
Veřejné zasedání zastupitelstva města Milevska
se koná ve středu 16. prosince od 17 hodin ve velkém sále domu kultury.
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VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÉ
TROUBENÍ

Čtvrtek 24. prosince
15:30 – DPS 5. května – u parkoviště
15:40 – Husovo nám. – u Polikliniky

15:50 – Sokolovská ul. – u bytového domu 
16:00 – Hůrka – u sochy K. Stehlíka
16:10 – Dům kultury – Nádražní ul. 

16:20 – Věžák – Komenského ul.
16:30 – DPS – Libušina ul.

16:40 – Blechova ul. – parkoviště u stadionu
16:50 – Tyršovo nám. – u sokolovny

17:00 – nám. E. Beneše

Uvedené časy jsou orientační.

je velikou radostí starosty, píše-li Vám do předvánoč-
ního Milevského zpravodaje. A bude tomu tak i letos
aani nějaký koronavirus tomu nemůže zabránit. Ikdyž,
přiznejme si upřímně, zvláště jeho urputný ajen poma-
lu slábnoucí podzimní nálet si budeme dlouho pama-
tovat.
Co si můžete přečíst v tomto vydání? Dozvíte se, jak
to bude letos s Mikulášem, dočtete se, jak probíhaly
oslavy 70. výročí od založení SOŠ a SOU Milevsko,
budete informováni o právě začínajících oslavách
devíti set let od založení řádu premonstrátů. Jednatel
Služeb Města Milevska Vás seznámí s výsledky své roční
práce v jejich čele. A mnoho dalšího – máte se na co
těšit!
I v tomto slavnostním vydání bych neměl zapomenout

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,

na informace o dění ve městě a na radnici. Blížící se
konec roku znamená i zvýšené úsilí zastupitelů a úřed-
níků. Po úmorných přípravách jsme připravili rozpočet
města na rok 2021, o kterém, a nejen o něm, se bude
jednat na posledním letošním zasedání zastupitelstva
16. prosince. Na příští rok jsou připraveny dvě veliké
investice – Podnikatelský park a přístavba domova
pro seniory. Nebude jednoduché vše ufinancovat,
zvláště v této nejisté době.
Po 4,5 letech je městský úřad opět bez tajemníka. Je
škoda, že Ing. Štorková nevyužila příležitosti, které
jí Milevsko dalo. Zákon ukládá, že pokud město nemá
tajemníka, jeho práci přebírá starosta. Už jsem to jed-
nou zažil, když odešel Ing. Troják a tajemníka jsme
neměli 16 měsíců. Ale těším se na to a stejně jako ten-
krát věřím, že s pomocí zaměstnanců to nejen zvlád-
neme, ale zároveň nalezneme úspornější model fun-
gování úřadu.
Všimli jste si, jak v poslední době přibývá nepořádku
u kontejnerů na tříděný odpad nebo v zeleni? Trápí
Vás to jako mě? Copak nejsme schopni odpad uložit
tam, kam patří? Nevadí nám, že se odpadky válejí na
veřejných místech? Vždyť máme k dispozici popelnice,
nádoby na tříděný odpad, skládku v Jenišovicích
asběrný dvůr v Dukelské ulici. Někdy by stačilo prázdné
krabice rozřezat či roztrhat a vložit do většinou polo-
prázdného kontejneru na papír. Nechápu to a stydím
se za to. Píši o tom právě v tomto čísle, protože začíná

