Vávry, který jsme rádi
pomohli uskutečnit.

Koupím poštovní známky,
staré dopisní obálky se známkami,
pohledy a všechny hračky do roku 1985.
telefon: 773 505 063

prosinec
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Krasobruslení v Milevsku se těší oblibě, přidáš se i ty?
Krasobruslení v Milevsku zahájilo svou druhou
sezónu. Je vidět, že tento sport má v našem
městě příznivce. Počáteční obavy, jestli se krasobruslení v Milevsku uchytí a najde si zde své
místo, jsou pryč. Hned na prvním tréninku se sešly natěšené děti a neodradilo je ani to, že venku
ještě svítilo sluníčko. Některá děvčata vstoupila do nové sezóny s ambicemi vyjet na závody
a stát se tak historicky prvními milevskými závodními krasobruslařkami. Tréninky navštěvují
ale i ti, kteří chodí bruslit jen pro radost. Radost
z pohybu na ledu je hlavním cílem klubu, a to
i přesto, že jde o velmi náročný sport, který občas bolí.
Led je plný věkově rozmanitých bruslařů. Přicházejí nejen děti, ale i dospělí, kteří chtějí
zlepšit svůj bruslařský um. V tomto klubu je

možné naučit se jednak základům krasobruslení, mnohem důležitější je však najít si vztah
k nádhernému zimnímu sportu. To vše se na
ledové ploše odehrává za asistence a pomoci
sympatické a hodné trenérky Barbary Dufkové,

BIO SENIOR

Tajuplný večer

… není označení nějaké nové „BIO“ potraviny,
ale naleznete je na plakátech s programem Milevského kina. Milevské kino ve spolupráci se Senior klubem ZVVZ uvádí dvakrát v měsíci – první
a třetí čtvrtek zajímavé filmy se zajímavou nízkou cenou pro seniory. Představení jsou za 50 Kč
přístupná všem seniorům, členové Senior klubu
ZVVZ mají po předložení průkazky slevu 50 %.
Začátek představení je vždy v 15 hodin. Promítat se budou filmy z nejnovější i starší produkce
dle výběru, který bude navrhovat výbor Senior
klubu ZVVZ. Jako první byly v listopadu uvedeny filmy Teorie tygra, a Dítě Bridget Jonesové,
v prosince se můžete těšit na filmy Bezva ženská
na krku a Anthropoid. Věříme, že tato nová iniciativa Milevského kina a Senior klubu ZVVZ přiláká do kina mnoho nových návštěvníků, kterým
přejeme hezké zážitky.
Ing. Jiří Lesák

I když počasí bylo spíše nevlídné, přesto přišlo ve čtvrtek 10. 11. v 17 hodin ke starobylé
kašně na 1. nádvoří kláštera hodně lidí, dětí
s lampiony, baterkami, spolu s rodiči nebo prarodiči. Nechyběly ani dětské kočárky. Po přivítání přítomných se ujal slova milevský děkan
P. Mikuláš Selvek. Vylíčil srozumitelně příběh

Jarmark v muzeu
V neděli 4. prosince se v nové budově Milevského muzea ve II. nádvoří kláštera koná tradiční,
v pořadí už 15. jarmark starých řemesel, spojený
s prodejem vánočního zboží a rukodělných výrobků. Můžete vidět například řezbářství, korálkování, drátování, sedlářství, paličkování, hrnčířství, výrobu skleněných figurek atd. Nakoupit
můžete keramiku, betlémky, perníčky, aromatické polštářky, knihy a mnoho dalšího. Své výrobky budou nabízet
i děti z Dětského domova v Přestavlkách.
Na jarmarku si můžete
také poslechnout flašinetáře a ochutnat tradiční horkou medovinu. Začátek je v devět
hodin, konec o páté.
Ve výstavním sále muzea si zároveň můžete
prohlédnout
právě
probíhající vánoční
výstavu „Štědrý večer
nastal…“
Vladimír Šindelář

