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KAM V MILEVSKU
O ADVENTU A VÁNOCÍCH?
JARMARK STARÝCH ŘEMESEL
neděle 2. 12. od 9 hodin – Milevské muzeum

NASVÍCENÍ VÝZDOBY MĚSTA
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského úřadu
popřál, ať je pro Vás nastávající adventní čas obdobím klidu a pohody.
Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví a optimismu.
Ing. Ivan Radosta

neděle 2. 12. od 17 hodin – nám. E. Beneše

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

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
neděle 9. 12. od 8:30 hodin – DK Milevsko

Švermova ulice
je dokončena

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
středa 12. 12. od 18 hodin – Amﬁteátr DK

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
čtvrtek 13. 12. od 15 hodin – 2. ZŠ

VÁNOČNÍ KONCERT JOSEFA VÁGNERA
A MILEVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
neděle 16. 12. od 19 hodin – DK Milevsko
Závěrečná III. etapa rekonstrukce Švermovy ulice
v Milevsku je úspěšně dokončena.
Předmětem zakázky bylo vybudování oddílné
kanalizace (splašková/dešťová), výměna vodovodu, nové těleso komunikace, chodníky a veřejné osvětlení.
Plánovaný termín dokončení díla musel být
(především vlivem skalnatého podloží u křižovatky s ul. Reichnerova) posunut z 31. října 2018
na 20. listopad 2018. Výsledná cena dokončeného díla 17 973 462 Kč bez DPH byla oproti ceně
dle smlouvy o dílo navýšena pouze o 11 418 Kč.
Ve čtvrtek 15. listopadu proběhla kolaudace stavby a její předání od zhotovitelské ﬁrmy SWIETELSKI stavební s. r. o. Ulice se tím konečně a deﬁnitivně otevřela občanům.
Bc. David Lukeš

ŽIVÝ BETLÉM
neděle 23. 12. od 14 hodin – 1. nádvoří kláštera

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

VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ
NA ROK 2019
S FOTOGRAFIEMI MILEVSKA
zakoupíte v infocentru za cenu 120 Kč

neděle 23. 12. od 18 hodin –
kostel sv. Bartoloměje

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

PŘEŠTĚNICKÁ FESTIVALOVÁ VÁNOČKA
úterý 25. 12. od 19:30 hodin – DK Milevsko

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

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 12. prosince od
17 hodin ve velkém sále domu kultury.

pátek 28. 12. od 19:30 hodin – DK Milevsko

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
pondělí 1. 1. od 17:30 hodin

STRANA 2

Informace z jednání Rady a Zastupitelstva města Milevska
RADA MĚSTA 24. 10. 2018
• schválila realizaci projektu „Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní
a Sažinova - Milevsko“ a podání žádosti
o podporu do Státního fondu dopravní
infrastruktury s celkovými předpokládanými náklady ve výši 12 300 000 Kč včetně
DPH, z toho s předpokládanými uznatelnými náklady ve výši 11 500 000 Kč a spolufinancování projektu ve výši minimálně
15 % z celkových předpokládaných uznatelných nákladů projektu, tj. 1 725 000 Kč
• rozhodla ke dni 31. 12. 2018 převést provozování Muzea milevských maškar z příspěvkové organizace Milevské muzeum na
Milevský kraj o. p. s.
• rozhodla o postupu při realizaci nového
„Územního plánu Milevsko“

• rozhodla o udělení daru u příležitosti svátku 28. října – 3 ks pamětních medailí města
Milevska.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA 5. 11. 2018
• zvolilo do uvolněné funkce starosty města
pana Ing. Ivana Radostu
• zvolilo do uvolněné funkce místostarosty
města pana Michala Horka
• zvolilo do neuvolněných funkcí radních
města Mgr. Petra Bardu, Ing. Bohuslava
Beneše, JUDr. Martina Kupce, Ph.D.,
Ing. Jaroslava Máchu a Karla Procházku
• zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor.
RADA MĚSTA 14. 11. 2018
• pověřuje k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, tyto

členy Zastupitelstva města Milevska:
Ing. Bohuslava Beneše, Mgr. Marii Jarošovou, Alenu Knotovou
• jmenuje s účinností od 15. 11. 2018 paní
Annu Říhovou ředitelkou Mateřské školy
Klubíčko Milevsko
• pověřuje Michala Horka, místostarostu
města, zastupováním města Milevska na
jednáních Místní akční skupiny Střední
Povltaví z. s.
• pověřuje Ing. Ivana Radostu, starostu města, zastupováním města Milevska na jednáních Představenstva a Valné hromady
Svazku obcí Milevska.
Více informací
na www.milevsko-mesto.cz.

Město Milevsko – pamětní medaile 2018
Město Milevsko nechalo v roce 2014 u příležitosti výročí 830 let od první písemné zmínky
o městě vyrobit pamětní medaile. Jejich autorem jsou prof. František Doubek a akademický
sochař Vladimír Oppl. Medaile jsou stříbrné
a mají průměr 5 cm. Je na nich nápis „Cum Gratia Magna Civitatis Milevsko“ neboli „S velkým
díkem města Milevska“. V letech 2014 až 2017
bylo uděleno postupně významným osobnostem 24 medailí.
Rada města na základě předložených návrhů
rozhodla v letošním roce udělit pamětní medaile
takto:
Margita Vanická
Paní Margita Vanická
vystudovala hudební
konzervatoř
pro
nevidomé. V roce
1984 přišla do Milevska a začala učit na
Základní umělecké
škole hru na klavír
a harmoniku. Vychovala tu stovky žáků, z nichž řada docílila vynikajících výsledků a skvěle reprezentují naše
město. Margita Vanická je vynikající a obětavý

pedagog, pro něhož je výchova mladých
hudebníků celoživotním posláním. Toto poslání
beze zbytku naplňuje i ve prospěch města
Milevska.
MUDr. Pavel Hauer
Doktor Pavel Hauer
je
absolventem
lékařské fakulty Karlovy
univerzity
v Hradci Králové.
Dvacet let pracoval
v různých funkcích
v armádě, kde kariéru ukončil jako lékař
armádního střediska vrcholového sportu. Do
Milevska přišel v roce 1990 na post praktického
lékaře a brzy poté se stal zakladatelem a ředitelem nově vzniklé společnosti Poliklinika. Stál
u její rekonstrukce stavební i organizační. Má
také zásluhu na založení samostatné dopravní
služby a rychlé záchranné služby v našem městě. Po celou dobu je aktivním praktickým lékařem a jako vedoucí pracovník se významně
zasloužil o udržení a dostupnost kvalitní lékařské péče ve městě.

Jindřich Jelínek
Pan Jindřich Jelínek
je výraznou postavou milevské turistiky. Byl mnoho let
předsedou místního
turistického oddílu,
pracoval s mládeží
ve skautské organizaci, byl členem
sportovní komise města. Zasloužil se například
o vyznačení turistických tras v okolí Milevska,
výstavbu rozhledny na Onom Světě, přírodně
krajinářského okruhu a naučné stezky. I když
před několika týdny překročil pětaosmdesátku, je stále aktivním značkařem, organizátorem turistických akcí i cvičitelem v Sokole.
Díky své vitalitě, optimismu a kamarádství
dokázal získat mnoho lidí ve svém okolí
pro aktivní přístup k životu.

Diamantová svatba

V MĚSÍCI ŘÍJNU 2018 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 LET
František Vass
Marie Fořtová, Velká
Miroslav Kolář
František Kříž
Josef Hronek
85 LET
Josef Matuška
Marie Vacková
Zdeňka Janoušková

90 LET
Milada Kabelová
Václav Průša
92 LET
Marie Kofroňová
95 LET
Jaroslav Melichar
97 LET
Františka Trojáčková

Krásné životní jubileum oslavili 15. listopadu
2018 manželé Miluška a Václav Procházkovi
z Milevska. Na společné cestě životem spolu kráčejí již šedesát let.
Blahopřejeme

STRANA 3
Projekt Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.