pro mnohé nejkrásnější období roku – letos tak zvlá-
štního asmutného. Snažíme se pro Vás vytvořit hezkou
adventní a vánoční atmosféru, a té nepořádek nepo-
máhá. 
Je nám moc líto, že i přes částečná uvolnění letos není
možné uspořádat tradiční rozsvícení vánoční výzdoby
města doprovázené kulturním programem. Nepro-
běhne ani mikulášská nadílka na náměstí, ani miku-
lášské bruslení na zimním stadionu. Vzhledem k vlád-
ním omezením si nemůžeme zazpívat koledy nebo
„Rybovku“ v kostele před Štědrým dnem. Ani ohňostroj
na Nový rok nebude. Nedá se nic dělat. Přežijeme to
a vše si vynahradíme příští rok. 
Na druhou stranu jsme se nechtěli jen bezmocně pod-
dat situaci a alespoň jsme pro Vás posílili vánoční
výzdobu v ulicích, abyste si adventního období aVánoc
užili. Maškarní sdružení připravilo speciální mikuláš-
skou „autonadílku“, chystáme pro Vás oblíbené pas-
týřské troubení. Obětaví milevští skauti zase vymysleli
způsob, jak Vám poskytnout Betlémské světlo.  
Vážení přátelé, minule jsem se odvolával na Vaše zod-
povědné chování v této těžké době. Jsem rád, že je
na Vás spoleh. Teď už Vám všem mohu jménem všech
zaměstnanců města popřát hodně pohody k nadchá-
zejícímu adventnímu času, krásné Vánoce a hodně
zdraví aštěstí do nového roku. Ať je lepší než ten letoš-
ní.  

Ing. Ivan Radosta, starosta města



Od pátku 16. října vypomáhali členové dobrovolných hasičů Sociálním službám Města
Milevska s rozvozem obědů. 

Ve čtvrtek 5. listopadu při výjezdu do terénu k imobilní pacientce s úrazem došlo na pod-
máčeném terénu k zapadnutí sanitního vozu. Pacientka byla ošetřena a odvezena
záložním vozidlem. Mezitím se podařilo díky ZD Velká zajistit dva velké traktory, které
sanitní vůz odtáhly na pevný podklad. Stejně tak pomohly vytáhnout i hasičský záchranný
vůz. Záchranáři děkují ZD Velká za ochotu a rychlou a účinnou pomoc. Stejně tak děkují
i za asistenci HZS a PČR.

Vítězný projekt v rámci participativního rozpočtu Spolu je dokončen. Na Píseckém před-
městí byly nově instalovány herní prvky pro ty nejmenší.

Dočkal se i Matěj Hrtoň. Jeho projekt se v rámci participativního rozpočtu Spolu umístil
na čtvrtém místě a byť byly finanční prostředky na tuto akci kráceny, tak alespoň dva
skate prvky byly dodány.
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INFORMACE Z RADY MĚSTA MILEVSKA
RADA MĚSTA DNE 9. 11. 2020
• Rozhodla uzavřít dohodu o ceně za dodávku tepelné energie pro období od

1. 1. do 31. 12. 2021 pro odběrná místa: Čs. armády 776, P. Bezruče 775,
Sažinova 843, Libušina 1401, Gen. Svobody 413, nám E. Beneše 420, nám.
E. Beneše 123, Husovo nám. 391, Riegrova 128, 145, 146 a 147, nám. E. Beneše
126, 127, 5. května 1510 a 1372 se společností ZVVZ Energo s. r. o. Cena za
teplo pro otop pro odběratele z CZT platná od 1. 1. 2021 bude 610,80 Kč za
1 GJ bez DPH. Cena za teplo pro ohřev teplé vody pro odběratele z CZT platná
od 1. 1. 2021 bude 601,30 Kč za 1 GJ bez DPH a cena za teplo z lokálních ply-
nových zdrojů pro odběratele platná od 1. 1. 2021 bude 550,20 Kč za 1 GJ
bez DPH.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a montáž (včetně zpro-
voznění) nového motoru pro stávající dmychadlo na ČOV Milevsko“ a rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo na tuto veřejnou zakázku s ČEVAK a. s. za cenu
92 843,30 Kč včetně DPH.

• Vzala na vědomí žádost o převod nájmu v souvislosti s převodem podnikatelské
činnosti a schválila zveřejnit záměr udělit souhlas dodatkem k nájemní smlouvě
č. MM 191/2008 ze dne 6. 4. 2006 s převodem nájmu v souvislosti s převodem
podnikatelské činnosti – změna subjektu v postavení nájemce prostoru slou-
žícího podnikání č. 101 v čp. 128, ul. Riegrova, Milevsko (provozovna rychlého
občerstvení).