která do Milevska dojíždí z Příbrami. Pokud máš
zájem naučit se bruslit i ty, nebo pokud ti Ježíšek pod stromeček nadělí nové brusle, neváhej
a přijď mezi nás.
Náborové tréninky probíhají každou středu
od 14.30 do 15.45 hod. na milevském zimním
stadionu. Je možné využívat i jednorázových
vstupů, které u nečlenů stojí 100 Kč, a vyzkoušet si, jestli je krasobruslení tou vhodnou volnočasovou aktivitou právě pro vás a vaše děti. Pro
více informací je možné kontaktovat trenérku
na e-mailové adrese krasomilevsko@seznam.cz
Tento mladý klub si přeje, aby mu město zachovalo svou přízeň a aby se i v Milevsku mohl
nadále rozvíjet tak krásný sport, jakým je právě
krasobruslení.
Zuzana Petrová

tak, aby i mladší děti si odnesly ponaučení a to,
že máme pomáhat slabším a vždy se s ostatními rozdělit, být na sebe hodní a pozorní. Poté
se celý průvod vydal směrem Na Vinice, kde
u lomu svítila světýlka. Tam jsme počkali, zazpívali písničky a volali na sv. Martina. Přijede?
Nebo letos nepřijede? A v tom už se ze tmy vynořili dva koně a podkoní. To přijel sv. Martin
i se svým doprovodem. Byl jásavě přivítán a po
krátkém zastavení a popovídání musel pokračovat dál, měl totiž ještě dalekou cestu před
sebou. Dětem přivezl svatomartinské koláčky,
byly výborné a na všechny se dostalo. Děti pamatovaly na druhé a poctivě se o koláče dělily... Tak ať jim to vydrží alespoň celý rok, než
jim to sv. Martin zase připomene!
Alena Růžičková, foto Hana Kozáková

UPOZORNĚNÍ KNIHOVNY:
O vánočních svátcích je dospělé oddělení
ve městě otevřeno v průběhu všech pracovních dnů, dětské pouze ve středu 8-11
a 12-16 hodin!
Pobočka v domě kultury je zavřena od pátku
23. 12. do neděle 1. 1. 2017.
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Studijní obory – přijímací zkoušky
– český jazyk, matematika:
• Sociální činnost • Mechanik strojů a zařízení
Obory s výučním listem – přijímací zkoušky
se nekonají, podmínkou je doporučení lékaře:
• Strojní mechanik • Opravář zemědělských strojů
• Truhlář • Stravovací a ubytovací služby • Opravářské práce
Nástavbové obory – dálková forma studia:

Den otevřených dveří:
středa 7. prosince 2016

• Podnikání • Provozní technika

Střední škola
spojů a informatiky Tábor
zve žáky 8. a 9. tříd ZŠ
i jejich rodiče na

v sobotu

Centrum Arkáda - pobočka Milevsko

Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 39901 Milevsko
Posláním Krizového centra Arkáda v Milevsku je poskytovat včasnou krátkodobou
pomoc lidem v osobní krizi. S našimi klienty sdílíme jejich trápení, pomáháme jim
nalézt rovnováhu a společně hledáme představu o možném řešení krizové situace.

Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:
• krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy ad.)
• domácí násilí (násilné chování ze strany partnera, psychické i fyzické násilí, vykázání násilné osoby)
• pomoc mladistvým při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
nízké sebevědomí ad.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• potíže s přesahem do sociálně právní oblasti (zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
– dluhová problematika, rozvodová situace ad.)
• asistované setkávání rodiče s dítětem
Mgr. Miroslava Pravdová
• informace o programu Pět P.
775 588 532, pravdova@arkada-pisek.cz
Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
382 521 300, milevsko@arkada-pisek.cz

Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

www.arkadacentrum.cz

3. 12. 2016

od 8:00 do 12:00

Den
otevřených
dveří

Přiblížíme Vám perspektivní
obory moderní školy:
Maturitní – čtyřleté
+ Informační technologie
+ Digitální telekomunikační
technika
+ Mechanik elektronik
Učební – tříleté
+ Elektrikář pro silnoproud
+ Spojový mechanik

nebo v pátek

20. 1. 2017

od 13:00 do 17:00

Více na: www.sous.cz nebo www.jdunaspoje.cz
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Jak dobře znáš své město?
Vaším úkolem je odhalit, kde
byla fotografie pořízena.
Tři vylosovaní výherci, kteří
správnou odpověď pošlou
SMS do středy 14. prosince
na telefonní číslo 775 733
552, získají volnou vstupenku na vánoční představení
pro děti – Cesta do Betléma,
které se v DK Milevsko uskuteční v sobotu 17. 12. od 15

hodin. K odpovědi nezapomeňte připojit své jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Vchod do bývalé
restaurace „Pivec“ v ulici
Pod Farou.
Výherci: Václav Kříž, Václav
Buzek a Marie Bartuňková,
všichni z Milevska