Jihočeská hospodářská komora,
Oblastní hospodářská komora Milevsko,
pro Vás připravila:

Seminář: Daňové aktuality

Plnění krajské zakázky bude úspěšně ukončeno
Od konce listopadu 2017 byla plněna veřejná
zakázka „Podpora procesů plánování sociálních
služeb na místní úrovni“ v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II“.
Zakázka byla členěna na 17 částí, jedna z nich
byla zaměřená na realizaci procesů plánování
sociálních služeb na území správního obvodu
ORP Milevsko. Na základě schválení Radou města
Milevska a následného výběru zadavatelem
(Jihočeský kraj) bylo zhotovitelem Centrum pro
komunitní práci jižní Čechy, které s městem
Milevskem v oblasti plánování sociálních služeb
dlouhodobě spolupracuje. Na plnění zakázky
také úzce spolupracoval Odbor sociálních věcí
MěÚ Milevsko.
Na začátku byly rozeslány informační materiály
obcím a organizacím poskytujícím sociální služby a dalším účastníkům procesu plánování
sociálních služeb. Proběhl monitoring plnění
záměrů Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
ORP Milevsko na rok 2017, výstupem byla moni-

torovací zpráva. Ta byla projednána v řídící skupině. Na jednání řídící skupiny a zástupců pracovních skupin byl také dopracován návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP
Milevsko na rok 2018. Plán byl v prosinci 2017
schválen Zastupitelstvem města Milevska.
Následně se v rámci Svazku obcí Milevska konal
kulatý stůl starostů. Na něm byl plán představen, a poté schválen valnou hromadou. Probíhalo informování a vzdělávání účastníků projektu o plánování sociálních služeb a jejich
dostupnosti. V roce 2018 pokračovala činnost
řídící skupiny. V rámci plnění zakázky se konaly
informační semináře a prezentace pro uživatele
sociálních služeb a veřejnost, pro členy sociální
komise, pro pracovníky v sociálních službách.
V prosinci 2018 bude akce úspěšně ukončena.
Proces plánování sociálních služeb bude pokračovat. Jeho udržení je již zajištěno dalším projektem.
Ing. Ladislav Kotalík,
vedoucí odboru sociálních věcí

Lektor:
Ing. Václav Dvořák,
daňový poradce a certiﬁkovaný účetní,
Finvest Příbram s. r. o.
Termín:
pondělí 10. 12. 2018 od 14 hodin,
Dům kultury Milevsko

Vánoční workshop:
Zdobení perníčků
Termín:
úterý 11. 12. 2018 od 16 hodin,
Dům kultury Milevsko
Více informací o aktivitách Jihočeské hospodářské komory v Milevsku a pořádaných
akcích obdržíte přímo v kanceláři JHK
Milevsko, Husovo nám. 391.
Marcela Kužníková – ředitelka Oblastní kanceláře Milevsko
Kontakt:
e-mail: kuznikova@jhk.cz;
tel. 383 809 209; mobil: 608 572 260;
www.jhk.cz

Další ročník Univerzity třetího věku
Černé jezero
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku oznamuje
všem zájemcům o bližší seznámení se Šumavou,
že nový, již 17. ročník tohoto vzdělávacího cyklu
bude zahájen první schůzkou ve středu 23. ledna
2019 v 18 hodin v loutkovém sále Domu kultury
v Milevsku. I v nadcházejícím roce se budeme
věnovat Šumavě, a to jak formou přednášek, tak
i terénních exkurzí. Přednášky (zpravidla 1x za
měsíc) se budou konat od ledna do dubna
a potom na podzim od října do prosince. Při nich
si připomene lidovou kulturu obyvatel Šumavy,
Šumavské dřevařství a plavení dřeva, stezky
Šumavy a jejich ochranu, tajemná místa Šumavy
a historii ochrany šumavské přírody. Exkurze
(celkem 8) proběhnou potom v květnu, červnu,
září a říjnu. Zatímco v roce 2018 jsme se při
exkurzích zaměřili na bližší seznámení se zajímavostmi jihočeské části Šumavy, v roce 2019
se budeme věnovat bližšímu seznámení se západočeskou částí Šumavy. Při exkurzích navštívíme
mimo jiné i některá místa v Bavorské části Šumavy (např. Velký Javor, Velké Javorské jezero, nebo
stezku v korunách stromů u Neuschenau, případně další u Sankt Englmaru a rovněž nedaleko
ležící město skla, Arnbruck, podíváme se i do
města Frauenau, kde si budeme moci prohlédnout skleněnou archu). Na české straně potom
navštívíme např. Železnou Rudu a v nedaleké
Hojsově Stráži navštívíme nedávno zřízený
Šumavský orloj, vydáme se k Černému jezeru
a navštívíme i elektrárnu pod Černým jezerem,
na Špičáku si prohlédneme nově postavenou

kapli vyzdobenou skleněnými
plastikami paní Tesařové (autorka
výzdoby kostela sv.Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic), navštívíme
Prášily (s nejvýše položenou botanickou zahradou v Evropě a s keltským archeoparkem), také se
podíváme do Hůrky (zaniklá obec,
ve které byl nedávno obnovený
kostel a hrobka sklářského rodu
Abelů) a k jezeru Laka, na Dobré
Vodě u Hartmanic navštívíme kostel sv. Vintíře se skleněným oltářem a také muzeum Dr. Šimona
Adlera, v Čachrově muzeum drezin, v Klatovech navštívíme lékárnu U jednorožce, kostel P. Marie, katakomby a křížovou cestu,
vystoupáme na rozhlednu na Svatoboru nad
Sušicí a navštívíme také kostel Anděla strážce
v Sušici, v Kašperských Horách navštívíme mimo
jiné i pracoviště Správy CHKO a NP Šumava
a budeme se moci podívat i do seismograﬁcké
stanice, kde se zaznamenávají zemětřesení, projedeme se podél Vchynicko-tetovského kanálu,
u Srní navštívíme Hauswaldskou kapli, prohlédneme si Národní kulturní památku Elektrárna
na Čeňkově Pile atd.
Zveme všechny zájemce o bližší seznámení s krásami a zajímavostmi Šumavy – a nemusí to být
jen senioři – cyklus je otevřen pro všechny
zájemce.
Na první schůzce se zájemci zapíší, budou
seznámeni s celoročním programem, bude

vybrána záloha (1000 Kč) a formou obrazové
prezentace se budou moci seznámit s místy,
která jsme navštívili v roce 2018, i s některými
místy, která navštívíme při exkurzích v roce
2019.
Vzhledem ke skutečnosti, že zájem o tento vzdělávací cyklus vykazuje již několik let stoupající
tendenci, doporučujeme zájemcům, aby přišli
hned na první schůzku a včas se zapsali, protože
se může stát, že později by na ně už nezbylo
místo (kapacita autobusu i přednáškové místnosti je omezená).
Přednášky (i exkurze) se konají vždy ve středu
– přednášky od 18 hodin v loutkovém sále DK,
na exkurze odjíždíme vždy v 7 hodin, vracíme
se mezi 18.00 a 19.00 hodinou.
Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku
Josef Bílek

STRANA 4

Krizové tlačítko pro seniory

Sociální služby Města Milevska nabízí zajištění
krizového tlačítka pro osoby, které žijí osaměle,

mají zdravotní problémy nebo nemají rodinné
příslušníky poblíž.
Jedná se o maličký přístroj, který se nosí většinou na krku a který po zmáčknutí tlačítka SOS
vyšle nouzový signál na mobilní telefon zvoleného příjemce.
Zařízení je možné nosit i do sprchy, má navíc
pádový senzor, který při pádu osoby automaticky kontaktuje zvoleného příjemce.
S pomocí zařízení je dokonce možné přesně

určit, kde se osoba v případě ohrožení nebo
pádu právě nachází a lze na něj také zpětně
zavolat z mobilního telefonu.
Zapůjčení přístroje stojí 50 Kč na měsíc. Aktivace
služby je podmíněna zakoupením dobíjecího
kupónu platného 6 měsíců za 2460 Kč.
Více informací ráda poskytne kompetentní
osoba:
Mgr. Věra Křížová, sociální pracovnice
Tel.: 702 133 122
e-mail: poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz

Mikulášská nadílka
s Milevskými
maškarami

Milevské maškary pořádají i letos mikulášskou obchůzku s nadílkou. Uskuteční se ve
středu 5. prosince a přihlášky se přijímají
v milevském infocentru. Cena je 200 Kč, více
informací vám sdělí Karel Procházka, tel.:
608 638 757.

2. ZŠ MILEVSKO

Sběr kaštanů a žaludů
Podzim je ve znamení pouštění draků, barvení
listí a sbírání kaštanů. Každým rokem 2. základní škola sbírá kaštany a žaludy pro zvěř. Nabízí
se otázka, je ještě sběr kaštanů k něčemu? Myslivci v tom mají jasno – pro přikrmování lesních
zvířat není nic lepšího.
Na naší škole proběhl výkup kaštanů a žaludů
ve dvou termínech, a to 3. a 31. října.
Vybralo se celkem 7079 kg kaštanů a 8581 kg
žaludů. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili.
Mgr. Dana Kotrbová

GYMNÁZIUM MILEVSKO

Maturitní ples sextánů se blíží
V pátek 7. prosince bude patřit sál domu kultury
studentům sexty milevského gymnázia. Jejich
maturitní ples, jemuž předcházely náročné přípravy, se do kroniky školy zapíše jako ples historicky prvních maturantů šestiletého oboru.
Na snímku zvou na svůj ples plakátem přilepeným na vchodové dveře školy.
Mgr. Jana Plavcová

ŽIVOT NA ZÁMEČCÍCH PÍSECKA
DŘÍVE A DNES
úterý 4. prosince od 18 hodin
v DK Milevsko
Přednáška Jaroslavy Pixové.

