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MIKULÁŠSKÁ NA LEDĚ
sobota 3. 12. od 14 hodin - zimní stadion

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

MIKULÁŠSKÁ S THE TAP TAP 
neděle 4. 12. od 19 hodin - DK Milevsko

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
pondělí 5. 12. od 17 hodin - nám. E. Beneše

VÁNOČNÍ TRHY
neděle 11. 12. od 8:30 hodin - DK Milevsko

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
středa 14. 12. od 15 hodin - 2. ZŠ

ŽIVÝ BETLÉM OPĚT NAŽIVO
neděle 18. 12. od 14 hodin - Milevský klášter

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

VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
pátek 23. 12. od 18 hodin - 

kostel sv. Bartoloměje

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

SENIOR SILVESTR
středa 28. 12. od 19 hodin - DK Milevsko

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
neděle 1. 1. od 17:30 hodin - nám. E. Beneše

KAM V MILEVSKU
O ADVENTU A VÁNOCÍCH?

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA

se koná ve středu 14. prosince 
od 17 hodin 

ve velkém sále DK Milevsko.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
blíží se konec roku. Nebyl jednoduchý, ne všechno se podařilo podle našich 

představ. Ovšem i přesto, také díky Vaší nezištné podpoře, která nám moc pomáhá, 
se podařilo odvést kus dobré práce. Dovolte mi, abych Vám jménem vedení města, 

všech zaměstnanců úřadu i městských organizací popřál, abyste 
nadcházející předvánoční čas naplnili pohodou a radostí, prožili krásné Vánoce 

a do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Ing. Ivan Radosta, starosta města

MILEVŠTÍ HASIČI USPĚLI V CELOSTÁTNÍ ANKETĚ

Ve středu 16. listopadu se v Brně konalo slavnostní
vyhlášení celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku
2022, kam nás nominoval člen našeho výboru Adam
Čanda za odložené oslavy 150 let sboru, na jejichž
přípravách a realizaci má největší zásluhy.
Na vyhlášení se nám všem moc líbilo a užili jsme si
to. Kdo bude chtít vidět záznam vyhlášení ankety,

bude mít možnost 3. prosince od 16:20 hodin na ČT2.
Díky všem sponzorům našich oslav a všem, kteří jste
nám poslali své hlasy, jsme se umístili na 1. místě
a stali jsme se sborem roku 2022 pro oblast jih a západ
Čech. Dalo nám to podnět pořádat podobné kulturní
akce i do budoucna. Moc všem děkujeme.

Vaši hasiči z Milevska



VÁCLAV KRÁL OSLAVIL 100 LET
V sobotu 12. listopadu
oslavil v milevském
Domově pro seniory
krásné životní jubileum
100 let pan Václav Král.
Mezi gratulanty nechy-
běli kromě rodiny také
starosta města Ivan
Radosta, místostarost-
ka Markéta Honzíková,
ředitelka sociálních slu-
žeb Marie Jarošová,
zástupkyně Okresní
správy sociálního
zabezpečení z Písku
a také zaměstnanci
organizace Sociální
služby Města Milevska.

mk

ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ V RADĚ MĚSTA
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 24. 10. 2022
• Pověřila k provádění občanských obřadů tyto členy Zastupitelstva města

Milevska: Mgr. Marii Jarošovou, pana Michala Horka, PhDr. Jiřího Kálala,
paní Alenu Knotovou a Mgr. Ivanu Stráskou. Panu starostovi a paní místo-
starostce výše uvedené vyplývá ze zákona o matrikách, jménu a příjmení
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů.

• Schválila zveřejnění záměru pronajmout prostor sloužící podnikání č. 102 v čp.
145 Riegrova Milevsko. 

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Revize elektroinstalace na poli-
klinice v Milevsku“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Elektromontáže
Milevsko s. r. o. za nabídkovou cenu 185 550 Kč bez DPH, tj. 224 515,50 Kč vč.
DPH. 

• Schválila návrh Smlouvy o provádění zimní údržby pro sezonu 2022/2023 s fir-
mou Služby Města Milevska, spol. s r. o.

RADA MĚSTA DNE 7. 11. 2022
• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky

na stavební práce s názvem „Modernizace budovy Domu kultury Milevsko“
a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení Uniko Písek,
s. r. o., za nabídkovou cenu 14 411 191 Kč bez DPH, tj. 17 437 541,11 Kč vč.
DPH.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Nákup kanalizačních poklopů“
a rozhodla uzavřít objednávku s dodavatelem TECAM PCV a. s., za nabídkovou
cenu 248 888,80 Kč bez DPH, tj. 301 155,45 Kč vč. DPH.

• Schválila pravidla dotačního programu „Kultura 2023“ a nový formulář žádosti
o dotaci. 

RADA MĚSTA DNE 14. 11. 2022
• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele pro část 1 podli-

mitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce atletického
oválu“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení TUBEKO
SPORT, spol. s r. o., za nabídkovou cenu 12 113 102,11 Kč bez DPH, tj. 14 656
853,50 Kč vč. DPH.

• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele pro část 2 podli-
mitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výměna umělého povrchu
na fotbalovém hřišti na letním stadionu“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo
s účastníkem zadávacího řízení A SPORT PRODUKT s. r. o., za nabídkovou cenu
5 575 420 Kč bez DPH Kč, tj. 6 746 258,20 Kč vč. DPH.

• Rozhodla uzavřít Dohodu o ceně tepla pro rok 2023 se společností ZVVZ
Energo s. r. o. - 753,71 Kč za 1 GJ bez DPH.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 14. 11. 2022
• Schválilo převzetí ručitelského závazku za příspěvkovou organizaci Milevské

muzeum, vzniklého na základě smlouvy o nájmu nemovitosti mezi pronajíma-
telem Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, nájemcem příspěvkovou
organizací Milevské muzeum, a zřizovatelem příspěvkové organizace Milevské
muzeum městem Milevskem.

• Schválilo výměnu výtahu v DPS čp. 1510, Milevsko firmou OTIS a. s., za cenu
1 059 150 Kč včetně DPH. 

• Souhlasilo se zařazením financování akce „Modernizace budovy Domu kultury
Milevsko“ do návrhu rozpočtu na rok 2023.

• Schválilo předložený návrh na úpravu ceny vodného a stočného na rok 2023,
platnou od 1. 1. 2023 (dvousložková cena vodného a stočného), pohyblivá
složka domácnosti 80,14 Kč/m3 bez DPH a roční paušál dle velikosti vodoměru
(pevná složka) 420 Kč/vodoměr/rok bez DPH za vodoměr do 2,5 m3, ostatní
poměrným způsobem. 

Markéta Honzíková, místostarostka města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

Zastupování města navenek Ing. Ivan Radosta, Markéta Honzíková
Výkon státní správy a samosprávy, Ing. Ivan Radosta, Markéta Honzíková,
vnitřní chod úřadu Mgr. Ivana Stráská
Pořádek ve městě, Ing. Ivan Radosta, Markéta Honzíková
Služby města Milevska

Městská policie, bezpečnost, Ing. Ivan Radosta, Mgr. Ivana Stráská
integrovaný záchranný systém
Investice, dotace Ing. Ivan Radosta, 

JUDr. Martin Kupec, Ph.D.
Informační a komunikační Ing. Ivan Radosta, Mgr. Petr Barda
technologie
Doprava Ing. Ivan Radosta, Mgr. Petr Barda
Hospodaření s energiemi Ing. Ivan Radosta, Mgr. Petr Barda
Kultura, kulturní organizace Ing. Ivan Radosta, Mgr. Petr Barda
Školství, školské organizace Ing. Ivan Radosta, Mgr. Petr Barda
Finance a rozpočty Ing. Ivan Radosta, Mgr. Ondřej Šimánek
Infrastruktura – tepelné Ing. Ivan Radosta, Mgr. Ondřej Šimánek
hospodářství, vodovody, kanalizace
Dopravní infrastruktura – Ing. Ivan Radosta, Mgr. Ondřej Šimánek
komunikace, veřejné osvětlení
Strategické řízení, územní rozvoj Ing. Ivan Radosta, Mgr. Ondřej Šimánek
Ostatní majetek města Ing. Ivan Radosta, Jaroslav Kolář
(mimo infrastrukturu)
Životní prostředí Markéta Honzíková, Jaroslav Kolář
Bytová politika, přidělování bytů Markéta Honzíková, Jaroslav Kolář
Sport, řízení SPOS Markéta Honzíková, Jaroslav Kolář
Sociální věci a zdravotnictví, Markéta Honzíková, Mgr. Ivana Stráská
Sociální služby Města Milevska
Cestovní ruch Markéta Honzíková, 

JUDr. Martin Kupec, Ph.D.
Mezinárodní spolupráce Markéta Honzíková, 

JUDr. Martin Kupec, Ph.D.