PRO-LES MILEVSKO
Miroslav Hanzlík
L. Janáčka 1377

NO

VĚ

(naproti prodejně Koberce KK)

BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
na profesionální brusce
nože do hoblovky
pily kotoučové
nože do strojků na maso
Telefon:
604 200 730, 382 521 971
Po-Pá: 7.30-11.30, 12.30-16.30
So: 8.00-11.00

MILEVSKÝ ZPRAVODAJ – Informační měsíčník pro občany Milevska • vydává Dům kultury Milevsko IČO 48257460 • Ročník XXII • Adresa redakce: Dům kultury Milevsko, Nádražní 846, 399
01 Milevsko, tel.: 383 809 200, zpravodaj@milevskem.cz • Redakční rada: I. Radosta, M. Třeštík, V. Kratochvíl, M. Fröhr, V. Štorková • Registrováno Ministerstvem kultury České republiky,
odborem hromadných sdělovacích prostředků, č. MK ČR E 11447 • Sazba: J. Kálal • Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. • Distribuce: Annapurna s.r.o. • ZDARMA – VÝTISK JE NEPRODEJNÝ!
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15. ročník Univerzity třetího věku
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku oznamuje
všem zájemcům o poznávání zajímavostí (nejen)
našeho kraje, že i v příštím roce (2017) bude
cyklus přednášek a exkurzí nazvaný Univerzita
třetího věku pokračovat, a to již 15. ročníkem.
Nový ročník se zaměří (na četná přání stávajících posluchačů) na bližší seznámení
se Šumavou formou přednášek (Šumavská rašeliniště, Vodstvo Šumavy, CHÚ Šumavy, Technické památky Šumavy, Šumavské rozhledny,
Šumava v proměnách času…), těch bude celkem
8 a uskuteční se v zimních měsících (leden –
polovina dubna, a polovina října – prosinec);
při exkurzích (celkem se jich uskuteční rovněž
8 – polovina dubna – konec června, a září – polovina října) potom navštívíme nové jihočeské
zajímavosti, které za posledních 10 let v jednotlivých okresech našeho kraje vznikly (nové
rozhledny, muzea, obnovené tvrze a zámky, obnovené křížové cesty a poutní místa, či některé
starší zajímavosti, na které se při našich dřívějších exkurzích nedostalo, a další zajímavosti – a není toho málo). Z těch nejzajímavějších
připomeňme např. nové rozhledny v Táboře,
v Děbolíně či na Havlově hoře, zpřístupněnou
synagogu v Písku, meditační zahradu na Lomci,
rybářské muzeum ve Vodňanech, Machův malovaný včelín nedaleko Volyně, muzeum úzkokolejné železnice, muzeum užitkových automobilů
v Trhových Svinech, muzeum zemědělství nedaleko Bechyně, obnovené a zrekonstruované
poutní kaple a křížové cesty (v Chrobolech,

a prohlídkou barokního města Schordingu).
Zápis do nového ročníku U3V bude ve středu
11. ledna 2017 od 18 hodin v loutkovém sále
Domu kultury v Milevsku. Při zápisu bude zájemcům rozdán program ročníku, bude vybrána
záloha a promítnuta prezentace vybraných jihočeských zajímavostí. První řádná přednáška
se uskuteční ve středu 25. ledna. Seznámíme
se při ní s vodstvem Šumavy. Přednášky se budou konat vždy ve středu od 18 hodin v loutkovém sále DK, odjezdy na exkurze budou vždy
rovněž ve středu, nástupní místo u Sokolovny
v Milevsku, odjezd vždy v 7 hodin, předpokládaný návrat okolo 18. hodiny.
Rozhledna Děbolín.