STRANA 5

O víkendu 16. až 18. listopadu se celé středisko milevských skautů vydalo na
výpravu na základnu Vávrovka nedaleko Veselí nad Lužnicí. Čas jsme strávili
v pohádkovém duchu při osvobozování vesnice od zlé čarodějnice Melisandry.
To se nám nakonec povedlo, stejně jako celá výprava. Na další fotky se můžete
podívat na facebookové stránky Sedmička Milevsko.

Zaměstnanci Svazku obcí Milevska uspořádali vzdělávací akci pro účetní obcí.
Seminář na téma – Novinky v účetnictví a nejčastější chyby v hospodaření obcí
se uskutečnil v úterý 18. září v DK Milevsko pod vedením Ing. Daniely Kozové.
Cílem semináře bylo seznámit účastníky s aktuálními tématy z oblasti účetnictví,
v závěru semináře byly zodpovězeny také všechny položené dotazy. Projekt
byl ﬁnancován z rozpočtu Svazku obcí Milevska a z rozpočtů zapojených obcí.

Více než sedmdesát návštěvníků zavítalo první listopadovou sobotu do milevské Galerie M, kde byla slavnostně zahájena, za hudebního doprovodu jedenáctiletého
houslisty ze ZUŠ v Dobříši Josefa Burši, expozice meditačních obrazů dvou malířek a také terapeutek Františky Janečkové z Jablonné u Příbrami a Sylvie
Šindelářové z nedalekých Lašovic. Vernisáž výstavy s názvem Meditační obrazy – zdraví, umění, láska a svoboda nabídla kromě kulturního zážitku a občerstvení
z domácí kuchyně s francouzským vínem i ticho, které zavládlo při krátké meditaci a duchovním spojení s blízkými zemřelými.

Úterý 6. listopadu dopoledne patřil dům kultury těm nejmenším. Loutkový soubor při DK Milevsko pro ně
připravil pohádku O vodníkovi a víle Amálce. Na tři představení, které navštívilo celkem 258 dětí, se přišly
podívat děti z MŠ Božetice, MŠ Zbelítov, MŠ a ZŠ Bernartice, Milísek - centrum mladé rodiny a všechny
mateřské školy z Milevska - Sluníčko, Kytička, Klubíčko a Pastelka.

Na pozvání milevského děkana Mikuláše Selveka
zavítal Milevský smíšený sbor 21. října do Sepekova,
aby v poutním kostele Jména Panny Marie svým
vystoupením zpříjemnil podzimní nedělní odpoledne. Koncert se konal ke stému výročí založení Československa.

Žáci SOŠ a SOU Milevsko zamířili začátkem listopadu do šumperské ﬁrmy Dormer Pramet, která se
specializuje na výrobu řezných destiček do soustružnických nožů a frézovacích hlav. Akce byla
realizována na základě atraktivního projektu Cesta
k práci.

Podzimní zpívání připravil senior klub ve spolupráci
s domem kultury začátkem listopadu. Restaurarace
v domě kultury byla zaplněna do posledního místa
a všichni si s chutí zazpívali společně s muzikanty.

Čtou děti? Ano, pokud se dostanou k těm pravým
knížkám. A právě na tom pracují lektorky milevské
knihovny. V říjnu jejich lekce v knihovně navštívilo
18 tříd a 320 dětí! To už je hodně vysoké číslo. To
by bylo, aby si knížky nezamilovaly tak, jako my
v milevské knihovně.
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Střípky z minulosti – Za Josefem Kytkou

Josef Kytka jako zdravotník rakousko-uherské armády (cca 1917).

Padesát let je v lidském životě dlouhá doba. Za
ten čas se snadno stane, že mnohé významné
osobnosti zmizí v hlubinách zapomnění. Nemělo
by to však platit u proslulého milevského historika a památkáře Josefa Kytky, od jehož smrti
letos uplyne právě půl století. Snad nebude na
škodu si jeho osobnost v souvislosti s tímto jubileem připomenout.
Josef Kytka se narodil 19. března 1894 ve středočeském Hradištku jako nejstarší syn Josefa
Kytky, zahradníka ve službách premonstrátského velkostatku v Hradištku. Rodina se pak roku
1906 přestěhovala do Milevska, kam byl Josef
Kytka starší přeložen, aby zde zvelebil panské
zahrady a sady. Jeho syn Josef, tedy „náš“ Josef
Kytka, roku 1913 úspěšně dokončil studium na
gymnáziu v Českých Budějovicích a nastoupil
na lékařskou fakultu do Prahy. Leč jeho studia
už po roce přerušila první světová válka. Josef
Kytka byl zařazen k 88. pěšímu pluku, později
pak působil jako zdravotník ve vojenské nemocnici v Kostelci nad Labem, kde se léčili nemocní
cholerou, tyfem a úplavicí. Po několika měsících
byl pak Kytka odeslán do Ruského Polska ke
správě vojenské dráhy. Po návratu z války se
v listopadu 1918 přihlásil do služeb čs. armády.
Působil v různých posádkách jako zdravotník
a do civilu odešel roku 1923 v hodnosti kapitána.
V zimě 1922/23 obnovil svá studia medicíny,
ale nakonec je nedokončil. Po odchodu z armády
si našel práci v Praze jako kancelářská síla
u různých soukromých velkoobchodů, ale také
u filmových výroben a půjčoven, což byl obor,
který jej celý život přitahoval.
V Milevsku máme Josefa Kytku v paměti především jako památkáře, novináře a vlastivědného
pracovníka, ale méně je už známa jeho láska

k filmovému umění. V letech 1935–36 byl například vedoucím kanceláře výrobny filmů Elkafilm, v letech 1936–39 působil v půjčovně filmů
Kytka-film, která patřila jeho bratranci Václavu
Kytkovi, ale už předtím v letech 1932–35 pracoval jako vedoucí úředník u Čs. filmové unie
v Praze. V té době i hodně psal do několika filmových časopisů. Kytkovu vášeň pro film dokládá i jeho účast jakožto komparzisty v celé řadě
tehdejších filmů. V letech 1929–37 je spolehlivě
doložena jeho účast v celkem 16 filmech, mezi
nimiž byly tři s Vlastou Burianem. Ze všech
jmenujme alespoň dodnes populární filmy
„C. K. polní maršálek“ nebo „Anton Špelec,
ostrostřelec“, kde si zahrál jednoho z ostrostřelců. Napsal i několik filmových scénářů, ale
žádný z nich se bohužel nedočkal filmového
zpracování. K těm nejzajímavějším zajisté patřil
Kytkův námět k filmu „Ohně nad Domicou“, kde
měl být realisticky zachycen život pravěkých lidí
ve stejnojmenné slovenské jeskyni.
Josef Kytka měl však v Praze i celou řadu dalších
aktivit. V letech 1931–33 byl vedoucím redaktorem protiněmecky zaměřeného časopisu „Československá obrana“, a roku 1937 se na nějaký
čas stal dokonce vydavatelem i majitelem časopisu Čs. artista. Kytka byl i velmi aktivním členem
Krajinského spolku Milevsko v Praze.
Kytka tedy do roku 1938 trávil převážnou část
svého života v Praze, ale do Milevska se často
vracel. Od roku 1931 zde začal v místním časopise Milevský kraj zveřejňovat příspěvky s vlastivědnou a historickou tematikou, později pak
psal do časopisu „Listy milevského kraje“. Na
přelomu let 1938/39 se nakonec Josef Kytka
přestěhoval z Prahy do Milevska natrvalo.
Tím se jeho kulturní aktivity v Milevsku ještě

Josef Kytka na snímku milevského fotografa Pavla
Černohlávka, kolem roku 1940.