• Schválila návrh objednávky na zpracování projektové dokumentace v rozsahu
studie a projektové dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace na stavbu
„Hotel Sport vstupní vestibul - bezbariérový vstup/recepce“ a rozhodla uzavřít
objednávku na zpracování projektové dokumentace s firmou Ing. Vaniš Luboš
- VL projekt za nabídkovou cenu celkem 94 100 Kč bez DPH.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Nová kamera pro MKDS na místo
stávající kamery K4 (ul. Komenského)“ a rozhodla uzavřít objednávku v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu s firmou TranSoft a. s. za cenu 75 300 Kč bez
DPH.

• Souhlasila s návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky „Podnikatelský
park Milevsko - přístupová komunikace a inženýrské sítě“ a vyhlásila zadávací
řízení - zjednodušené podlimitní řízení – na tuto veřejnou zakázku.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny a doplnění
tepelné izolace objektu staré tribuny letního stadionu, Milevsko“ a rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo na tuto veřejnou zakázku s dodavatelem Josef Volavka
za nabídkovou cenu 983 889 Kč bez DPH.

Michal Horek, místostarosta
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

ZMĚNA REŽIMU NA PŘEPÁŽKÁCH 
Městský úřad Milevsko oznamuje, že z důvodu zmírnění rizika přenosu nákazy
koronaviru a zkvalitnění služeb pro občany na pracovištích Evidence řidičů a Evi-
dence vozidel od pondělí 26. října až do odvolání budou žádosti občanů vyřizovány
pouze na základě předběžného telefonického objednání.
Objednávat se můžete v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 10:30 hodin, v pondělí
a ve středu od 10:30 do 11:30 a od 12:30 do 13:30 hodin na tel. číslech:
Evidence řidičů: 382 504 214
Evidence vozidel: 382 504 215, 382 504 235
Úřední hodiny v době nouzového stavu: pondělí, středa: od 8 do 10 hodin a od
14 do 17 hodin. MěÚ Milevsko

V MĚSÍCI ŘÍJNU 2020 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ A ZÁROVEŇ
SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM ZPRAVODAJI:

80 let
Vlasta Kuklová

Růžena Pšeničná
Zdeňka Bláhová

Drahomíra Bumbálková
Bohumil Kostohryz

85 let
Bohuslava Barcalová

Vladimír Smrček

Hedvika Havlíková
Ludmila Polodnová

91 let
Stanislav Trčka

92 let
Václav Průša

Libuše Dusilová

94 let
Marie Kofroňová



VÁNOČNÍ VÝZDOBA VE MĚSTĚ
O rozhovor na téma vánoční výzdoba v našem městě jsme požádali místosta-
rostu města Michala Horka.
Milevská radnice každý rok z části obnovuje či dokupuje vánoční výzdobu.
Bylo tomu tak i v letošním roce?
Ano, nejinak tomu bylo i v letošním roce. Vánoční výzdobu jsme začali řešit v červnu
tohoto roku tak, abychom předešli možným výpadkům v dodávkách. Což se ukázalo
jako dobrá volba, protože v současné době a v současné situaci by už bylo na
některé záměry pozdě. 
Jsou místa, ve kterých je letos výzdoba instalována poprvé?
Po loňském doplnění svítících andělů na balkoně staré radnice a dokoupení nových
svítících řetězů a převěsů na náměstí jsme dokoupili ještě nový osvětlený ovál

s logem „PF2021“ a zna-
kem města. Dále jsme
dokoupili denní ozdoby
na strom na náměstí.
Současně jsme našli
uplatnění pro staré
osvětlení, které se dříve
instalovalo na náměstí
a už bylo nefunkční.
Osvětlení jsme nechali
repasovat a je z velké