ve Stožci, na Kraví hoře, u Ktiše i jinde), obnovené špýchary (v Horní Stropnici upravený
na zajímavé muzeum a nedaleko něho krásné
výhledové místo se stylizovanou zvonicí, v Želči – upravený na muzeum a galerii), navštívíme
i některé nové naučné stezky (Lesnická v Terčině údolí, Jindříšským údolím, NS Svatý Tomáš,
NS Koněspřežná dráha nedaleko Rybníku, ...)
i místa, kde se obnovují keltské zvyky (svatyně
u Třísova, keltské obětiště se svatyní u Holašovic) a řadu dalších zajímavých míst.
Nově zařazujeme do programu exkurzí i 2 exkurze do blízkého rakouského příhraničí (Údolí zahrad u Shilternu, a návštěvu nové Stezky
v korunách stromů u Kopfingu – s hotelem
v korunách stromů, spojenou s návštěvou

poděkování

Borovanský dub je třetí!
Děkujeme obyvatelům města Milevska za podporu borovanského dubu v anketě Strom roku
2016, kterou pořádá Nadace Partnerství.
Úsilí se vyplatilo. Borovanský památný strom
z návsi obsadil v celorepublikové konkurenci
vynikající třetí místo! Děkujeme! Zájemci více
informací najdou na www.stromroku.cz.
Za navrhovatele Klára a Petra Černých

Máchův včelín.

Program vzdělávacího cyklu není směrován
pouze k seniorům, přihlásit se mohou všichni
lidé, kteří se zajímají o jihočeskou a šumavskou
vlastivědu. Věříme, že i tento nový ročník
s atraktivními výlety i přednáškami osloví nejen
stávající posluchače, ale i nové zájemce.
Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku
Josef Bílek

poděkování MŠ KYTIČKA
Blíží se konec roku a tímto bychom chtěli poděkovat zaměstnankyním
MŠ Kytička za jejich celoroční práci a péči o naše děti. Od jara do zimy
se dětem věnují, připravují různé zážitky ve formě her, tvoření, besídek
pro rodiče, ale i výletů a zajímavých akcí ve
školce. Přejeme jim do nového roku mnoho
spokojených dětí a snad i větší provozní
prostory pro ještě více místa na tvoření
a hraní.
Za rodiče dětí MŠ Kytička Marta Neumannová

FESTIVAL PŘEŠTĚNICE 2017 - předprodej vstupenek zahájen
OPEN AIR MUSICFEST PŘEŠTĚNICE, to je legendární hudební festival uprostřed jihočeských
lesů, luk a strání, který patří mezi dvacítku
nejprestižnějších českých hudebních festivalů. Předprodej vstupenek na 17. ročník tohoto
festivalu se již naplno rozjel. Vstupenky na celý
festival se nyní prodávají za akční cenu 490 Kč,
a tak neváhejte a pořiďte si tu svou co nejdříve!
Za tuto cenu totiž zbývá už jen posledních několik set vstupenek do přeštěnického festivalového areálu.
Další ročník pohodového festivalu OPEN AIR
MUSICFEST PŘEŠTĚNICE se uskuteční v pátek 30. června a v sobotu 1. července, což je
ideální čas na to přivítat začátek prázdnin
pořádnou dávkou muziky. Pro všechny nedočkavé je navíc na čtvrtek 29. června připraven

festivalový večírek. Organizátoři akce chystají
opravdu nabitý program - seznam účinkujících
bude postupně představován počátkem příštího roku.
Cena vstupenky na celý festival (včetně čtvrtečního festivalového večírku) je k mání
za akční cenu 490 Kč,
vstupenka na pátek či
na sobotu stojí 350 Kč
a na čtvrteční festivalový večírek budete
vpuštěni za 100 Kč.
Vstupenky na festival
lze zakoupit v Turistickém
informačním centru Milevsko,

v kanceláři Domu kultury Milevsko, na pokladně Milevského kina nebo si je lze opatřit online
z pohodlí domova v síti www.milevskem.cz.
Více informací naleznete na www.prestenice.
cz a www.facebook.com/prestenice.