Cestovní kancelář Čedok (kolem roku 1955) v milevské Riegrově ulici, kde Josef Kytka po několik let
působil. Snímky ze sbírek Milevského muzea.

více rozšířily. Byl redaktorem měsíčníku „Zájmy
milevského kraje“ a stál také spolu s majitelem
tiskárny Karlem Bursíkem u zrodu Milevské vlastivědné knižnice. Roku 1939 zde vyšla Kytkova
edice „Smolné knihy města Milevska“ a o rok
později se na knižních pultech objevila dodnes
ceněná kniha „Milevsko a jeho kraj“. Tato kniha
je až dodnes základním výchozím materiálem
pro studium milevských dějin. Další publikační
plány knižnice zastavila německá okupace. Kytkův blízký spolupracovník Karel Bursík, majitel
milevské tiskárny, byl v září 1942 zatčen gestapem a zahynul později v Osvětimi.
V Milevsku se Josef Kytka věnoval novinářské
apublikační činnosti, ale rozvíjel isvůj dramatický
talent, jednak v místní Ochotnické jednotě, ale
iv kabaretní činnosti spolu s obchodníkem Josefem Vodňanským. Kytka byl v Milevsku také jednatelem zdejšího odboru fotoamatérů. Po
osvobození pracoval nějaký čas u Okresního
národního výboru v Milevsku, později pak v táborské redakci deníku Lidová demokracie. Poté
byl v letech 1950–52 vedoucím Okresní úřadovny
Čs. červeného kříže v Milevsku a od února 1953
se stal vedoucím cestovní kanceláře Čedok
v Milevsku, později přejmenované na n.p. Turista.
Provázel mnoho zájezdů a tato jeho činnost byla
mezi milevskými občany velice populární. Od
roku 1947 byl jmenován konzervátorem státní
památkové péče pro milevský okres.
Později jej začaly trápit zdravotní problémy se
srdcem a vysokým tlakem. Musel se léčit v některých lázních a z těchto pobytů pak vznikl jeho
román Poukaz do Františkových Lázní, který má
některé autobiografické rysy. Kytka na románu
pracoval téměř šest let a byl nepochybně velmi
zklamán, když kniha nakonec nevyšla.
Po celý svůj život zůstával starým mládencem
a od roku 1954, kdy zemřela jeho stařičká matka,
žil ve svém bytě na druhém nádvoří milevského
kláštera sám. Měl za sebou několik infarktů,
velmi špatně chodil, ale na další léčení ve Františkových Lázních už neměl dost sil. Zemřel osaměle uprostřed silvestrovské noci roku 1968.
Jeho mrtvé tělo bylo nalezeno až o dva dny později, takže se někdy jako den úmrtí objevuje
i 2. leden 1969.
S použitím materiálů Státního okresního archivu
v Písku
připravil Vladimír Šindelář
Milevské muzeum
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KULTURA A SPORT – PROSINEC 2018
MILEVSKÉ KINO

TITULKY
120 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 180 Kč

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216

AQUAMAN
sobota 15., neděle 16. 12.

www.milevskem.cz

TŘI DNY V QUIBERONU
sobota 1., neděle 2. 12.

20:00

Německo, Rakousko, Francie – Drama – Pro
generace diváků je Romy Schneider naplněním
romantického snu – noblesní císařovnou Sissi.
TITULKY
115 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 90 Kč

MISS HANOI
čtvrtek 6. 12.

BIO SENIOR
15:00

ČR – Drama, krimi – Ona je první vietnamská
policajtka v Česku. On neurvalý, vyhořelý, trochu
rasistický detektiv.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
vstupné: 50 Kč

SMRTELNÉ STROJE
čtvrtek 6., pátek 7. 12.

20:00

USA – Dobrodružný, fantasy – Smrtelné
stroje jsou dobrodružné fantasy od tvůrců Pána
prstenů a Hobita.
DABING
128 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
pátek 7., sobota 8. 12.

17:30

USA – Rodinný, fantasy, dobrodružný – Druhé
z pěti zbrusu nových dobrodružství z kouzelnického světa J. K. Rowlingové.
DABING
134 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
sobota 8., neděle 9. 12.
20:00
ČR – Komedie – Doktor Martin v celovečerním
filmu v kinech.
ČESKÉ ZNĚNÍ
90 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

VE SPÁRECH ĎÁBLA
čtvrtek 13. 12.

3D
20:00

USA – Akční, fantasy, dobrodružný – Studio Warner Bros Pictures a režisér James Wan Vám přináší akcí nabitý, dobrodružný a vizuálně
úchvatný velkorozpočtový snímek ze světa
sedmi moří.
DABING
143 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
sobota 29. 12.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
čtvrtek 20. 12.

ZNOVU VE HŘE
neděle 30. 12.

BIO SENIOR
15:00

ČR – Komedie – Nová komedie s hvězdným
hereckým obsazením.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
vstupné: 50 Kč

BUMBLEBEE
čtvrtek 20., pátek 21. 12.

3D
20:00

USA – Dobrodružný – Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám dostala své první auto.
DABING
110 min.
vstupné: 150 Kč

VÁNOCE A SPOL.
pátek 21. až neděle 23. 12.

17:30

Francie – Komedie, pohádka – Co se stane, když
těsně před Štědrým dnem přijde Santa naráz
o skřítky připravující dárky?
DABING
99 min.
vstupné: 120 Kč

MARY POPPINS SE VRACÍ
sobota 22., neděle 23. 12.

20:00

USA – Rodinný, fantasy, muzikál – Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické
krize v Londýně a předlohou mu bylo dalších
sedm knih od P. L. Traversové.
DABING
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL 3D
čtvrtek 27. až sobota 29. 12.
17:30

USA – Horor, thriller – Otřesný obřad vymítání
ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život mladé
ženy.
TITULKY
86 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

Rusko – Animovaná dobrodružná komedie –
V dalším pokračování populární animované série
se střetne svět kouzel a kouzelníků s králem
Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré
magie a čar.
DABING
80 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

SPIDER–MAN: PARALELNÍ SVĚTY
pátek 14. až neděle 16. 12.

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
čtvrtek 27. 12.

20:00

17:30

USA – Akční, animovaný – Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili svůj um a talent, aby divákům představili
dosud nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu.
DABING
120 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

BLACK SABBATH: THE END OF THE END
pátek 14. 12.
20:00
VB – Hudební – Tohle byli Black Sabbath. Tohle
je jejich poslední koncert.

svět lépe zná pod jejím uměleckým pseudonymem Lady Gaga.
TITULKY
136 min.
vstupné: 110 Kč

20:00

USA – Dobrodružný, fantasy – Klára se ocitá ve
zvláštním a kouzelném paralelním světě, ve kterém existuje Říše vloček, Říše květů a Říše sladkostí.
DABING
100 min.
vstupné: 100 Kč

ZRODILA SE HVĚZDA
pátek 28. 12.

20:00

USA – Drama, romantický, hudební – Hlavní roli
v dech beroucím romantickém dramatu hrají
Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý

20:00

USA, VB – Drama, životopisný, hudební – Queen.
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika,
je jeho příběh.
TITULKY
134 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

20:00

USA – Komedie, romantický – Nikdy není pozdě
začít znovu! Vtipný a zároveň romantický film
o cestě jedné obyčejné dívky za štěstím.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč
TITULKY
98 min.

DŮM KULTURY
NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

TANEČNÍ HODINY 2018 – VĚNEČEK – SK. A
sobota 1. 12.
19:00
Hraje: RM Band
prostory DK
vstupné: velký sál 160 Kč, ostatní prostory 130 Kč

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍ VÝZDOBY MĚSTA
neděle 2. 12.

17:00

Doprovodný program: vystoupení sboru MilRoses z Milevska, zvonkový průvod od Domu dětí
a mládeže v Milevsku
nám. E. Beneše

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR – ZMĚNA TERMÍNU
úterý 4. 12.
13:00–16:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny. Každé
druhé úterý v měsíci, www.zpmvcr.cz.
učebna 2

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER –
ŽIVOT NA ZÁMEČCÍCH PÍSECKA DŘÍVE A DNES
úterý 4. 12.
18:00
Vyprávění Jaroslavy Pixové, autorky několika
knih s regionální tématikou, tentokrát na téma
o osudech některých zámečků a tvrzí na Písecku
a o tom, jak se v nich žilo dříve a dnes. Na besedě
bude možnost zakoupit autorčiny knihy.
výuková učebna
vstupné: 30 Kč

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
PRO MILEVSKÉ ŠKOLY
čtvrtek 6. 12.

09:00 a 10:30

Milevský dětský sbor a taneční skupina EFK připravují vystoupení pro žáky milevských škol.

IRISDIAGNOSTIKA
čtvrtek 6. 12.
Poradna Jitky Hanzalové.
učebna 3

15:00
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Přednáška Jitky Hanzalové.
učebna 3

velký sál
vstupné: 200 a 180 Kč
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino

SEMINÁŘ GRAFOLOGIE PRO POKROČILÉ
čtvrtek 6. 12.
17:00–20:00

ZASE JE BETLÉMSKÁ NOC
úterý 18. 12.

Další ze seminářů Mgr. Jany Maškové, přihlášky
v kanceláři DK.
výuková učebna
vstupné: 450 Kč

Vánoční muzicírování žáků a učitelů 2. ZŠ v Milevsku plné vánoční hudby a poezie.
velký sál
vstupné: dobrovolné

MATURITNÍ PLES – GYMNÁZIUM MILEVSKO
pátek 7. 12.
19:00

VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT –
J. J. RYBA: RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ
neděle 23. 12.

IRISDIAGNOSTIKA – PROČ JSME NEMOCNÍ
čtvrtek 6. 12.
17:00

Maturitní ples 6.S Gymnázium Milevsko 2013–
2019, moderátor: Milan Džuba, Kapela: MIDI
Band.
prostory DK

VÁNOČNÍ TRHY V DK MILEVSKO
neděle 9. 12.
08:30–13:00
Tradiční akce domu kultury spojená i letos
s výstavou modelů vláčků.
Zájemci z řad prodejců o poslední volná místa
uvnitř domu kultury nebo před DK se mohou
hlásit na tel. 383 809 200 nebo na e-mailu
bardova@milevskem.cz.
prostory DK
vstupné: 5 Kč

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
středa 12. 12.
17:00
velký sál

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
středa 12. 12.