V MĚSÍCI ŘÍJNU 2022 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ  
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM

ZPRAVODAJI:
80 let

Marie Pejšová
Věra Jelínková

Marie Kloboučníková
Jan Škulina

Ladislav Vlna
Jaroslav Kotrba

85 let
Karla Řehořová

Josef Smrtka

91 let
Bohumil Píša

93 let
Stanislav Trčka

94 let
Václav Průša

Libuše Dusilová



PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2022
Servis dýchací techniky pro JSDH Milevsko
Město Milevsko obdrželo dotaci z dotačního programu
Jihočeského kraje „Neinvestiční dotace pro jednotky sbo-
rů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje - I. výzva

pro rok 2022“ na pořízení věcného vybavení pro JSDH Milevsko. S pomocí dotace
byly vyměněny dva dýchací přístroje a provedena repase šesti kusů plicní auto-
matiky MSA M1 včetně adaptéru do obličejové masky. Díky tomu došlo ke zvýšení
bezpečnosti a akceschopnosti JSDH. Celková hodnota pořizovaného vybavení
činila 45 714 Kč, z čehož dotace od Jihočeského kraje byla ve výši 32 000 Kč.
Obnova fasády kaple Navštívení Panny Marie v obci Rukáveč

Cílem projektu bylo odstranění nesoudržných
omítek, natažení nových vápenných nebo
silikátových omítek a štuků s provedením
nových nátěrů dle stávající barevnosti. Dále
oprava štítu nad vstupem do kaple a spáro-
vání kamenného soklu ve stávající barevnos-
ti. Obnovou fasády došlo ke zlepšení staveb-
ně technického stavu, který přispěje
k zachování křesťanské sakrální architektury
v obci. Tato akce byla podpořena Jihočeským
krajem v rámci dotačního programu Kulturní
dědictví - Drobná sakrální architektura ve
výši 50 000 Kč z celkových výdajů
113 546,40 Kč.

Údržba klášterního mostu přes Milevský potok
Most, který je
součástí nemo-
vité kulturní
památky areálu
kláštera s koste-
lem Navštívení
p. Marie, byl
p o z n a m e n á n
nedostatečnou

údržbou a působením povětrnostních vlivů. Stavba zahrnovala opravu povrchů
stěn mostu, doplnění chybějících prvků kamenných desek, vyspravení tmelu mezi
kamennými bloky mostu, natažení nové vápenné omítky, provedení nátěru sili-
kátovou barvou, a další drobné práce. Stavba byla firmou Restaurátoři s. r. o.,
i přes ztížené klimatické podmínky během realizace, provedena kvalitně. Tato
akce byla rovněž podpořena Jihočeským krajem v rámci dotačního programu Kul-
turní dědictví - Nemovité kulturní památky ve výši 250 000 Kč z celkových výdajů
1 060 872 Kč.

Ing. Marie Kolářová, odbor investic a správy majetku
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MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II
Připomínáme občanům, že do 8. prosince přijímá odbor sociálních věcí Městského
úřadu Milevsko žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jiho-
čechy nenecháme II“, a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 8 do 11:30 hodin a od 12:15
do 13 hodin.
V rámci dotačního programu je možné podpořit poživatele důchodů pobírajících
příspěvek na bydlení a nízkopříjmové poživatele důchodu s čistým měsíčním pří-
jmem do 16 000 Kč u samostatně žijícího poživatele důchodu, v případě více osob
ve společné domácnosti nesmí celkový čistý měsíční příjem připadající na jednoho
člena domácnosti přesáhnout 12 000 Kč.
Druhou podporovanou skupinou jsou děti do 3 let věku a děti do 8 let věku pobírající
příspěvek na péči. Finanční podporu lze poskytnout rodinám, kterým je vyplácen
přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení, nebo rodinám, kde čistý měsíční
příjem připadající na jednoho člena domácnosti nepřesahuje 13 000 Kč. 
Bližší informace poskytnou sociální pracovnice odboru sociálních věcí Městského
úřadu Milevsko:
Pavla Jansová, DiS. – tel. 382 504 141, e-mail: pavla.jansova@milevsko-mesto.cz
Pavlína Hajská, DiS. – tel. 382 504 138, e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz.

Odbor sociálních věcí

OMEZENÍ UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU
Město Milevsko omezuje od začátku příštího roku příjem odpadů do skládky Milev-
sko - Jenišovice. K tomuto kroku přistoupilo z důvodu rychlého úbytku volné
kapacity úložiště, a proto Služby Města Milevska jako provozovatel zařízení budou
do skládky přijímat pouze odpady občanů města Milevska a obcí územního obvodu
(včetně odpadů z rekreačních nemovitostí), odpady z činnosti města, organizací
zřizovaných městem a odpady z aktivit Služeb Města Milevska prováděných v rámci
ORP Milevsko, tj. ze svozů jimi zajišťovaných, odpady ze stavební činnosti apod.
Od ostatních externích subjektů nebude odpad do úložiště přijímán. 

Mgr. Marie Vratislavská, odbor životního prostředí

PODĚKOVÁNÍ
Jménem sboru dobrovolných hasičů bych rád poděkoval našemu členovi Adamu
Čandovi za jeho velice aktivní přístup k přípravám, prezentaci a samotné realizaci
oslav 150 let založení sboru. Díky jeho nápadu přihlásit tuto akci do soutěže Dob-
rovolní hasiči roku 2022 se dostala po shlédnutí odborné komise a následném
hlasování široké veřejnosti až do samotného finále soutěže.
To proběhlo 16. listopadu v Brně a náš sbor obsadil v kategorii sbory jih a západ
Čech první místo. Adamovi patří velké poděkování, protože bez něj bychom tam
nebyli. Adame, díky.

Za celý sbor a za ty, co poslali své hlasy děkuje Miroslav Kolář, starosta sboru

FOTOOBJEKTIVEM

V pořadí již poosmé se ve středu 9. listopadu v milevské Galerii M konal Poetický večer,
na němž v úvodu vystoupil dětský pěvecký sbor 1. ZŠ Milevsko pod pedagogickým vedením
Mgr. Veroniky Palusové. Pro návštěvníky si připravili pásmo lidových písní, písně z dílny
Jaroslava Uhlíře a Jana Svěráka a básně s lidovou, podzimní a školní tematikou. O klavírní
doprovod se postarala paní učitelka Mgr. Miroslava Koutníková. Následovaly verše nositele
Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta v podání Mgr. Petra Šulisty, milevského
rodáka žijícího ve Strakonicích, který v závěru večera přednesl i básně ze své tvorby.
Celým večerem provázel Ing. Zdeněk Vávra a klavírem Petra Maláska večer doplnil Jiří
Máchal. 



V listopadu svou první výstavu v milevské Galerii M zrealizoval výtvarník, jenž dětství
prožil v nedalekém Oslově - Vlastimil Růžička. Do Milevska přivezl obrazy převážně
abstraktní, sofistikované, divoké a někdy i temné a tajemné. Expozici s názvem Příběh
energií na plátně bylo možné zhlédnout do 25. listopadu. Na snímku je společně se svou
partnerkou Mgr. Renatou Soldátovou.

V rámci oslav vzniku Československé republiky byly v Milevském kině předány pamětní
medaile města PhDr. Libuši Kolářové a Miroslavu Kolářovi.

Budoucí pečovatelky navštívily v rámci předmětu „sociální péče“ Domov svaté Alžběty
ve Veselíčku, který poskytuje dočasné ubytování a individuální podporu matkám s dětmi
v nezáviděníhodné životní situaci.

Den otevřených dveří na SOŠ a SOU Milevsko přilákal nejen řadu potenciálních žáků
a jejich rodičů, ale i bývalé absolventy a přátele školy. 

Oslava turistických informačních center pořádaných v návaznosti na Světový den pro
rozvoj informací proběhla koncem října i v našem infocentru na náměstí.

V pátek 18. listopadu instalovali pracovníci Služeb Města Milevska vánoční strom na
náměstí E. Beneše. Město Milevsko tímto děkuje paní Věře Veselé z Milevska, která strom,
který rostl v osadě Tukleky u Oslova, městu věnovala. 

Po třech letech vynucené pauzy se mohly gymnastky milevského Sokola konečně vrátit
k soutěžím společných skladeb. Během letošní podzimní sezony se na soutěžích postupně
představilo šest družstev, od nejmladších děvčátek z přípravky až po zkušené závodni-
ce.  