části umístěno na Starém sídlišti, kde si lidé v minulosti stýskali po absenci vánoční
výzdoby. Jeden převěs také nově visí v Nádražní ulici. V loňském roce mělo také
dobrý ohlas nasvícení stromů v Komenského ulici a na Starém sídlišti, s tím pocho-
pitelně počítáme i pro letošek.
Jak to probíhá v místních částech? Také zde instalují výzdobu pracovníci Služeb
Města Milevska, nebo si to řeší každá část samostatně?
V místních částech Služby Města Milevska výzdobu neinstalují. Praxe je taková,
že když mají obyvatelé zájem, tak se jim výzdoba koupí a oni si ji instalují sami,
tak tomu bylo naposledy například ve Velké. Děkujeme za rozhovor

NOVÝ CHODNÍK NA STARÉM SÍDLIŠTI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena realizace výměny povrchu chodníku
v ul. Čs. armády. Úsek byl poměrně dlouhý, a to od ulice Jiráskova až po odbočku
k ulici Karla Čapka. Chodník dostal nejen nové obrubníky a dlažbu, ale také dvě
místa určená pro nádoby na odpad. Realizaci zajistila firma Služby Města Milevska
na základě smlouvy o dílo schválené Radou města Milevska. Celkové náklady činí
617 705 Kč. Chodník nyní vybízí k příjemné podzimní procházce.

Bc. Adéla Hopianová, odbor investic a správy majetku

Den válečných veteránů se slaví po celém světě. Nejinak tomu bylo 11. listopadu i v Milev-
sku.

Od pátku 13. listopadu slouží strážníkům milevské městské policie nové vozidlo Dacia
Dokker. Automobil bude ještě opatřen předepsaným polepem.  
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ROZHOVOR S JEDNATELEM SMM
Služby Města Milevska mají už téměř rok nového jed-
natele. Tím se po rezignaci Víta Krále stal v té době
vedoucí Odboru investic a správy majetku na městském
úřadě Ing. Bc. David Lukeš. U této příležitosti jsme ho
požádali o krátký rozhovor.
O co všechno se Služby Města Milevska starají? Určitě
nemají na starosti jen úklid ulic a sběr odpadu…
Společnost má poměrně široký rozsah činností. Nastínili
jste úklid ulic, já bych to nazval správou komunikací,

která v sobě nese zimní údržbu, tedy prohrnování a posyp, jarní blokový úklid,
průběžný úklid, odstraňování plevelu, údržbu dešťových vpustí a dopravního
značení. V oblasti odpadů je toho také více - svoz směsného a bioodpadu, svoz
kontejnerů na tříděný odpad, provoz dvou sběrných dvorů, skládky Jenišovice
a kompostárny. Provozujeme autodopravu, staráme se o veřejnou zeleň, o veřejné
osvětlení, provádíme jeho opravy a rekonstrukce. Provozujeme WC na autobusovém
nádraží. Provádíme stavby, zejména chodníky, ale i další činnosti. Z minulosti
bych uvedl rekonstrukce WC ve školkách nebo koupelen na Hotelu Sport. Tyto čin-
nosti provádíme i pro některé okolní obce a občany. 
S kolika zaměstnanci toto vše zvládáte?
Společnost má 33 kmenových zaměstnanců, dále pracovníky z úřadu práce, pra-
covníky na dohodu nebo přes Svazek obcí Milevska. Na vrcholu sezony se pohy-
bujeme okolo 50 pracovníků.
Staráte se i o instalaci vánoční výzdoby města včetně usazení stromu na náměs-
tí. Jak je tato činnost časově náročná?
Příprava, kontrola a montáž vánoční výzdoby zabere dva týdny práce jednoho až
dvou pracovníků a montážní plošiny, zrovna tak demontáž. Poražení, převoz
a usazení stromu zabere zhruba jeden den, je náročnější na techniku – jeřáb, pře-
pravník, plošina… Odstranění stromu zabere zhruba půl dne.
Je něco, co se vám na fungování služeb nelíbilo a co jste chtěl změnit? A povedlo
se vám to?
Co se týče provozu a každodenní organizace, tak vše běželo, jak mělo. Větší
problém byl v nastavení smluvních vztahů s městem. Některé z provozních smluv
jsou staré i více než 15 let, aniž by se někdo zabýval aktualizací. Převážná část
změn v provozních smlouvách proběhla již letos a v příštím roce budeme pokra-
čovat.  
Jaké máte plány a priority na rok 2021?
Já bych to nazval spíše dlouhodobým cílem. Společnost má obrovský potenciál
při každodenní správě města, který bych rád ve spolupráci s vedením města dále
rozvíjel. Samozřejmě průběžná obnova vozového parku, modernizace areálu…
vždy bude co zlepšovat. 