18:00

Předvánoční akce Deníků, do které se milevský
dům kultury každoročně zapojuje. Přidáme se
již pošesté. Spolu s dalšími městy po celé České
republice si zazpíváme stejné koledy ve stejný
čas. Účinkuje: sbor 1. ZŠ Milevsko pod vedením
Hany Ctiborové. Součástí bude i malá dílnička
pro děti, která startuje už v 17:30 hodin.
amfiteátr DK Milevsko
vstupné: zdarma

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 12. 12.

18:00–20:00

loutkový sál

POHÁDKA – VÁNOČNÍ KABARET
sobota 15. 12.

15:00

Hraje: Divadlo Andromeda Praha
Vánoční kabaret s Andreou a Dodem – o adventních maškarách a zvycích. V představení se děti
přenesou do dřívějších dob, kdy ještě v období
adventu chodily po vesnicích různé maškary –
jako třeba Lucky, Barborky, Mikuláška, Ambrož
a Perechta. Dozví se o starých zvycích, uvidí jmenované maškary a poslechnou si o nich veselé
písničky.
velký sál
vstupné: předprodej 50 Kč,
na místě 60 Kč
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Infocentrum Milevsko a Milevské kino

VÁNOČNÍ KONCERT – JOSEF VÁGNER
A MILEVSKÝ DĚTSKÝ SBOR
neděle 16. 12.
19:00
Josef Vágner je český zpěvák a muzikálový herec,
syn muzikanta Karla Vágnera.

18:00

18:00

Účinkují: Milevský smíšený sbor pod vedením
Anděly Maršálkové, Milevský dětský sbor pod
vedením Gabriely Molové, Písecký komorní
orchestr se sólisty – dirigent Oldřich Vlček
Vstup do kostela pro návštěvníky se vstupenkami
z předprodeje bude umožněn bočním vchodem
od radnice od 17:30 hodin.
kostel sv. Bartoloměje
Vstupné: předprodej – dospělí 100 Kč, děti 30 Kč,
na místě – dospělí 120 Kč, děti 50 Kč
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko,
Milevské kino (do 20. 12.) a infocentrum (do
21. 12.).

VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ
pondělí 24. 12.
15:30–17:00
Dům kultury Milevsko a Maškarní sdružení
Milevsko připravují pastýřské troubení v ulicích
města Milevska. Začínat budeme jako vždy
u domu s pečovatelkou službou v ulici 5. května
a postupně se kočár s koňmi a trubač zastaví na
vybraných stanovištích po celém městě. Na
náměstí E. Beneše pak Václav Adam a Jaromír
Kašpar dvojhlasně pastýřské troubení zakončí.
Více informací o trase a časech na www.milevskem.cz a na plakátech.
město Milevsko

PŘEŠTĚNICKÁ VÁNOČKA – ZAKÁZANÝ OVOCE,
TICHO DE PRE CUPÉ BAND, GANGSTA SKA
úterý 25. 12.
19:30–02:00
20:30–21:30 GANGSTA SKA; 22:00–23:30
ZAKÁZANÝ OVOCE; 0:00–1:30 TICHO DE PRE
CUPÉ BAND
prostory DK
vstupné: 150 a 180 Kč

SENIOR SILVESTR – LOUČENÍ S ROKEM 2018
čtvrtek 27. 12.
19:00
Srdečně zvou: Dům kultury Milevsko a Sociální
služby Města Milevska ve spolupráci se Senior
klubem ZVVZ. K tanci a poslechu hraje oblíbená
táborská kapela Klasik trio. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do 20. prosince.
V ceně vstupenky je přípitek.
velký sál
vstupné: 100 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč

ROCKOVÁ NOC – KEKS, ODYSSEA, THE NEEDS
pátek 28. 12.
19:30–02:30
Rockový nářez v novém kabátě! 20:00–21:00
THE NEEDS; 21:30–23:00 KEKS; 23:30–02:00
ODYSSEA
prostory DK
vstupné: 200 a 220 Kč

PŘIPRAVUJEME – TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY:
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – MŮŽEM I S MUŽEM
neděle 27. 1. 2019
19:00
velký sál
vstupné: 350 a 320 Kč

PARTIČKA – VYSOKÁ ŠKOLA IMPROVIZACE
SE VRACÍ DO MILEVSKA!
středa 30. 1. 2019
20:00
velký sál DK
vstupné: 480 Kč

JIŘÍ KOLBABA – SEDM DIVŮ ISLANDU
pondělí 4. 2. 2019
19:00
Milevské kino
vstupné: 220 Kč

CESTA KOLEM SVĚTA – TRAVESTI SHOW
sobota 16. 2. 2019
19:00
velký sál
vstupné: 280 Kč

MICHAL JE PAJDULÁK –
PŘEDSTAVENÍ MICHALA NESVADBY
pátek 22. 2. 2019

17:00

velký sál
vstupné: 200 a 180 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ –
DOMACI@STESTI.HNED
neděle 24. 3. 2019

19:00

velký sál
vstupné: 320 a 290 Kč

KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH –
STAND-UP COMEDY LUKÁŠE PAVLÁSKA
čtvrtek 28. 3. 2019
19:00
velký sál
vstupné: 250 a 220 Kč

GALERIE M
NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 522 082
www.milevskem.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY – SPOLU
úterý 4. 12.

17:00

Výstava obrazů a konceptuálního projektu s tématem partnerského vztahu

VÝSTAVA – SPOLU
středa 5. 12. až čtvrtek 3. 1. 2019
Vystavují MgA. Lenka Čížek Mašková a Tomáš
Čížek, DiS. Ve dnech 27. a 28. 12. bude galerie
uzavřena.
vstupné: 10 Kč

JIŘÍ DĚDEČEK, VIKTORIE DUGRANPERE
& FRANTIŠEK TOMÁŠEK
pátek 7. 12.
19:30
Jiří Dědeček je jedním z nejznámějších českých
písničkářů, je ale také básníkem, textařem, překladatelem a autorem četných rozhlasových
a televizních pořadů. Jako textař spolupracuje
s dalšími hudebníky, především s Vladimírem
Mišíkem.
vstupné: 150 a 180 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT –
KLÁRA BROŽOVÁ S KAPELOU
sobota 22. 12.

19:00
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Přijďte se správně naladit na vánoční atmosféru...
Zazní vánoční písně v doprovodu houslí, cella,
klavíru a kytary.
vstupné: dobrovolné

2. ZŠ MILEVSKO
J.A.K OMENSKÉHO 1023 |

TEL.:

383 521 375

www.2zsmilevsko.cz

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
čtvrtek 13. 12.
15:00–18:00
Vánoční čtení, hudební program, dílničky pro
děti, prodej dětských výrobků, občerstvení a mnoho dalšího.

MILEVSKÉ MUZEUM
KLÁŠTERNÍ 557 | TEL.: 382 521 093

Máte občas pocit, že si nevíte rady sama se sebou,
každodenních úkolů máte čím dál víc a zjišťujete,
že čas určený pro váš odpočinek se stále zkracuje? Cítíte se vyčerpané, chybí vám radost a uvolnění? Od ledna 2019 budou probíhat pravidelná
setkání žen, která se budou věnovat ženství,
sebevědomí, naučí vás rozumět svým emocím
a pocitům. Ztracenou rovnováhu naleznete
v meditacích, budete tvořit mandaly. Spolu s námi
tak budete moci každý měsíc objevovat skrytou
sílu a energii, kterou v sobě nosíte. Povede nás
Lenka Žáková a v prosinci můžete přijít na první
seznamovací setkání.
Bookroom

SPOLEK PŘÁTEL
KRÁSNÉ LITERATURY A VOŇAVÉ KÁVY
úterý 18. 12.
17:00
Setkání milovníků knih a kultury, sdílení tipů
a zážitků. Otevřeno všem.
studovna

www.muzeumvmilevsku.cz

17. ADVENTNÍ JARMARK STARÝCH ŘEMESEL
neděle 2. 12.
09:00–17:00
Jarmark je spojen s prodejem vánočního zboží
a rukodělných výrobků. Ve výstavním sále muzea
si můžete prohlédnout právě probíhající vánoční
výstavu „V Betlémě andělé velmi sladce zpívají…“

FILM(S) TEENS
středa 19. 12.