V neděli 20. listopadu patřil DK Milevsko dětem. Milevští loutkaři zde odehráli pro
nejmenší diváky pohádku A na hradě nám straší. Nenechalo si ji ujít 80 návštěvníků.
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Vedení (nám. E. Beneše)
Ing. Ivan Radosta starosta 382 504 102 602 384 405 ivan.radosta@milevsko-mesto.cz
Markéta Honzíková místostarostka 382 504 124 606 725 799 marketa.honzikova@milevsko-mesto.cz
Ing. Hana Jánová tajemnice 382 504 104 702 152 606 hana.janova@milevsko-mesto.cz
Kancelář vedení města
Bc. Iveta Jelínková asistentka vedení města 382 504 121 601 085 840 iveta.jelinkova@milevsko-mesto.cz
Magdaléna Čunátová asistentka vedení města 382 504 103 607 091 765 magdalena.cunatova@milevsko-mesto.cz
Bc. Jiří Batysta, DiS. obrana, krizové řízení a požární ochrana 382 504 122 724 151 734 jiri.batysta@milevsko-mesto.cz
Marek Hradil informatik 382 504 135 721 029 733 marek.hradil@milevsko-mesto.cz
Milan Pelikán informatik 382 504 108 702 260 918 milan.pelikan@milevsko-mesto.cz
Odbor vnitřních věcí (nám. E. Beneše)
Bc. Jan Krejča vedoucí odboru 382 504 101 702 131 358 jan.krejca@milevsko-mesto.cz
Bc. Anna Randová referent - matrika, zástupce vedoucího odboru 382 504 144 605 161 301 anna.randova@milevsko-mesto.cz
Jitka Hrochová referent - ohlašovna (trvalý pobyt) 382 504 114 jitka.hrochova@milevsko-mesto.cz
Vendula Krausová referent - cestovní doklady 382 504 147 vendula.krausova@milevsko-mesto.cz
Ivana Suchanová referent - občanské průkazy 382 504 110 ivana.suchanova@milevsko-mesto.cz
Miluše Záhorová referent - evidence obyvatel 382 504 100 miluse.zahorova@milevsko-mesto.cz
Ing. Hana Kozáková referent - přestupky 382 504 113 hana.kozakova@milevsko-mesto.cz
Mgr. Jana Krihová, DiS. referent - školství 382 504 148 jana.krihova@milevsko-mesto.cz
Dita Šindelářová centrální podatelna 382 504 117 epodatelna@milevsko-mesto.cz
Odbor vnitřních věcí (Sažinova ul.)
Ivana Nováková referent - evidence podnikatelů, ověřování 382 504 238 ivana.novakova@milevsko-mesto.cz
Ing. Petra Vlková referent - živnostenská kontrola 382 504 234 777 293 303 petra.vlkova@milevsko-mesto.cz
Iveta Kolínová, DiS. referent - živnostenská kontrola 382 504 239 728 972 752 iveta.kolinova@milevsko-mesto.cz
Drahomíra Fujerová referent - podatelna a pokladní Sažinova 382 504 219 drahomira.fujerova@milevsko-mesto.cz
Odbor finanční (nám. E. Beneše)
Ing. Vendula Pekárková Matoušková vedoucí odboru 382 504 105 702 152 608 vendula.pekarkova@milevsko-mesto.cz
Marie Brčáková referent - hlavní účetní, zástupce vedoucí odboru 382 504 127 marie.brcakova@milevsko-mesto.cz
Petra Fořtová referent - účetní (rozpočet - výdaje) 382 504 126 petra.fortova@milevsko-mesto.cz
Pavlína Zděnková referent - správce poplatků (psi, komunální odpad) 382 504 132 pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz
Helena Fuková referent - účetní (rozpočet - příjmy), daně 382 504 154 helena.fukova@milevsko-mesto.cz
Simona Peštová referent - účetní (rozpočet, fakturace) 382 504 125 simona.pestova@milevsko-mesto.cz
Bc. Lenka Kofroňová referent - účetní (hospodářská činnost) 382 504 133 lenka.kofronova@milevsko-mesto.cz
Jana Šrámková referent - pokladní 382 504 112 jana.sramkova@milevsko-mesto.cz
Bc. Kamila Žemličková referent - rozpočet, správce rozpočtu 382 504 129 602 968 799 kamila.zemlickova@milevsko-mesto.cz
Ing. Eva Kalinová referent - vyúčtování dotací, veřejnosprávní kontrola 382 504 152 eva.kalinova@milevsko-mesto.cz
Bc. Adéla Jedličková personalistka 382 504 151 602 192 072 adela.jedlickova@milevsko-mesto.cz
Vendula Černá mzdová účetní 382 504 128 vendula.cerna@milevsko-mesto.cz
Odbor sociálních věcí (nám. E. Beneše)
Ing. Ladislav Kotalík vedoucí odboru 382 504 106 602 440 221 ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz
Pavla Jansová, DiS. referent - sociální pracovník, sociální kurátor, 

veřejný opatrovník, zástupce vedoucího odboru 382 504 141 601 372 637 pavla.jansova@milevsko-mesto.cz
Pavlína Hajská, DiS. referent - sociální pracovník, domy s pečovatelskou službou, 

dopravní karty pro seniory, veřejný opatrovník 382 504 138 607 005 973 pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz
Mgr. Jana Bočanová referent - sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 382 504 145 601 372 633 jana.bocanova@milevsko-mesto.cz
Bc. Jana Dvořáková referent - sociálně-právní ochrana dětí, 

kurátor pro děti a mládež 382 504 139 601 372 647 jana.dvorakova@milevsko-mesto.cz
Mgr. Nikola Kokrmentová referent - sociálně-právní ochrana dětí 382 504 130 601 372 646 nikola.kokrmentova@milevsko-mesto.cz
Bc. Lenka Grünwaldová, DiS. referent - sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 382 504 120 601 372 643 lenka.grunwaldova@milevsko-mesto.cz
Odbor životního prostředí (Sažinova ul.)
Bc. Marta Bardová vedoucí odboru 382 504 202 702 232 712 marta.bardova@milevsko-mesto.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILEVSKO – KONTAKTY
www.milevsko-mesto.cz, pevná linka: 382 504 111 (ústředna), ID datové schránky: 8kabvcx

Městský úřad Milevsko MěÚ Milevsko, pracoviště Sažinova ul. Úřední hodiny: Pokladní hodiny:
nám. E. Beneše 420 Sažinova 843 Pondělí: 08:00-11:30, 12:15-17:00 Pondělí: 08:00-11:30, 12:30-17:00
399 01 Milevsko 399 01 Milevsko Středa: 08:00-11:30, 12:15-17:00 Úterý: 08:00-11:30

Pátek: 08:00-11:30, 12:15-13:00 Středa: 08:00-11:30, 12:30-17:00
Pátek: 08:00-11:30, 12:30-13:00
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Ing. Marie Vratislavská referent - odpadové hospodářství, rybářství, samospráva 
ve vodním hospodářství, environmentální výchova, 
zástupce vedoucí odboru 382 504 204 607 005 968 marie.vratislavska@milevsko-mesto.cz

Bc. Bohdana Šimáková referent - ochrana zemědělského půdního fondu, 
ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče, evidence 
zemědělských podnikatelů, závazná stanoviska odboru 382 504 209 732 250 245 bohdana.simakova@milevsko-mesto.cz

Mgr. Monika Šimečková referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad ) 382 504 203 607 005 967 monika.simeckova@milevsko-mesto.cz
Ing. Barbora Kukačová, DiS. referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad ) 382 504 216 602 444 324 barbora.kukacova@milevsko-mesto.cz
Ing. Kristýna Jirmannová referent - vodoprávní úřad (speciální stavební úřad ) 382 504 233 722 065 138 kristyna.jirmannova@milevsko-mesto.cz
Ing. Simona Čiperová referent - státní správa lesů a myslivosti, přenos genetického 

materiálu, městské lesy 382 504 205 602 192 071 simona.ciperova@milevsko-mesto.cz
Ing. Ladislava Brožová referent - státní správa lesů a myslivosti, přenos genetického

materiálu, městské lesy 382 504 205 702 272 939 ladislava.brozova@milevsko-mesto.cz
Ing. Ludmila Komárková referent - ochrana přírody a krajiny, rostlinolékařství, 

rybářské lístky, ochrana zvířat proti týrání 382 504 206 602 402 243 ludmila.komarkova@milevsko-mesto.cz
Ing. Tereza Rašková referent -  ochrana ovzduší, městská zeleň, dětská hřiště, 

péče o nalezené psy a toulavé kočky 382 504 207 607 005 971 tereza.raskova@milevsko-mesto.cz
Pohotovost 702 273 634
Odbor regionálního rozvoje (Sažinova ul.)
Jaroslav Bolek vedoucí odboru 382 504 223 721 029 641 jaroslav.bolek@milevsko-mesto.cz
Bc. Martin Hroch referent - stavebního úřadu, zástupce vedoucího odboru 382 504 227 606 347 258 martin.hroch@milevsko-mesto.cz
Ing. Veronika Hřebejková referent - stavebního úřadu 382 504 228 775 108 922 veronika.hrebejkova@milevsko-mesto.cz
Ing. Jan Kovář referent - stavebního úřadu 382 504 225 722 465 871 jan.kovar@milevsko-mesto.cz
Petr Gono referent - úřadu územního plánování 382 504 221 721 029 739 petr.gono@milevsko-mesto.cz
Ing. Lucie Farová referent - úřadu územního plánování 382 504 224 722 960 442 lucie.farova@milevsko-mesto.cz
Jaroslava Novotná, DiS. referent - stavebního úřadu 382 504 226 702 152 607 jaroslava.novotna@milevsko-mesto.cz
Ing. Jaroslav Bláha referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad, taxi, 