Děkujeme za rozhovor

Vánoční převěs v ul. P. Bezruče
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MIKULÁŠ „DRIVE-IN“
Je pravděpodobné, že v důsledku
opatření souvisejících s epidemií
koronaviru budou na začátku pro-
since stále ještě zakázány hromad-
né akce. Bohužel to nejspíš bude
platit i pro tradiční Mikulášskou
nadílku. Maškarní sdružení se proto
rozhodlo uspořádat nadílku „Dri-
ve-in“, tedy v podobě, jakou znáte

z řetězců rychlého občerstvení. A jak to bude všechno probíhat? Předně je
třeba se telefonicky zaregistrovat na čísle 735 759 510 (pracovní dny 7 až 15:30
hod.), a to nejpozději do středy 2. prosince. Pozor! Kapacita je omezena. Při
registraci uvedete vaše kontaktní údaje, jména dětí a jejich hříchy, registrační
značku dopravujícího vozidla, dohodnete čas příjezdu k Mikulášovi a také se
případně domluvíte na předání balíčků pro své děti, které jim Mikuláš předá.
Sám Mikuláš bude mít navíc pro děti připraveny také balíčky s drobnostmi.
A kam máte přijet? Mikuláš a jeho družina budou všechny očekávat v lese Na
Hajdě. Na místo přijedete vozem ve směru od hlavní silnice směr Písek. V zatáčce
u první závory vás bude očekávat člen mikulášské družiny, který vám sdělí další
pokyny. Od něj pojedete doprava na účelovou komunikaci vedoucí ke kruhovému
objezdu „Na Cukavě“. V lese už na vás budou čekat všechny známé postavy
z mikulášského průvodu, se kterými budete v kontaktu pouze z auta. Celá
nadílka tak proběhne v dostatečné vzdálenosti, abychom předešli možnému
šíření nákazy. Samozřejmě, že Mikuláš a jeho družina budou dodržovat všechna
opatření, která budou v té době v platnosti, vůči vám i mezi sebou. To očekáváme
i od vás. Akce je zdarma. Těšíme se na vás!

Maškarní sdružení Milevsko

PREMONSTRÁTI OSLAVÍ 900 LET 
OD ZALOŽENÍ ŘÁDU

Na sklonku tohoto roku, první
neděli adventní, zahájili premon-
stráti oslavy devítisetletého výročí
od svého založení. Řád řeholních
kanovníků založil se svými násle-
dovníky svatý Norbert z Xanten
o vánoční noci roku 1121 v Pré-
montré na severu Francie. Jméno
údolí, kde vznikl první klášter,
dalo později název celému řádu.
Jeho členové bývají také někdy
nazýváni norbertini či dle barvy
řeholního oděvu bílí bratři.
Díky na dobu vzniku modernímu
a velmi potřebnému poslání (kaza-
telská činnost a činnost v duchovní