14:00

Filmový klub pro mladistvé, kterým není jedno,
jak žijí. Vstupné zdarma a diskuze po filmu. Více
info na Facebooku knihovny.
Bookroom

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

ARTE TVOŘENÍ PRO HOLKY 12–18 LET
čtvrtek 20. 12.
16:00

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231

Naše sny, naše přání – dovolit si přát! Téma dalšího kreativního setkání pro všechny holky, které
rády tvoří a které se o sobě chtějí něco dál dozvědět. Tvoří se bez kritiky a bez tlaku na výkon.
Cena 50 Kč, počet míst omezen, rezervace
v knihovně.
Bookroom

www.knihmil.cz

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ
pondělí 3. 12.
Vydáme se do základních škol a oceníme nejlepší
dětské milevské čtenáře naší knihovny.
milevské základní školy

VÝSTAVA
– ZMIZELÝ OBRAZ MILEVSKÉHO VENKOVA
pondělí 3. až pátek 28. 12.
Výstava vycházející z nové knihy Karla Němečka
představuje 51 fotografií z let 1907–1908, na
nichž milevský učitel Štěpán Dvořák zachytil dřevěné usedlosti z 18 vesnic milevského regionu.
Pan Karel Němeček uvedené stavby identifikoval
a vytvořil nádhernou knihu s původními dosud
nepublikovanými fotografiemi, z nichž na vás
dýchne duch doby před sto lety. Vernisáž výstavy
a představení knihy proběhne v pondělí 3. prosince v 17 hodin ve vestibulu knihovny.
vestibul knihovny

DĚTSKÉ ADVENTNÍ TVOŘENÍ
pondělí 3. a čtvrtek 6. 12. 15:00–16:00
Přijďte adventně tvořit a užívat si vánoční atmosféru.
dětské oddělení

BIBLIOBAZAR ANEB KDYŽ KNIHY POMÁHAJÍ
– 4. ROČNÍK
pondělí 3. až pátek 7. 12.
Charitativní bazar knížek letos finančně podpoří
Lékaře bez hranic. Otevřeno každý den kromě
úterý od 8 do 17 hodin.
vestibul knihovny

SETKÁVÁNÍ ŽENSKÝCH DUŠÍ
středa 12. 12.

17:00

O vánočních svátcích je dospělé i dětské oddělení otevřeno ve čtvrtek 27. a v pátek 28. prosince. Udělejte si procházku a přijďte si půjčit
něco pěkného na čtení.

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz

BIO SENIOR – MISS HANOI
čtvrtek 6. 12.

PRAHA PŘEDVÁNOČNÍ
úterý 11. 12.
Návštěva technického muzea nebo Národního
muzea a vánočních trhů. Odjezd v 7:30 hodin.

BIO SENIOR – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
čtvrtek 20. 12.

LOUČENÍ S ROKEM 2018
čtvrtek 27. 12.

MILEVSKÝ KLÁŠTER
U B AŽANTNICE 556 | TEL.: 736 209 344,
382 521 458 www.klastermilevsko.cz
ADVENTNÍ KONCERT
neděle 2. 12.

SPOS MILEVSKO
J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269

ŽIVÝ BETLÉM
neděle 23. 12.

DDM MILEVSKO

ZIMNÍ STADION:

NA TRŽIŠTI 560 | TEL.: 777 339 923

08:00
07:30
08:00
09:00
09:00
08:00

Florbalový turnaj
Handball zápasy
Florbal ml. žákyně, muži
FC ZVVZ – VÁNOČNÍ TURNAJ
TUKANI – nohejbalový turnaj
Florbal turnaj

SAUNA:
Středa: muži
Čtvrtek: ženy
Pátek: muži

16:00–21:00
15:00–21:00
15:00–21:00

15:00

14:00

1. nádvoří

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

08. 12.
15. 12.
16. 12.
26. 12.
28. 12.
30. 12.

15:00

Koncert českých madrigalistů a Jakuba Janšta
(varhany) pro Nadaci Jakuba Voráčka.
kostel sv. Prokopa v Chyškách

Latinská škola

SPORTOVNÍ HALA:

19:00

Tradiční taneční večer v DK, členové sleva 50%.
DK Milevsko

ADVENTNÍ KONCERT
SOUBORU LUDUS MUSICUS
neděle 16. 12.

04. 12. 16:00 MIKULÁŠSKÁ NA LEDĚ
22. 12. 17:00 HC ZVVZ A – tým – J. Hradec
30. 12. 17:00 HC ZVVZ A – tým – Telč

15:00

ČR – Komedie – s hvězdným hereckým obsazením. Scénář o věčném soupeření mužského a ženského světa napsal režisér Rudolf Havlík společně
se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, která je
jednou z nejprodávanějších domácích knižních
autorek.
Milevské kino

Pobočka v domě kultury je zavřena od 24. 12.
do 1. 1. 2019.

www.spos-milevsko.cz

15:00

ČR – Drama, krimi – Ona je první vietnamská
policajtka v Česku. On neurvalý, vyhořelý, trochu
rasistický detektiv. A spolu mají vyšetřovat vraždu. To je základní zápletka nového českého kriminálního dramatu Miss Hanoi.
Milevské kino

www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko

TVOŘIVÁ DÍLNA ADVENT
sobota 1. 12.
Společně si vytvoříme netradiční vánoční dekorace, které se hodí na adventní výzdobu do vašich
domovů.

ZVONKOVÝ PRŮVOD
neděle 2. 12.
Sejdeme se v areálu DDM, kde si společně zazpíváme vánoční koledy. Doprovodí nás členové ze
zájmového kroužku Kytara. Pro účastníky bude
připraven drobný vánoční suvenýr. Poté se společně vypravíme za doprovodu zvonečků i lucer-
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niček na náměstí E. Beneše, kde proběhne od 17
hodin slavnostní nasvícení adventní výzdoby
města.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY
čtvrtek 20. 12.
Vánoční turnaj ve střelbě ze vzduchovky v leže
na 10 metrů. Turnaj je určen pro všechny děti
od 6 do 15 let, které si chtějí tuto sportovní disciplínu vyzkoušet. Pro vítěze budou připraveny
drobné dárky a upomínkové předměty. Případné
informace poskytne Ing. Karel Dvořák na tel.
608 113 007.

VÁNOČNÍ ZÁCHRANÁŘSKÁ SOUTĚŽ
– RESUSCITACE
čtvrtek 20. 12.

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
čtvrtek 27. 12.
Po vánočních svátcích se přijďte protáhnout
a odpočinout si od televizních pohádek do tělocvičny DDM, kde na vás bude čekat spousta soutěží a pohybových her.

ZUŠ MILEVSKO
TEL.:

KLUB PRO ŽENY – KRÁSA V KAŽDÉM VĚKU
středa 12. 12.
16:30
Nově založený klub zve všechny ženy, které se
chtějí dozvědět něco o své pleti, její každodenní
úpravě a o nových trendech v líčení.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
pátek 14. 12.

08:00–16:00

Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková, nutno objednat předem.

WORKSHOP – SEBEVĚDOMÍ
středa 19. 12.

16:00

JEŽÍŠEK V JESLIČKÁCH A MIKROJESLÍCH
čtvrtek 20. 12.
PŘIPRAVUJEME:
VÍKENDOVÝ KURZ
HORMONÁLNÍ JÓGY PRO ŽENY
sobota 19. – neděle 20. 1. 09:00–15:00
S certifikovanou lektorkou Ing. Dagmar Hellerovou. Cena kurzu: 2000 Kč, přihlášky na jogahormonalni@email.cz nebo na tel. 724 624 534,
více informací na www.jogahormonalni.com.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

383 809 253

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

www.zus-milevsko.cz

KONCERT PRO SENIORY SE SOUBOREM LEGO
středa 19. 12.
14:00

ADVENTNÍ KAVÁRNA
pondělí 3. 12.

15:00–18:00

KRMENÍ ZVÍŘÁTEK V LESE
úterý 4. 12.

14:00

Sál ZUŠ

VÁNOČNÍ ZVYKY A OZDOBY
pondělí 10. 12.

14:00

OBEC BRANICE

TVOŘÍME VÁNOČNÍ VÝZDOBU FANOUŠE
středa 12. 12.
14:00

Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

VÁNOČNÍ KONCERT SE SOUBOREM LEGO
čtvrtek 20. 12.
17:00

TANEČNÍ ZÁBAVA
sobota 8. 12.

20:00

Hraje kapela Scarlet.
kulturní dům Branice
vstupné: 100 Kč

ŠUMIVÉ BOMBY DO VANY
středa 19. 12.
SaS ROZÁRKA

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
úterý 4. 12.

10:00

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409

ADVENTNÍ ZVYKY U NÁS
úterý 11. 12.

10:00

JARMARK NA 2. ZŠ MILEVSKO
čtvrtek 13. 12.

15:00

PEČENÍ PRO MALÉ I VELKÉ
úterý 18. 12.

10:00

www.centrummilisek.cz

DO ŠKOLKY PŘIJDE ČERT A MIKULÁŠ
středa 5. 12.
Mikulášská nadílka v jesličkách a mikrojeslích.

08:00–16:00

Bezplatné individuální konzultace – Mgr. Jan
Röhrich, nutno objednat předem.