MHD, zástupce vedoucího odboru 382 504 240 602 440 218 jaroslav.blaha@milevsko-mesto.cz
Ing. Michal Kovařík referent - silniční správní úřad, speciální stavební úřad, taxi, 

MHD 382 504 240 722 445 978 michal.kovarik@milevsko-mesto.cz
Ing. Lenka Džermanská referent - památková péče 382 504 116 601 122 537 lenka.dzermanska@milevsko-mesto.cz
Odbor dopravy (nám. E. Beneše)
Ing. Josef Hrůza vedoucí odboru 382 504 210 602 407 639 josef.hruza@milevsko-mesto.cz
Zuzana Šimáková, DiS. referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy, zástupce 

vedoucího odboru 382 504 161 zuzana.simakova@milevsko-mesto.cz
Mgr. Markéta Silvestrová referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy 382 504 212 marketa.silvestrova@milevsko-mesto.cz
Věra Tůmová referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy 382 504 160 vera.tumova@milevsko-mesto.cz
Ing. Iva Jašková referent - administrativa 382 504 162 iva.jaskova@milevsko-mesto.cz
Jana Kálalová referent - administrativa 382 504 119 jana.kalalova@milevsko-mesto.cz
Odbor dopravy (Sažinova ul.)
Jaroslava Tomanová referent - evidence vozidel, dovozy, přestavby, stavby, 

zástupce vedoucího odboru 382 504 215 jaroslava.tomanova@milevsko-mesto.cz
Bc. Lada Šetinová, DiS. referent - evidence vozidel, dovozy, přestavby, stavby 382 504 235 lada.setinova@milevsko-mesto.cz
Libuše Čandová referent - řidičské průkazy, profesní průkazy, digitální 

tachografy, evidence řidičů a bodového systému 382 504 214 libuse.candova@milevsko-mesto.cz
Zuzana Halušková, DiS. referent - řidičské průkazy, profesní průkazy, digitální 

tachografy, evidence řidičů a bodového systému 382 504 214 zuzana.haluskova@milevsko-mesto.cz
Bc. Jiří Fara referent - zkušební komisař, SME, autoškoly 382 504 242 607 059 564 jiri.fara@milevsko-mesto.cz
Bc. Alena Stejskalová referent - přestupkové řízení v oblasti dopravy 382 504 217 alena.stejskalova@milevsko-mesto.cz
Odbor investic a správy majetku (Sažinova ul.)
Ing. Michal Herma vedoucí odboru 382 504 201 725 549 135 michal.herma@milevsko-mesto.cz
Marcela Heroutová referent - bytové hospodářství, zástupce vedoucího odboru 382 504 231 727 986 735 marcela.heroutova@milevsko-mesto.cz
Stanislav Kotalík referent - správa bytů 382 504 232 775 985 928 stanislav.kotalik@milevsko-mesto.cz
Jiří Mlčkovský referent - investice, zábory veřejného prostranství 382 504 208 722 445 981 jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz
Mgr. Alena Dostálová, DiS. referent - investice, vodovody - kanalizace 382 504 142 702 265 538 alena.dostalova@milevsko-mesto.cz
Jaroslava Procházková referent - projektový manažer, dotace 382 504 222 724 338 597 jaroslava.prochazkova@milevsko-mesto.cz
Ing. Marie Kolářová referent - projektový manažer, dotace 382 504 218 607 005 969 marie.kolarova@milevsko-mesto.cz
Veronika Roubíková, DiS. referent - investice, veřejné zakázky, bytové hospodářství 382 504 213 702 243 476 veronika.roubikova@milevsko-mesto.cz
Petra Štemberková referent - silniční hospodářství, veřejné osvětlení, zábory 

veřejného prostranství 382 504 200 722 954 596 petra.stemberkova@milevsko-mesto.cz
Ing. Michal Kolář referent - smluvní vztahy, správa hřbitova 382 504 236 724 347 684 michal.kolar@milevsko-mesto.cz
Ludmila Hejnová referent - správa majetku města 382 504 229 607 086 819 ludmila.hejnova@milevsko-mesto.cz
Kateřina Schorníková referent - správa pozemků, zástupce vedoucího odboru 382 504 230 702 294 602 katerina.schornikova@milevsko-mesto.cz
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BIO SENIOR - PREZIDENTKA 
pátek 2. 12. 15:00
ČR - Romantický, komedie - Kateřina Čechová, his-
toricky první česká prezidentka, má za sebou rok
v úřadu. Je zahlcená prací a občas by si chtěla v klidu
odpočinout bez pozornosti celé republiky.
ČESKÉ ZNĚNÍ 97 min. 
vstupné: 70 Kč 

NEJVĚTŠÍ DAR
pátek 2. 12., sobota 3. 12., neděle 4. 12. 17:30
ČR - Pohádka - Pohádka Největší dar je doslova a do
písmene boží. Osudy svérázných obyvatel malé valaš-
ské vísky se v ní totiž protnou s prastarými slovan-
skými bohy jako je Perun, Radegast nebo Černobog.
Bohyně zimy Morena nechce předat žezlo nad světem
jarní Vesně a lidé s bohy musí spojit své síly, aby se
společně pokusili dát věci do pořádku.
ČESKÉ ZNĚNÍ 93 min. 
vstupné: 120 Kč

IL BOEMO
pátek 2. 12. 20:00
ČR, SR, Itálie - Drama, hudební, životopisný - Histo-
rický velkofilm je inspirovaný skutečným příběhem
jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů
druhé poloviny 18. století - Josefa Myslivečka. Zavede
diváka do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, tvořil,
stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění. 
ČESKÉ ZNĚNÍ 140 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 110 Kč 

HRANICE LÁSKY
sobota 3. 12., neděle 4. 12. 20:00
ČR, Polsko - Drama, erotický - Hana začíná cítit, že
její vztah s Petrem se pohybuje v příliš zajetých kole-
jích. Rozhodne se ho tedy osvěžit a začne s Petrem
sdílet své erotické představy a tajné sny. Od vyprávění
je pak už jen krůček k činům…
ČESKÉ ZNĚNÍ 95 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

ŠÍLENÁ NOC
čtvrtek 8. 12. 20:00
USA - Akční, komedie - Štědrý večer - pro partu zlo-
činců ideální čas na přepadení nechutně bohaté rodi-
ny a provětrání jejího sejfu. Ve svém plánu však
nepočítali s velmi nepravděpodobným vousatým hrdi-
nou, který komínem přinese dárky…
TITULKY 111 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 140 Kč 

MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO
pátek 9. 12., sobota 10. 12., neděle 11. 12.

17:30
Francie, Lucembursko - Animovaný, rodinný - Patálie
malého Mikuláše, od rvaček na školním dvoře až
po dobrodružství na letním táboře, si v průběhu let
zamilovaly více než čtyři generace dětí i dospělých
po celém světě. Oblíbená postavička nyní poprvé oží-
vá v původní ilustraci Sempého v animovaném filmu
pro celou rodinu.