správě, snaha o rozvoj vzdělanosti, vědy a umění) se řád velmi rychle rozšířil
po Evropě a později i po celém tehdy známém světě. Vznikla i ženská větev
řádu. Do Čech přišli premonstráti v roce 1143, kdy byl z podnětu olomouckého
biskupa Jindřicha Zdíka založen první premonstrátský klášter v Praze na
Strahově.
Během doby existence řádu zažili čeští premonstráti a premonstrátky nejen
období velké prosperity, zejména v době středověku a baroka, ale i pádů -
za běsnění husitské revoluce, uzavírání klášterů v duchu josefínských reforem
či v období totality, kdy kvůli působení zrůdné komunistické ideologie došlo
k pokusu o omezování církví a likvidaci řeholních řádů a společenství.
I přes tuto občasnou nepřízeň osudu jsme vždy v řadách premonstrátských
bratří a sester mohli nalézt ty, jež řád v těžkých dobách znovu utužili
a povznesli, aby jeho členové mohli dál plnit sliby, ke kterým se vstupem do
řádu zavázali, a došli naplnění svého řádového hesla „Ad omne bonum opus
parati“, tedy „Připraveni ke každému dobrému dílu.“
V současnosti se na území České republiky nachází pět samostatných kanonií,
čtyři jsou kláštery mužské (Strahov, Teplá, Želiv, Nová Říše) a jeden ženský
(Doksany). Nejvýznamnějším českým klášterem je beze sporu Strahov. Právě
sem byly v roce 1627 z protestantského Magdeburku přeneseny ostatky zakla-
datele řádu svatého Norberta, kterého od této doby řadíme do pantheonu
českých zemských patronů. Tento významný počin strahovského opata Kašpara
z Questenberka nejen potvrdil výsostné postavení Strahovského kláštera
mezi ostatními českými řádovými kláštery, ale učinil z něj po zrušení prvního
kláštera v Prémontré jeden z nejvýznamnějších premonstrátských klášterů
vůbec. Pod správu Strahova patří od 17. století i naše komunita zde v Milevsku
a dále komunity na Svatém Kopečku u Olomouce a v Jihlavě.
Jak již bylo zmíněno, závěr roku 2020 a celý příští rok 2021 se ponese ve
znamení oslav 900 let od založení řádu, a to nejen v premonstrátských kláš-
terech v České republice, ale po celém světě.
Jádrem celého jubilea bude v květnu na Strahově oslava přenesení ostatků
svatého Norberta a následně v červnu v každém premonstrátském klášteře
oslava svátku tohoto světce. Kromě duchovního programu plánuje většina
klášterů také mnoho akcí kulturního charakteru - zejména koncertů a výstav.
Například na Strahově připravují velkolepou putovní a částečně multimediální
výstavu s názvem 900 let, která by měla v průběhu roku proběhnout i v jiných
evropských premonstrátských klášterech.
Většinu programu milevského kláštera vám, milí čtenáři, nechci vyzradit
hned teď při začátku oslav. Nicméně můžete se těšit na velkolepý, i když jen
dočasný návrat Jarlochovy kroniky zpět do Milevska. V plánu jsou též speciální
rozšířené prohlídky kláštera, výstava, koncerty a mnohé další. Vše se ale
bude odvíjet od aktuální epidemické situace.
Přijměte tedy moje srdečné pozvání (nejen) do milevského kláštera a přijďte
spolu s námi oslavit naše velké premonstrátské jubileum.
Pro bližší informace můžete navštívit webové stránky věnované přímo 900leté-
mu výročí www.premonstrati2021.cz anebo stránky milevského kláštera
www.klastermilevsko.cz.

P. Mgr. Pius Zdeněk Vágner, O. Praem

FOTOOBJEKTIVEM

Účastnice projektu Ženy na startovní čáře se aktuálně účastní pracovní stáže pod vedením
manažerek pracujících v lázeňském Hotelu Jupiter v Bechyni na pozici ředitelka a provozní
hotelu.