KULATÝ STŮL PRO ŽENY
– NEVIDITELNÝ NEPŘÍTEL
středa 12. 12.

16:00

Nástrahy na děti i celé rodiny jsou všude. Je velice
důležité s nimi počítat a v ideálním případě se
na ně dopředu připravit. Zaměříme se nejen na
prevenci, ale i na to, kde hledat pomoc.

Srdečně vás zveme k posezení u kávy, svařáku
či čaje do Fanouše (Hůrecká cesta 227). Připraveno pro vás bude tvoření vánočních zápichů,
pouštění ořechových lodiček, voňavé cukroví...
Zkrátka to bude příjemná adventní atmosféra,
pojďme si společně zpříjemnit čekání na Ježíška!
Kavárna se uskuteční v pondělí 3. prosince od
15 do 18 hodin.
Mgr. Marie Šindelářová

Oblastní přebor
společných skladeb

14:00

CENTRUM MILÍSEK

PRÁVNÍK V PORADNĚ
pátek 7. 12.

Adventní kavárna

Jak si zvýšit své sebevědomí a k čemu je to prospěšné, přednáší Bc. Andrea Kadlecová.

Vánoční záchranářská soutěž určená pro dvoučlenné týmy ve věku od 8 do 15 let. Pro vítěze
budou připraveny drobné ceny a upomínkové
předměty. Případné informace poskytne
Ing. Karel Dvořák na tel. 608 113 007.

L IBUŠINA 1217 |

Tématem bude šikana, sociální vyloučení, finanční tíseň, špatná parta a jiné.

V neděli 11. listopadu se milevský oddíl moderní
gymnastiky při T. J. Sokol Milevsko zhostil nelehkého úkolu – uspořádal Oblastní přebor ve společných skladbách pro rok 2018 a soutěž dvojic
a trojic. Ve sportovní hale bernartické základní
školy přivítal 80 gymnastek z Tábora, Českých
Budějovic a Prahy. Díky pomoci rodičů z řad
domácích závodnic proběhla soutěž hladce
a v příjemné atmosféře. Snímek zachycuje vyhlašování nejmladší kategorie, ve které na nejvyšší
stupínek vystoupil čtyřlístek milevských benjamínků.
Mgr. Jana Plavcová
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Úspěchy milevských krasobruslařek
Dne 27. října se krasobruslení těšilo z velkého
úspěchu. Z 800 nominovaných trenérů z celé
České republiky v projektu Díky, trenére si na
Dni trenérů mládeže z velkého ﬁnále Barbara
Dufková z KK Milevsko odvezla 3. místo a získala
tak ocenění za nejlepšího trenéra mládeže roku
2018. V rámci ﬁnálového večera měla osmička
trenérů předvést před odbornou porotou
a publikem své ukázky tréninků. Následně porota po pečlivém zhodnocení vybrala čtyřku nejlepších, kteří se ve ﬁnále utkali v soutěžních
hrách, a dle získaných bodů se určilo vítězství.
Barbara Dufková se v soutěžních hrách dostala
do remízy a bojovala tak o druhé a třetí místo.
Jak soutěž probíhala?
Za prvé si vás jako trenéra někdo musí všimnout
a nominovat do této soutěže. Pokud s nominací
souhlasíte, vyplníte dotazník, ze kterého se
vybíralo TOP 32 trenérů. Následovaly medailonky se vzkazem, podle kterých se do užšího
výběru dostalo TOP 16 trenérů. Poté byl celý

štáb z Díky, trenére pozván na jednotlivé tréninky či soustředění, kde byla točena práce trenéra a rozhovor. Kvality trenéra byly ověřovány
i u jednotlivých sportovních svazů. Porota
a organizátoři měli těžkou práci. Ve výběru bylo
plno kvalitních trenérů, kteří si zasloužili ocenění. Dostat se do užšího výběru z celého počtu
nominovaných je obrovský úspěch. O pár týdnů
později vyšel užší výběr TOP 8 trenérů, mezi

kterými byla i naše Barbara Dufková. Ve velkém
ﬁnále rozhodovala nejen porota, ale i publikum.
Celý den byl výborně připraven. „Musím poděkovat především rodičům a všem fanouškům,
kteří nám fandili. Bez vás by to nešlo. A samozřejmě krasobruslařkám, členkám KK Milevsko
z. s., které se velkého ﬁnále zúčastnily a bojovaly tak za celé krasobruslení,“ říká Barbara
Dufková.
Krasobruslařky z Milevska se také v listopadu
zúčastnily svých prvních závodů v Roudnici nad
Labem. I zde byly úspěšné. V kategorii Benjamín
Amélie Hlavín zazářila a odvezla si zasloužené
1. místo. Následovala Kateřina Čunátová velmi
vydařenou jízdou na 12. místě a Eliška Koutníková skončila na 15. příčce. V kategorii Kadet
závodila za milevský oddíl Eliška Kortanová,
která si ze závodu odvezla 7. místo, Klára Marie
Hrtoňová získala 8. místo a Tereza Plochová si
s úsměvem vyjela 10. místo.
Krasobruslařský klub Milevsko

Strom splněných přání 2018
Před pěti roky jsem začal v Milevsku organizovat
sbírku vánočních dárků pro děti z Charitního
domu pro matku a dítě ve Veselíčku a Dětského
domova Zvíkovské Podhradí. Během těch let se
s pomocí dobrých a nezištných lidí vždy podařilo
splnit přání všech dětí, ať už šlo o naprosté
maličkosti jako pantoﬂe, první vlastní knížku
nebo penál až po kolo nebo drahé boty.
Letos jsem se rozhodl akci zjednodušit a zefektivnit a propagoval jsem ji jen telefonicky a přes
facebook. Během jediného týdne se podařilo

získat dárce pro všech 35 dětí, které tak najdou
pod stromečkem to, co jim nemůže dát stát, a co
jim dají jim neznámí laskaví lidé. Někteří to
dělají už léta, jiní se zapojili poprvé. Pro všechny
mám ale stejná slova díků a obdiv za jejich vstřícnost a ochotu přispět těm, kteří se ne vlastní
vinou dostali hned na začátku života do tak
obtížné situace.
Dárky už máme slíbené, ale pokud by se ještě
našel někdo se zájmem pomoci, je možné koupit
nebo věnovat dětem společné dárky (knížky,

Předvánoční Hudební sklepy – dvojkoncert
pátek 7. prosince od 19:30 hodin
písničkář JIŘÍ DĚDEČEK - sólo (kytara, ukulele,
zpěv, čtení)
a kapela Viktorie & František BAND
Viktorie Dugranpere - zpěv
František Tomášek - akordeon
Dušan Navařík - příčná ﬂétna
Pavel Husa - kontrabas
František Kukula - perkuse
francouzské šansony a americké standardy v českých překladech Jiřího Dědečka.

Milevské Hudební sklepy v září 2003. „Do Milevska se vracím rád“, říká, „vystupuju zde pravidelně a mám zde věrné posluchačské zázemí.
Na vánoční besídku v Milevsku se těším, bude
to zase jiné...“

Adventní jarmark
starých řemesel

Viktorie Dugranpere

Jiří Dědeček

Písničkář, básník, překladatel, spisovatel, předseda Českého PEN klubu... je tím, kdo zahájil

sportovní potřeby, pastelky, papíry, stolní hry
apod.). Stačí se se mnou spojit telefonicky na
č. 775 369 012 nebo přes facebookový proﬁl
Josef D. Kortan a jistě spolu najdeme způsob,
jak to zařídit. Čas máme do 15. prosince.
Všem minulým i současným dárcům ze srdce
i jménem dětí přeji jen to nejlepší. Jako dobrá
předsevzetí dláždí cestu do pekla, tak určitě
dobré skutky otevírají cestu do nebe. Díky, že
jste zase udělali tento svět o trochu lepší.
Josef Kortan

Odmalička poslouchala staré muzikály z americké Broadwaye. Již ve školce měla jasno, že
bude zpěvačkou. Snila o muzikálech a opeře.
Teď Viktorie Dugranpere (30), rozená Dě dečková, patří ke špičce mezi našimi interprety barokně-renesanční hudby. „Taky vedu
dva sbory, vystupuji s harmonikářem a po
barech někdy vyřvávám jazz a šansony,“ říká.
V Milevsku vystoupí poprvé a hned s velkou
kapelou.