DABING 82 min. 
vstupné: plné 120 Kč, děti 80 Kč

FABELMANOVI
pátek 9. 12. 20:00
USA - Drama, životopisný - Nejnovější projekt Stevena
Spielberga je částečně autobiografický snímek o jeho
dětství a dospívání, vyprávěný optikou mladého začí-
najícího filmaře.
TITULKY 151 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč 

BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE
sobota 10. 12. 20:00
USA - Akční, dobrodružný, sci-fi - Královna Ramonda,
Shuri, M’Baku, Okoye a Dora Milaje bojují o ochranu
svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi
poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally.
DABING, 3D 161 min. 
do 12 let nepřístupný, vstupné: 150 Kč 

A PAK PŘIŠLA LÁSKA…
neděle 11. 12. 20:00
ČR - Drama, komedie - Pavla Tomicová exceluje v roli
psycholožky, která se svou dospělou dcerou vyráží
na ozdravný víkend u kartářky v naději, že se jí koneč-
ně podaří najít lásku a štěstí.
ČESKÉ ZNĚNÍ 87 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč 

BIO SENIOR - ŘEKNI TO PSEM 
čtvrtek 15. 12. 15:00
ČR - Komedie - Dita místo vytouženého miminka dosta-
ne od svého přítele Filipa mladou border kolii, přestože
nikdy žádného psa nechtěla anavíc ji pejskařská komu-
nita připadá směšná. Celý příběh začíná tím, že šlápne
do psího…no, víte čeho…. Opravdu je to štěstí?
ČESKÉ ZNĚNÍ 85 min. 
vstupné: 70 Kč 

AVATAR: THE WAY OF WATER
čtvrtek 15. 12., pátek 16. 12., sobota 17. 12., nedě-
le 18. 12., čtvrtek 22. 12., pátek 23. 12. 18:00
USA - Akční, dobrodružný, fantasy - Film nabízí fil-
mový zážitek na zcela nové úrovni. James Cameron
vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve
velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce.  
DABING, 3D 191 min. 
vstupné: 160 Kč 

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
středa 28. 12., čtvrtek 29. 12., pátek 30. 12. 15:00
USA - Animovaný, komedie - Do kin se vrací jeden znej-
oblíbenějších hrdinů zpohádek oShrekovi. Má ten nej-
roztomilejší kukuč, před alkoholem dává přednost mléku
ajako šermíř je přímo geniální. Kocour vbotách si bude
v pohádkové dobrodružné jízdě plnit poslední přání.
DABING 101 min.
vstupné: plné 140 Kč, děti 120 Kč

AVATAR: THE WAY OF WATER
středa 28. 12., čtvrtek 29. 12., pátek 30. 12.

18:00
USA - Akční, dobrodružný, fantasy - James Cameron
vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve
velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce.   
středa a čtvrtek: DABING, pátek: TITULKY

191 min.
vstupné: 150 Kč 

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER - PŘIČICHNĚTE
K AROMATERAPII
čtvrtek 1. 12. 18:00
Na voňavé přednášce se dozvíte, co vše do aromate-
rapie patří, jak vůně působí na lidské tělo a mysl, jak
můžete s pomocí aromaterapie poléčit rýmu či nachla-
zení,  jak aromaterapii začít používat, jak ji zařazovat
do každodenního života, tak aby opravdu léčila
a mnoho dalšího. 
výuková učebna
vstupné: 40 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT ALLY
čtvrtek 1. 12. 19:30
Zpěvačka Ally vás spolu se svými hosty zve na večer
plný originálních vánočních písniček, které vám
vykouzlí příjemnou předvánoční náladu a atmosféru.
Program doplní i mladé milevské hudební naděje
Natálie Procházková a Marie Neumannová.
Milevské kino
vstupné: 180 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT ALLY PRO ŠKOLY
pátek 2. 12. 8:15 a 10:00
Milevské kino

DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA
pátek 2. 12. odjezd v 15 hodin od DK
Zájezd na netradiční mikulášskou nadílku. 

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA
pátek 2. 12. 16:00-20:00
Opakování úspěšného semináře s Mgr. Evou Vaňkovou
a MUDr. Vlaďkou Míkovou. Více na www.evazdravot-
nicviceni.cz, přihlášky v DK Milevsko.
výuková učebna
vstupné: 600 Kč

TANEČNÍ HODINY 2022 – VĚNEČEK
pátek 2. 12. 19:00
prostory DK
Hraje: RM Band
vstupné: velký sál 160 Kč, přísálí od 130 Kč, účastníci
kurzu vstup na průkazky

KURZ - MALOVANÝ OBRÁZEK NA PLÁTNĚ
sobota 3. 12. 09:30-11:30
Přijďte si vlastnoručně namalovat obrázek na plátně,
který se může stát krásným dárkem pod stromečkem.
Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky a je pro všechny
bez omezení věku. Nutno si donést vlastní plátno na rámu
nebo desce. Přihlášky avíce informací získáte ulektorky
Ing. Renáty Provázkové na telefonu 737 474 340 nebo
e-mailu provazkova.renata@seznam.cz.
výuková učebna
vstupné: 350 Kč

TANEČNÍ HODINY 2022 - VĚNEČEK
sobota 3. 12. 19:00
Hraje: RM Band
prostory DK
vstupné: velký sál 160 Kč, přísálí od 130 Kč, účastníci
kurzu vstup na průkazky

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

DŮM KULTURY

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

KULTURA A SPORT – PROSINEC 2022
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MIKULÁŠSKÁ S THE TAP TAP
neděle 4. 12. 19:00
Vystoupí Milevský dětský sbor.
Kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústa-
vu není žádná rychlokvaška. Během 16 let existence
si kapela poctivě prošlápla své místo v českém šou-
byznysu a mnohokrát úspěšně reprezentovala ČR
i v zahraničí. Těšit se můžete na známe skladby kape-
ly i na vánoční písně. Koncert bude živě streamo-
ván.
velký sál + balkon
vstupné: předprodej od 390 Kč, na místě +50 Kč

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S MILEVSKÝMI
MAŠKARAMI
pondělí 5. 12. 16:00-21:00
Pořádají: Maškarní sdružení Milevsko a DK Milevsko,
více informací v infocentru. 
poplatek: 250 Kč

SK ZVVZ PŘEDNÁŠKA - JAK BEZPEČNĚ
NAKUPOVAT NA INTERNETU
středa 7. 12. 09:00
Přednáší právník Sdružení obrany spotřebitelů. Před-
náška bude doplněna o konkrétní příklady spotřebi-
telů, prostor bude i pro diskuzi a dotazy.
loutkový sál
vstupné: členové SK ZVVZ zdarma, ostatní 30 Kč

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
středa 7. 12. 18:00-20:00
loutkový sál

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
středa 7. 12. 18:00
Předvánoční akce Deníků. Spolu s dalšími městy po
celé ČR si zazpíváme ve stejný čas stejné koledy. Účin-
kují: sbor 1. ZŠ Milevsko, Milevský dětský sbor a Milev-
ské notičky
před DK Milevsko 

VÁNOČNÍ TRHY
neděle 11. 12. 08:30
Přijďte si nakoupit vánoční dárky či dekorace a nasát
tu pravou atmosféru Vánoc. Součástí trhů bude výsta-
va modelů vláčků. Zájemci z řad prodejců se mohou
hlásit na telefonním čísle 383 809 201 nebo e-mailové
adrese produkce@milevskem.cz.
prostory DK a před DK

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 13. 12. 12:00-15:00
učebna 2

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
MILEVSKA
středa 14. 12. 17:00
velký sál

VÁNOČNÍ TOULKY ZA POZNÁNÍM - CESTOVÁNÍ
S HANDICAPEM ANEB NIC NENÍ NEMOŽNÉ
středa 14. 12. 18:00
Čeká nás cestovatelský pohled do více jak tří desítek
zemí a také vyprávění o místních vánočních zvycích
a tradicích, a to i těch netradičních. Vypráví Jakub
Greshl, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou
a pár let bojoval o to, aby ho nohy vůbec unesly. 
loutkový sál
vstupné: 40 Kč

MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
čtvrtek 15. 12. 19:00

Zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla
Šípa na motivy televizního pořadu Všechnopárty.
Prostor dostanou i dotazy diváků, těšit se také můžete
na speciálního hosta - českého televizního režiséra,
scenáristu, herce, moderátora a muzikanta Jiřího
Bláhu v roli moderátora.
velký sál
vstupné: 390 Kč

VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
sobota 23. 12. 18:00
J. J. Ryba - Rybova mše vánoční.
Účinkují: Milevský smíšený sbor pod vedením Anděly
Maršálkové, Milevský dětský sbor pod vedením Gabrie-
ly Molové, Písecký komorní orchestr se sólisty s diri-
gentem Jakubem Waldmannem 
Předprodej: www.milevskem.cz, DK Milevsko, Milev-
ské kino a Infocentrum Milevsko do 22. 12. 
kostel sv. Bartoloměje
vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč, děti 30 Kč

VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ TROUBENÍ
sobota 24. 12. 15:30-17:00
DK Milevsko a Maškarní sdružení Milevsko připravují
pastýřské troubení v ulicích města. Začínat budeme
jako vždy u domu s pečovatelkou službou v ulici 5.
května a postupně se trubač zastaví na vybraných
stanovištích po celém městě. Více informací o trase
a časech na www.milevskem.cz a plakátech.
město Milevsko

PŘEŠTĚNICKÁ FESTIVALOVÁ VÁNOČKA
neděle 25. 12. 20:00
Můžete se těšit na kapely Escape 2 The Jungle, Ticho
de pre cupé band a Náhodný výběr. 
velký sál
vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč

SENIOR SILVESTR – LOUČENÍ S ROKEM 2022
středa 28. 12. 19:00 
K tanci a poslechu hraje kapela Klasik Trio. Rezervace
a prodej vstupenek v kanceláři DK, vstupenky je nutné
vyzvednout do 21. 12., v ceně vstupenky je přípitek. 
velký sál 
vstupné: 100 Kč, členové SK ZVVZ 50 Kč 