Ranní přivítání v jesličkách Milísek. Všechny naše dětské skupiny - jesličky jsou otevřeny.
V případě zájmu o umístění vašeho dítěte nás neváhejte kontaktovat telefonu 723 449 409.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem zaměstnancům organizace Sociální služby Města Milevska za jejich
neobyčejné nasazení, za jejich práci v těchto nelehkých podmínkách, za jejich
pozitivní náladu, se kterou řeší pracovní problémy. Zaměstnancům pracujícím
s klienty pečovatelské služby za to, že do domácností našich klientů přináší dobrou
náladu a snaží se je povzbudit. Zaměstnancům pracujícím s klienty domova pro
seniory a odlehčovací služby za vlídná slova, která mají pro klienty, za pohlazení
a za úsměv, který není za respirátory moc vidět. 
Ocenění práce patří všem našim zaměstnancům. V této náročné době se ukázalo,
že dokážeme hodně, že umíme vyřešit i zdánlivě neřešitelné, např. když z osmnácti
zaměstnanců je najednou šestnáct pozitivně testováno a odchází do nařízené
izolace. No, bylo to opravdu těžké, ale naše klienty jsme nenechali bez pomoci.
Děkuji všem vedoucím, sociálním pracovnicím, zdravotním sestřičkám, pečova-
telkám, ekonomickému úseku a také provozním zaměstnancům - našim domov-
níkům, zaměstnancům z kuchyně, z prádelny a úklidu. Všichni jste úžasní, jsem
na vás hrdá. Velmi si cením, že máme v organizaci takový skvělý tým zaměstnanců.
Věřím, že s vámi zvládneme i další výzvy a problematické situace, které mohou
v budoucnu přijít. 
Přesto doufám a moc přeji nám všem, aby se brzo vrátil ten běžný, normální a oby-
čejný život, o který jsme přišli. Těším se, že zase budeme řešit běžné situace
a problémy, které se nám ještě loni zdály obtížné. Možná teprve teď si uvědomu-
jeme, že ten normální obyčejný život, který jsme všichni žili byl moc prima. A o to
víc nám teď tak hodně chybí ty obyčejné věci – společná setkání s kamarády a přá-
teli, podání ruky, objetí, úsměv… 

Mgr. Marie Jarošová, ředitelka SSMM 

Nabídka vzdělávání:
SOŠ a SOU poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou
nebo výučním listem. V současné době mohou ve škole žáci studovat v následujících
čtyřletých studijních oborech: mechanik strojů a zařízení, sociální činnost a ve
tříletých učebních oborech: strojní mechanik, obráběč kovů, opravář zemědělských
strojů, opravář zemědělských strojů – malá mechanizace, truhlář, opravářské
práce, stravovací a ubytovací služby. Absolventi tříletých učebních oborů kategorie
„H“ mohou pokračovat v nástavbovém studiu v dálkových oborech podnikání
a provozní technika.
SOŠ a SOU nabízí možnost dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení formou
kurzů pro veřejnost i firmy: čtení technických výkresů, administrativní kurzy,
kurzy teplé a studené kuchyně, kurz práce se dřevem, motorovou pilou a křovi-
nořezem, aj. Zároveň je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace: zámečník,
kontrolor strojírenských výrobků, montážník nábytku, stavební truhlář, příprava
minutek, příprava pokrmů studené kuchyně, příprava příloh. 

Současnost:
Filozofií školy je nejen „vzdělání pro každého“, což demonstrují studijní obory
napříč jednotlivými typy vzdělávání dle schopností a možností žáků, ale především
individuální přístup ke každému jednotlivci, podpořený menšími třídními kolektivy
a vstřícným přístupem pedagogů.   
Školu navštěvuje 103 žáků v 8 třídách denního i dálkového studia, na formování
vzdělávání se podílí 20 učitelů z celkového počtu 27 zaměstnanců.