V neděli 2. prosince se v Milevském muzeu uskuteční tradiční, v pořadí už 17. adventní jarmark
starých řemesel. Návštěvníci zde budou moci
spatřit některá stará rukodělná řemesla a vybrat
si z nabídky vánočního zboží, keramiky, perníků,
ozdobných minerálů, květinových aranží, svíček
a mýdel z přírodních materiálů, replik historického skla, aromatických bylinných polštářků
a vánočních dekorací. U toho si mohou poslechnout ﬂašinetáře a ochutnat horkou medovinu.
Ve výstavním sále muzea si také mohou prohlédnout právě probíhající vánoční výstavu
„V Betlémě andělé velmi sladce zpívají…“
Adventní jarmark začíná v devět hodin a končí
o páté. Všechny vás na tuto tradiční milevskou
akci srdečně zveme.
Vladimír Šindelář
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Hledáme krále

Stalo se milou tradicí, že v prvních dnech nového
roku vycházejí dobrovolníci - Tři králové - do
ulic měst i do malých obcí, aby tam zvěstovali
radostnou novinu o narození Spasitele a zároveň
všem povinšovali štěstí, zdraví, dlouhá léta...
Tradiční Tříkrálová sbírka se bude konat v Milevsku a v okolních obcích od 1. do 14. ledna 2019.

Výtěžek bude použit na doﬁnancování služeb,
které Farní charita provozuje. Je to charitní
pečovatelská služba, Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež sv. Františka z Assisi a Sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rozárka.
Ti, ke komu se naši koledníci nedostanou, nás
mohou podpořit na čísle účtu:
193699144/0300. Slavnostní zahájení a požehnání koledníkům proběhne 2. ledna v 15 hodin
v kostele sv. Bartoloměje v Milevsku.
Pokud chcete vy nebo vaše dítě pomoci dobré
věci, ozvěte se koordinátorce Tříkrálové sbírky
při Farní charitě Milevsko, Pavle Vostřákové
(tel.: 737 250 146) nebo Aleně Růžičkové, ředi-

Stéblo slámy – vánoční příběh
Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili
Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama.
Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře,
téměř ještě chlapce. Ten si z betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc
pevně svíral v dlani. Ostatní by si toho ani
nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: „Co to máš
v ruce?“
„Stéblo slámy,“ odpověděl mladík. „Vzal jsem
si ho z jesliček, ve kterých leželo to dítě.“
„Stéblo slámy,“ ušklíbali se ostatní. „Takové
smetí! Zahoď to!“ Mladý pastýř rozhodně
zavrtěl hlavou. „Kdepak,“ namítl, „já si ho
schovám. Pro mě je to znamení, připomíná mi
malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do
ruky, vzpomenu si na něj i na to, co o něm řekli
andělé.“
Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: „Co jsi udělal s tím stéblem?“ Mladík jim
ho ukázal. „Pořád ho nosím u sebe.“ „Zahoď
to, k ničemu ti není.“ „Ne. Má velkou cenu.
Ležel na ní Boží Syn.“ „A co má být? Důležitý
je přece Boží Syn, a ne kus slámy.“
„Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem
jiném by ležel, když je tak chudý? Boží Syn
potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že
Bůh potřebuje i obyčejné lidi a věci. Potřebuje
nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho
moc nevíme.“ Stéblo jako by mělo pro toho
pastýře čím dál větší význam. Na pastvě ho
často držel v ruce, vzpomínal na slova andělů
a byl šťastný, že má Bůh tolik rád lidi, že se
stal stejně malým jako oni.
Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo
z ruky a rozhořčeně vykřikl: „Dej už s tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí
hlava!“ Stéblo vztekle zmačkal a zahodil.
Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země
a opatrně ho narovnal. „Vidíš, zůstalo stejné
jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani
tvůj vztek s ním nic nezmohl. Jistě, zničit stéblo slámy je snadné. Ale přemýšlel jsi už někdy
o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když
potřebujeme silného zachránce a vojevůdce?
Jednou vyroste, bude z něho muž a nic ho
neporazí. I přes lidskou zlobu zůstane tím,
čím je - Spasitelem, kterého nám seslal Bůh.“

telce (tel.: 734 435 162) případně na e-mail:
charita.mil@seznam.cz,
fchm.pecovatelska@seznam.cz,
alena.ruzickova@milevsko.charita.cz.
Každý koledník dostane dárek. Oblečení i koruny
pro koledníky máme k dispozici. Koledujeme
v Milevsku a okolních obcích.
Zažij pocit pomáhat ostatním! Najdi v sobě chuť
a odvahu a připoj se k dalším desetitisícům dobrovolníků, kteří v kostýmech tří králů vybírají
příspěvek na charitní služby, které pomáhají
seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí.
Farní charita Milevsko

Uzávěrka lednového čísla Milevského
zpravodaje bude v pondělí 17. prosince
ve 12 hodin.

Mladý pastýř se usmál a se zářícím pohledem
pokračoval: „Boží láska se totiž nedá zničit
a zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako
stéblo slámy.“
Přeji všem pokojné a láskou naplněné vánoční
svátky a hodně zdraví a Božího požehnání
v novém roce 2019.
P. Mikuláš Selvek,
představený kláštera a milevský děkan

Vánoce v Milevsku
a Sepekově
pondělí 24. 12.
16:00 – Vánoční mše v kostele sv. Bartoloměje ve městě
23:00 – půlnoční bohoslužba - bazilika klášter
23:00 – půlnoční mše v kostele Jména Panny
Marie v Sepekově

úterý 25. 12.
08:00 – mše svatá v bazilice kláštera
11:00 – mše svatá v Sepekově
14:00–17:00 – možnost návštěvy jesliček bazilika klášter

středa 26. 12.
08:00 – mše svatá v bazilice kláštera
11:00 – mše svatá v Sepekově
14:00–16:00 – možnost návštěvy jesliček bazilika klášter
18:00 – Vánoční koncert - Fantom - bazilika
klášter

pondělí 31. 12.
15:00 – mše svatá na poděkování - kostel
sv. Bartoloměje ve městě
16:30 – mše svatá v Sepekově

úterý 1. 1.
08:00 – mše svatá - bazilika klášter
11:00 – mše svatá v Sepekově
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Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú. – Milevsko

Náměstí E. Beneše 123 (nad Českou poštou), 399 01 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.

6WĜHGQtãNROD
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Nabízíme pomoc a podporu v následujících oblastech:

zve žáky
8. a 9. t˴íd ZŠ
i jejich rodiˑe
na

• krize v rodině (manželské a partnerské krize, konfliktní rozvody, výchovné problémy atp.)
• domácí násilí (násilné chování mezi blízkými osobami, psychické i fyzické násilí,
vykázání násilné osoby)
• pomoc dětem od 11 let při řešení jejich potíží v dospívání (problémy ve škole, vztahové krize,
nízké sebevědomí atp.)
• náhlé zhoršení psychického stavu (ztráta blízké osoby, vážné onemocnění, závislosti a jejich řešení)
• zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště – dluhová problematika, rozvodová situace atp.
• asistované setkávání rodiče s dítětem
Otevírací doba pobočky:
každé pracovní pondělí od 8:00 do 16:00
tel.: 382 521 300, mobil: 775 588 536
e-mail: milevsko@arkada-pisek.cz

Všechny nabízené služby jsou pro klienty bezplatné.

www.arkadacentrum.cz

Kolektiv pracovníků
zubní ordinace
MUDr. Lubomíra Pecháčka
přeje svým pacientům
klidné prožití
vánočních svátků
a hodně štěstí v novém roce.

v sobotu
8. 12. 2018
8.00-12.00
3ĜLEOtåtPH9iPSHUVSHNWLYQt
obory PRGHUQtãNRO\:
0DWXULWQt± þW\ĜOHWp
+ ,QIRUPDþQtWHFKQRORJLH
+ 'LJLWiOQtWHOHNRPXQLNDþQt
technika
+ Mechanik elektronik
8þHEQt± WĜtOHWp
+ (OHNWULNiĜSURVLOQRSURXG
+ 6SRMRYêPHFKDQLN

Den
otev˴ených
dve˴í
nebo v pátek
18. 1. 2019
13.00-17.00

9tFHQD 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 do středy 12. prosince na telefonní číslo
775 733 552, získají vstupenku na Vánoční koncert
Josefa Vágnera s Milevským
dětským sborem, který se
uskuteční v neděli 16. prosince od 19 hodin v DK
Milevsko.
K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: průčelí brány do areálu kláštera na 2. nádvoří
Výherci: Marie Šerá Líšnice, Jana Pecháčková Milevsko, Miroslava Pučelíková Milevsko

CENTRUM MLADÉ RODINY MILÍSEK
přeje krásné prožití
svátků vánočních,
v novém roce 2019
mnoho úspěchů
v rodinném i pracovním životě
a hlavně zdravíčko!

KADEŘNICTVÍ
Jiřina Romová
Sažinova 763, Milevsko
Provozní doba po dohodě.
Tel. 605 253 046
Přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok.

PRO-LES MILEVSKO
Miroslav Hanzlík

L. Janáčka 1377 (naproti prodejně Koberce KK)
BROUŠENÍ NÁSTROJŮ na profesionální brusce

• nůžky a nože • nože do hoblovky
• pily kotoučové • nože do strojků na maso
Telefon: 604 200 730, 382 521 971
Po–Pá: 8.00–11.30, 12.30–16.30, So: 8.00–11.00

STRANA 16

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