ROCKOVÁ NOC
čtvrtek 29. 12. 20:00
Těšit se můžete na rockový nářez kapely Fantom a Eli-
zabeth. 
velký sál
vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 200 Kč

PŘIPRAVUJEME:
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
neděle 1. 1. 17:30
Město Milevsko a DK Milevsko srdečně zvou na tradiční
novoroční ohňostroj.
nám. E. Beneše

ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA 
čtvrtek 5. 1. 16:00-17:00
Na kurzu se naučíte předcházet inkontinenci nebo ji
účinně odstranit, relaxovat a posilovat svaly pánev-
ního dna, procvičovat jednotlivé svalové vrstvy, „pod-
břiškový dech“, práci s emocemi a energií, chránit
pánevní dno při zvýšené zátěži. Více informací na
www.evazdravotnicviceni.cz, přihlášky v DK.
taneční sál
cena: 1000 Kč/10 lekcí

ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK PRO MUŽE I ŽENY
čtvrtek 5. 1. 17:15-18:15
Lektorka metody DNS (podle Pavla Koláře), lektorka
pilates, absolventka FTVS vás zve na hodiny zdravot-
ního cvičení. Zacvičíte si cviky z vývojové kineziologie,
jógy, pilates, spiraldynamic a cviky podle Feldenkrei-
se. Více informací na www.evazdravotnicviceni.cz,
přihlášky v kanceláři DK.
taneční sál

HUDEBNÍ SKLEPY – ZDENĚK VŘEŠŤÁL RECITÁL
čtvrtek 26. 1. 19:30
Hostem večera bude Honza Ingr. Těšit se můžete i na
křest nového alba Chata pod borovicí.
Galerie M
vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč

ZÁJEZD - MUZIKÁL KVÍTEK MANDRAGORY
neděle 29. 1. 15:00
Dům kultury Milevsko připravil zájezd do pražského
divadla Broadway na muzikál s hity Heleny Vondráč-
kové Kvítek Mandragory. Odjezd od DK v 10 hodin.
V ceně je vstupné a cestovné. Prodej a rezervace na
pokladně DK Milevsko, tel: 383 809 201 nebo pro-
dukce@milevskem.cz.
Divadlo Broadway Praha
cena: 750 Kč

VERNISÁŽ VÝSTAVY DUŠE, KTERÉ OPOUŠTĚJÍ
TĚLA A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC
úterý 6. 12. 18:00
Výstava textilních objektů MgA. Lenky Čížek Maško-
vé.

VÝSTAVA DUŠE, KTERÉ OPOUŠTĚJÍ TĚLA
A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC
středa 7. 12. až čtvrtek 5. 1.
Prezentace uměleckého projektu vhodného pro
pozastavení se a zamyšlení v adventním čase.
vstupné: 10 Kč

HUDEBNÍ SKLEPY - ŠVIHADLO
čtvrtek 8. 12. 19:30
Přijďte si užít poslední hudební sklepy roku 2022.
Vystoupí oblíbená kapela Švihadlo, která je již 39 let
vytrvalým zástupcem reggae v Čechách. 
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč

ADVENT V BOOKROOMU
každý prosincový čtvrtek 14:00-16:00
Pojďme si společně užít advent, na věku nezáleží.
Zastavte se a věnujte čas sobě či svým blízkým. Místa
si není potřeba rezervovat. Více informací na
www.knihmil.cz.
Bookroom

GALERIE M

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NÁM. E. BENEŠE 1 | TEL.: 382 521 231
www.knihmil.cz
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POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM -
WORKSHOP MONTESSORI PEDAGOGIKY
pátek 2. 12.        15:00
Další vzdělávací pořad pro rodiče malých dětí v rámci
mezinárodního projektu Bookstart, který v knihovně
probíhá jako Knižní prcek. Tentokrát naše pozvání
přijala paní učitelka Jitka Krajčová z nadějkovské
malotřídky, která s montessori pedagogikou pracuje
řadu let. Těšit se můžete na interaktivní workshop,
kde si sami vyzkoušíte učit se tak, jako se s dětmi
učila sama Marie Montessori. Vstupné je dobrovolné
a své místo si můžete rezervovat na dětském oddělení
(tel: 383 809 298).
studovna

MOZKOHRÁTKY S KNIHMILEM
středa 7. 12. 17:00
Pravidelný trénink paměti s trenérkou paměti Mar-
kétou (bez rezervace).
pobočka
vstupné: 50 Kč

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY
A VOŇAVÉ KÁVY
středa 14. 12.      17:00 
Další z pravidelných setkání všech milovníků litera-
tury a kultury. Vede Jarka Cirmaciová, přihlašovat
se dopředu netřeba.
studovna

WORKSHOP ČEŠTINY 
středa 21. 12.      17:30
Další z cyklu zábavné češtiny s Lídou Kodadovou.
Rezervace míst na dospělém oddělení.
studovna

VÁNOČNÍ PŮJČOVNÍ DOBA:
Dospělé a dětské oddělení bude v pátek 23. 12. 
otevřeno pouze do 12 hodin. Mezi svátky je pak ote-
vřeno ve čtvrtek a v pátek v obvyklých časech. Poboč-
ka je uzavřena od čtvrtka 22. 12. do neděle 1. 1.

ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení a hokejové utkání na www.spos-
milevsko.cz.
03. 12. 14:00-16:00 Mikulášská na ledě
04. 12. 08:00-15:00 Milevská bruslička - krasobrus-

lařské závody

SPORTOVNÍ HALA:
03. 12. 07:00 TJ Sokol Milevsko 

18:00 FBC junior
04. 12. 08:00 FBC přípravka

13:00 FBC junior
10. 12. 08:00 FBC st. žáci
11. 12. 09:00 TJ Sokol Milevsko gymnastika
17. 12. 10:00 FBC junior

14:00 Proactive - vánoční besídka
18:00 FBC muži A

18. 12. 08:00 FBC ml. žáci
15:00 FBC junior

30. 12. 10:00 TUKANI nohejbalový turnaj

SAUNA:
středa muži: 16:00-21:00
čtvrtek ženy: 15:00-21:00
pátek muži: 15:00-21:00

PRAHA PŘEDVÁNOČNÍ 
úterý 6. 12. 
Prohlídka nových expozic Národního muzea a vánoč-
ních trhů, odjezd v 7:30 hodin.

LOUČENÍ S ROKEM 2022 
středa 28. 12. 19:00
Tradiční taneční večer v DK Milevsko.

SILVESTROVSKÝ VÝLET 
sobota 31. 12.
a) Do okolí Bernartic - informace budou ve vývěsních

skříňkách a na webu. 
vede: Jaroslav Mácha 

b) Do Hrejkovic - odchod od Humaniky v 10 hodin.
vede: Zuzana Sekalová

ŽIVÝ BETLÉM OPĚT NAŽIVO
neděle 18. 12. 14:00
Přijďte s námi prožít čtvrtou adventní neděli, zazpívat
si a potěšit své chuťové buňky svařeným vínem, čajem
či kávou a perníčky, které si sami můžete nazdobit.
Bohatý doprovodný program, možnost občerstvení.
Více informací na www.klastermilevsko.cz.
1. nádvoří

PORADENSTVÍ S KONZULTANTEM PORADNY
pondělí až pátek 08:00-16:00 
Bezplatné individuální konzultace, nutno objednat
se předem na telefonu 723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
pátek 2. 12. a čtvrtek 8. 12. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 14. 12. 08:00-16:00 
Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

KOMUNITNÍ CENTRUM:
SÁM KOLEM SVĚTA SVÉRÁZNĚ
čtvrtek 1. 12. 18:00
Velký příběh malé lodi a odvážného osamělého kapi-
tána Martina Dolečka, který se rozhodl splnit si svůj
velký sen ajednoho dne vyplul na dalekou cestu scílem
obeplout sám zeměkouli na své malé plachetnici. 

DUŠEVNÍ ROVNOVÁHA A VNITŘNÍ POHODA
středa 7. 12. 18:00
Jak snadno je v sobě můžeme objevit a trvale si je
udržet. Přednáší kouč a terapeut Pavel Brčák.

ČCHIKUNG PRO ŽENY
sobota 10. 12. 13:00-19:00
Přijďte se před Vánoci zharmonizovat s lektorkou
Míšou Sklářovou. Umění čchi-kung (umění dokonalé
harmonie) je fascinující proces a nástroj, který 
umožňuje jednoduchým způsobem každodenně
„ladit“ tělo, mysl a energii, žít v souladu s okolním
světem, přírodou a druhými lidmi. Přihlášky a infor-
mace na telefonu 723 449 409.
cena semináře: 1500 Kč

PREVENTIVNÍ TÉMA - MYSLÍME NA DRUHÉ 
čtvrtek 1. 12. 

ODEVZDÁNÍ OBRÁZKŮ SE ZIMNÍ TÉMATIKOU
DO PROSINCOVÉ SOUTĚŽE 
pondělí 5. 12.

PŘEDVÁNOČNÍ POHODA VE FANOUŠOVI 
čtvrtek 8. 12. 

VÁNOČNÍ ZVYKY A TRADICE 
pondělí 12. 12. 

VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ 
čtvrtek 15. 12. 

PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 
pondělí 19. 12. 

VÁNOČNÍ FILMÁČ 
čtvrtek 22. 12. 

ZAVŘENO - 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ 
pondělí 26. 12. 

PREVENTIVNÍ TÉMA – PYROTECHNIKA
čtvrtek 29. 12. 

ADVENTNÍ JARMARK STARÝCH ŘEMESEL
neděle 4. 12. 09:00-17:00
DDM Milevsko se již tradičně zúčastní adventního
jarmarku starých řemesel v Milevském klášteře
v budově muzea. Budou zde vystaveny, s možností
zakoupení, práce dětí DDM ze zájmových kroužků.
Milevské muzeum

ZÁVOD AUTÍČEK NA AUTODRÁZE
středa 28. 12. 09:00-12:00 
Jako doprovodný program bude výstava modelové
železnice a nejrůznějších modelů, ať již papírových,
tak i plastikových.

SPOS MILEVSKO

J. A. KOMENSKÉHO 1034 | TEL.: 382 521 269
www.spos-milevsko.cz

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

MILEVSKÝ KLÁŠTER

U BAŽANTNICE  556 | TEL.: 736 209 344,
www.klastermilevsko.cz382 521 458

CENTRUM MILÍSEK

SAŽINOVA 763 | TEL.: 723 449 409
www.centrummilisek.cz

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ

HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444

DDM MILEVSKO

NA TRŽIŠTI  560 | TEL.: 777 339 923
www.ddmpisek.cz/ddm-milevsko



10 | Milevský zpravodaj | prosinec 2022

MILEVSKÉ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
pátek 23. 12. 17:00
nám. E. Beneše

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
středa 14. 12. 15:00-18:00
Vánoční hudební vystoupení, dílničky pro děti arodiče,
prodej výtvarných výrobků žáků školy, občerstvení
amnoho dalšího. Součástí akce bude výstava k 50. výro-
čí školy a prohlídka nově vybavených učeben.

KONCERT PRO SENIORY (MDS) 
středa 7. 12. 14:30
DPS 5. května

ADVENT V MILEVSKÉM KLÁŠTEŘE 
sobota 10. 12. 18:00 
Koncert ZUŠ Milevsko a ZUŠ Sedlčany.

KONCERT PRO SENIORY 
pondělí 12. 12. 14:00
DPS Libušina

KONCERT PRO SENIORY 
středa 14. 12. 15:00
DPS 5. května

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ 
čtvrtek 15. 12. 17:00
sál ZUŠ Milevsko

SBOREČKOVÝ VÁNOČNÍ KONCERT 
úterý 20. 12. 16:00
sál ZUŠ Milevsko

18. ADVENTNÍ JARMARK STARÝCH ŘEMESEL
neděle 4. 12. 09:00-17:00
Ukázky starých řemesel, možnost nákupu vánočního
zboží a papírového milevského betlému, ochutnávka
medoviny a trdelníku. Současně si můžete prohléd-
nout výstavu betlémů s názvem Půjdem spolu do Bet-
léma.
vstupné: 40 Kč, děti a důchodci: 20 Kč

JUNÁK – SEDMIČKA MILEVSKO

www.junakmilevsko.net

2. ZŠ MILEVSKO

J.A.K OMENSKÉHO 1023 | TEL.: 383 521 375
2 il k

ZUŠ MILEVSKO

LIBUŠINA  1217 | TEL.: 383 809 253
www.zus-milevsko.cz

MILEVSKÉ MUZEUM

KLÁŠTERNÍ  557 | TEL.: 382 521 093
www.muzeumvmilevsku.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
MILEVSKÉHO MUZEA

O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 
pátek 23. 12. 09:00-12:00, 13:00-17:00
sobota 24. 12. zavřeno
neděle 25. až pátek 30. 12.

09:00-12:00, 13:00-17:00
sobota 31. 12. zavřeno
neděle 1. 1. 13:00-17:00
Poslední prohlídky vždy alespoň 30 minut před
zavírací dobou. Od 2. 1. do 28. 2. 2023 bude Milev-
ské muzeum pro návštěvníky uzavřeno. Knihovna
a badatelna muzea budou přístupny po předchozí
telefonické domluvě na telefonu 382 521 093.
Pracovníci Milevského muzea přejí všem lidem
dobré vůle příjemné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku 2023.

OTEVÍRACÍ DOBA
INFOCENTRA A MUZEA
MAŠKAR O VÁNOČNÍCH

SVÁTCÍCH 
pátek 23. 12. 08:30–12:00
sobota 24. až pondělí 26. 12. zavřeno
úterý 27. až pátek 30. 12. 13:00–17:00
sobota 31. 12. a neděle 1. 1. zavřeno
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FOTOOHLÉDNUTÍ DO HISTORIE

V neděli 27. srpna si připomněla 2. základní škola J. A. Komenského 50. výročí
od jejího slavnostního otevření v Milevsku. Přestřižení pásky se zúčastnilo několik
hostů v čele s ministrem financí ČSR Ing. Leopoldem Lérem. Do provozu byla škola
uvedena v pátek 1. září 1972, její výstavba stála tehdejších 21 miliónů Kčs.

V sobotu 28. října jsme si připomněli 50 let od slavnostního otevření zimního
stadionu s umělým kluzištěm v Milevsku. Stavba byla vybudována v rekordně krát-
kém čase, za pouhých osm měsíců. Z přítomných hostů se otevření zúčastnil
náměstek ministra hutnictví a strojírenství Ing. Miloslav Šimonovský. Hodnota
stavby překročila částku 5 milionů Kčs. K prvnímu utkání Poháru ČSR tehdy milevští
přivítali na svém novém zimním stadionu tým Auto Škodu Mladá Boleslav. Domácí
mužstvo zvítězilo 4:2.

Milevské muzeum

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Ibišek v akci    
Strážníky upozornil operátor MKDS na chlápka v Komenského
ulici, jak nese přes rameno velkou rostlinu ibišku i s kořenovým
valem. Při kontrole na místě se strážníkům nepodařilo z velmi
opilého týpka zjistit, odkud květinu nese. Ibišek mu byl zabaven
a zatím umístěn na služebnu MP do péče. Přestupek proti majetku

byl postoupen ke správnímu orgánu.  Následně v dalších dnech strážníci zjistili
majitele rostliny a ta mu byla předána.
Pustili se do sebe   
Strážníci vyjížděli po oznámení do Nádražní ulice, kde pod jedním z domů se na
mezi prali dva místní muži. Městští policisté potyčku roztrhli, muže, kteří se vzá-
jemně obviňovali, se snažili uklidnit. Na místo se dostavila hlídka PČR, která si
celou záležitost převzala.
Blokování tísňové linky 156
Městská policie žádá občany, kteří volají na tísňovou linku městské policie 156,
aby ji zbytečně neblokovali hovory a dotazy, které mohou vyřídit na mobilním
čísle 702 082 297 nebo pevné lince MP 382 521 389. Tísňová linka slouží především
k oznamování závažných přestupků i jiných činů, zejména ohrožení na zdraví
a životě.  Za zneužití tísňové linky hrozí vysoká pokuta. Děkujeme za pochopení.

Martin Hrtoň

NOVÝ STOLNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2023

Od poloviny listopadu si můžete v milevském infocentru zakoupit nový milevský
stolní kalendář na rok 2023. V kalendáři najdete krásné fotografie z města
a jeho nejbližšího okolí, může se tak stát krásným dárkem pod stromečkem.
Jeho cena je 130 Kč.

TIC Milevsko

POZVÁNKA NA MUZEJNÍ JARMARK
V neděli 4. prosince se po dvouleté pauze vynucené
covidem konečně v Milevském muzeu bude konat
tradiční adventní jarmark s ukázkami starých řeme-
sel. Můžete se těšit na horkou medovinu a trdelník,
poslechnout si flašinetáře a vidět při práci řezbáře,
hrnčíře, sedláře a mnoho dalších řemesel. V nabídce

pak bude celá řada vánočního zboží, ozdob, keramiky, perníčků, pocínovaných
šperků, replik starého skla, betlémů, ozdobných minerálů a mnoho dalšího. V pro-
deji bude také dlouho očekávaná nová kniha Milevského muzea. Jedná se o druhý
díl publikace Milevsko fotografované tehdy a teď s fotografiemi starého a nového
Milevska. V nabídce bude i vystřihovací papírový Milevský betlém. Ve výstavním
sále muzea si návštěvníci mohou prohlédnout právě probíhající výstavu s názvem
Půjdem spolu do Betléma…
Jarmark můžete navštívit od 9 do 17 hodin, rádi se s vámi po dvouleté přestávce
opět setkáme. Vladimír Šindelář

ŽIVÝ BETLÉM OPĚT NAŽIVO

Milevský klášter srdečně zve v neděli 18. prosince od 14 hodin na tradiční Živý
betlém, který se po dvou předchozích online ročnících opět stane místem rado-
stného setkání tváří v tvář. Koledy vám zahraje a zazpívá folklórní soubor Ková-
řovan, koncertem v bazilice pak na vánoční atmosféru naváží žáci ZUŠ Milevsko
a celkový zážitek umocní žáci ZŠ Chyšky vánoční hrou O narození Ježíška. Vše
vyvrcholí večerní prohlídkou adventně vyzdobené prelatury, kde vám prozradíme,
jak se slavily Vánoce v minulosti.
Přijďte s námi prožít čtvrtou adventní neděli, zazpívat si a potěšit své chuťové
buňky svařeným vínem, čajem či kávou a perníčky, které si sami můžete nazdobit.
Akce se uskuteční na 1. nádvoří kláštera, vstup je zdarma a více o programu
najdete na www.klastermilevsko.cz.

Milevský klášter



ZÁJEZD NA MUZIKÁL KVÍTEK MANDRAGORY
Dům kultury Milevsko pořádá v neděli
29. ledna 2023 zájezd do pražského
divadla Broadway na muzikál s hity
Heleny Vondráčkové Kvítek Mandra-
gory. 
Nesourodá trojice mužů, z nichž jeden
je policajt, druhý hypochondr a třetí
bezdomovec a bývalý kasař, se roz-
hodnou ukrást gangsterskému bosso-
vi vzácný diamant, který byl pojme-
nován jako „Kvítek mandragory“. Muži
vědí, že šperk je ukrytý v nočním klubu

Copacabana. Což je podnik proslulý striptýzovými a pěveckými vystoupeními
dívčího tria. Díky této okolnosti se v hlavě jednoho z hrdinů zrodí originální
plán. Aby po sobě nezanechali vůbec žádné stopy, rozhodnou se loupež dra-
hokamu provést v přestrojení za zpěvačky. A právě tento fakt spouští lavinu
komických situací, v nichž se naši blázniví hrdinové postupně ocitají. 
V hlavních rolích účinkují M. Etzler, S. Tofi, A. Háma, M. Novotný, J. Carda,
R. Genzer, J. Nosek, A. Gondíková, I. Jirešová, J. Obermaierová a další.
Odjezd od DK Milevsko bude v 10 hodin, představení začíná v 15 hodin a trvá
včetně přestávky cca 3 hodiny. Cena zájezdu (vstupné a dopravné) je 750
Kč. Nabízíme také omezené množství pouze vstupenek bez dopravy za jedi-
nečnou cenu 400 Kč. Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři DK Milevsko,
na tel. 383 809 201 nebo e-mailu produkce@milevskem.cz. korl
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STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Jednomu starému
stromu se říká Strom
splněných přání.
Podle pověsti v něm
žije víla, která hodným
lidem dokáže vyplnit
jejich přání. Náš Strom přání je starý 4 roky
a nežije v něm kouzelná víla. Ale chodí si
k němu spousta dobrých lidí pro přáníčka
na něm zavěšená, aby mohli splnit přání
našim seniorům. 
Milí Ježíšci, v době od 1. do 18. prosince
najdete na našem vánočním stromu přání

zavěšená přáníčka. Kupte nebo vyrobte dáreček a včetně přáníčka je doneste
do 18. prosince do kanceláře sociálních pracovnic v Domově pro seniory, ul.
5. května 1510, Milevsko. Strom přání najdete před hlavním vchodem do
domova. Všem vám moc děkujeme! Sociální služby Města Milevska

NOVÝ ROČNÍK UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Spolek pro rozvoj kultury oznamuje, že úvodní schůzka zájemců o nový ročník
Univerzity třetího věku se bude konat ve středu 18. ledna 2023 od 18 hodin
v loutkovém sále DK Milevsko.
Další ročník bude zaměřen na seznámení s vlastivědnými zajímavostmi východ-
ní části Plzeňského kraje. Při 4 přednáškách a 4 exkurzích se dozvíme něco
o historii zajímavých míst od Plzně na východ k hranicím jižních Čech.
Při zápisu bude vybírána záloha ve výši 1000 Kč. Posluchači obdrží termínovaný
kalendář přednášek a exkurzí a seznámí se prostřednictvím fotografií s obsa-
hem ročníku 2022.  

Mgr. Josef Bílek 

Podzim na Kašperku.
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MŠ SLUNÍČKO
HALLOWEEN V NAŠÍ ŠKOLCE

Žabičky z MŠ Sluníčko oslavily Halloween v kostýmech dýně, pavouků, kostlivců
a duchů. Uvařily si čarovný lektvar, zahrály duchařské hry, zdolaly překážkovou
dráhu, vydlabaly dýni a nechyběl ani rej masek. A protože přálo počasí, které při-
pomínalo letní měsíce, mohly některé úkoly plnit i venku na zahradě MŠ. 

Kolektiv MŠ Sluníčko

MŠ PASTELKA
VYDAŘENÝ PODZIM

Podzim v naší mateřské škole by jistě nebyl podzimem bez tradiční „Drakiády“.
Od samého rána se draci všemožných tvarů, barev, velikostí a z různých materiálů
proháněli školkou. Nejdříve jsme si užili dračí diskotéku, pak následovala přehlídka,
při které děti svého draka ostatním představily. Následně jsme se přesunuli na
zahradu MŠ, kde už na děti u ohniště čekala svačinka - opečený špekáček a teplý
čaj. Každý z účastníků „leteckého dne“ si odnesl medaili. Děkujeme rodičům za
pomoc při výrobě draků, kteří teď zdobí naši mateřskou školu. 
Turistická vycházka se letos nesla v duchu „ekohrátek“ se sovičkou Eliškou. Využili
jsme při ní spoustu námětů na hry a aktivity z lesních školek.
Začátkem listopadu se v atelieru MŠ uskutečnila keramická dílna pod vedením
paní Věry Pichové z Atelieru Radost. Bylo krásné sledovat společnou práci rodičů

a dětí. Mnozí se prvně seznámili s keramickou hlínou a vyzkoušeli si její vlastnosti.
Tvorba podzimní misky z plátu hlíny pomocí špachtlí, špejlí, válečku a listu všechny
moc bavila. 
Na svatého Martina naši školu provoněla vůně tradičních svatomartinských
rohlíčků a jablečného závinu. Povídali jsme si o této tradici a Martinovi jsme
pomohli okovat i jeho koně, na kterém jsme si pak všichni najednou „zajezdili“
a užili si spoustu zábavy.

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ KYTIČKA
PROJEKT ŠABLONY PRO MŠ KYTIČKA III

Realizace projektu Šablony pro MŠ Kytička III s reg. číslem
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019210 pomalu spěje k ukončení. Součástí projektu
byla personální podpora školním asistentem, sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči se zaměřením na školní zralost, projektový den
mimo školu realizovaný v Jihočeském zemědělském muzeu v Netěchovicích a pro-
jektové dny ve výuce. Projektové dny ve výuce byly povinnou aktivitou. Téma
našich projektových dnů bylo polytechnické vzdělávání, environmentální vzdě-
lávání a podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.
Poslední aktivitou projektu byl projektový den ve výuce „Dramatika zážitkem“
s PaedDr. Ivanou Bečvářovou, Ph.D. Dramatická hra se zaměřením na dramatizaci,
práci s pohádkou, s předměty a loutkami a v neposlední řadě s barvami, zaujala
a vtáhla děti do děje pohádky od Daisy Mrázkové O neposlušné Barborce tak, že
s příběhem pracovaly v mateřské škole ještě několik dní.

Bc. Marcela Brčková, DiS.

GYMNÁZIUM MILEVSKO 
MATURANTI NAVŠTÍVILI PRAHU

V úterý 15. listopadu se vydali maturanti z milevského gymnázia na exkurzi, jejímž
cílem byla návštěva velkých pražských divadelních scén. Během dopoledne zvládli
procházku centrem Prahy, cílem byla budova Národního divadla a Nové scény.
Odpoledne pak pokračovali komentovanou prohlídkou Státní opery a Stavovského
divadla. Den zakončili zhlédnutím divadelního představení Revizor v Divadle ABC.

Mgr. Jana Plavcová
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO A OKOLÍ?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do středy 14. prosince na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku na Senior Silvestr,
který se uskuteční ve středu 28. prosince v DK Milevsko. K odpovědi nezapomeňte
připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: jeden z rybníčků v lokalitě Pod Lipami 
Výherci: Jana Stehlíková, Diana Kakosová a Radka Kortanová
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