Mgr. Václav Kašpar, ředitel školy

SOŠ A SOU SLAVÍ NAROZENINY

Škola v těchto prapodivných dnech slaví 70. narozeniny. Plánovali jsme velkolepé
oslavy, ale vzhledem k situaci zavzpomínáme každý sám… Při příležitosti oslav
byl vydán i nový almanach.
Historie:
Škola byla založena v roce 1950 v podobě odborného učiliště. Až do roku 1980
plnila vzdělávací funkci výhradně pro učební, převážně strojírenské obory. Vyučo-
valy se zde obory zámečník (později strojní mechanik) a obráběč kovů (soustružník
a frézař). Hlavním úkolem učiliště byla výuka a výchova mladých strojařů – strojních
zámečníků, soustružníků, frézařů. Se změnou koncepce učňovského školství v 70.
letech 20. století přibývá maturitní obor mechanik strojů a zařízení. Nelze opo-
menout ani období, kdy se v učilišti učila děvčata na švadleny pro n. p. Jitex nebo
kdy do lavic usedli mladí Vietnamci. Převratné změny pro školu přinášejí 90. léta
20. století. Vedle tradičních oborů jsou vyučovány obory nové, o které je ve spo-
lečnosti zájem: management strojírenství, obchodník, technickoadministrativní
pracovník, později i prodavač smíšeného zboží. Mění se i skladba vyučovaných
předmětů, ve škole se objevuje více dívek.
Hned na počátku nového tisíciletí prochází škola další velikou změnou. Od 1.
ledna 2003 se slučuje se Středním odborným učilištěm zemědělským, Odborným
učilištěm a Učilištěm ve Veselíčku. Hlavní sídlo školy je v Milevsku, ve Veselíčku
zůstávají dílny odborného výcviku. Sloučením se opět vzdělávací nabídka školy
rozšiřuje, zejména o obory Odborného učiliště – kuchařské práce, opravářské
práce a truhlářské práce a o obory SOU – truhlář a opravář zemědělských strojů.
Nedílnou součástí vzdělávací nabídky se stávají nástavbové obory provozní
technika a podnikání, které jsou vyučovány v dálkové formě. V roce 2006 byl do
vzdělávací nabídky školy zařazen obor Sociální činnost.
Za dobu své existence škola několikrát změnila svého zřizovatele. 1. ledna 1991
byla delimitována od ZVVZ a. s. Milevsko a od té doby má právní subjektivitu. Do
31. října 1996 bylo zřizovatelem MH ČR, od 1. listopadu 1996 do 30. června 2001
bylo zřizovatelem MŠMT ČR a od 1. července 2001 je zřizovatelem školy Jihočeský
kraj. Hlavní budova školy stojí uprostřed zrenovované školní zahrady v tichém
prostředí. V roce 2015 byla provedena výměna oken, budova byla opravena a zate-
plena, částečně je zabezpečena. Škola je příspěvkovou organizací, její součástí
jsou: střední odborná škola, střední odborné učiliště a školní jídelna. Kapacita
školy je 400 žáků.



6 | Milevský zpravodaj | prosinec 2020

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V KARANTÉNĚ

Zaměstnanci pečovatelské služby musí též pracovat v ochranném obleku.

Nákaza virem COVID-19 se bohužel nevyhnula ani zaměstnancům pečovatelské
služby Sociálních služeb Města Milevska. Během měsíce října se tým pečovatelské
služby nechal testovat na virus COVID-19 a výsledek byl pro všechny katastrofou:
pozitivní byli všichni zaměstnanci.
V tuto chvíli nastal akutní stav, jak zajistit péči o klienty pečovatelské služby.
Jednalo se především o základní úkony jako je hygiena, příprava stravy, donáška
a dovážka obědů, nákupy, dohled nad užíváním léků, drobné ošetření apod.
V prvé řadě byli telefonicky kontaktováni rodinní příslušníci klientů s prosbou,
zda by některé úkony o své rodiče a prarodiče mohli dočasně převzít do svých rukou
po dobu 10 dnů období karantény zaměstnanců. Všichni byli velmi vstřícní, někteří
si své příbuzné odvezli i do svých domovů.
Dále byli povoláni zaměstnanci z jiných středisek SSMM (např. z Domova pro seniory
nebo Domu s pečovatelskou službou Kovářov). Provoz pečovatelské služby byl upraven
na tzv. víkendový režim, kdy pečovatelky neslouží odpolední službu, ale dochází
pouze na příslužbu, při které je zajištěna péče o klienty ve večerních hodinách.
Pomoc přišla i z řad studentů 1. ročníku oboru Sociální činnost SOŠ a SOU Milevsko.
Ti pomohli především s mytím jídlonosičů, úklidem a praním prádla pro zaměst-
nance.
Pan Lukáš Hejný, majitel supermarketu Vzor Milevsko, nabídl pomoc s nákupy pro kli-
enty. Zaměstnanci prodejny nám vždy připravili nákupy dle dodaných seznamů. 
O naší situaci jsme informovali i milevský krizový štáb, jehož vedoucí Bc. Jiří
Batysta, DiS. domluvil výpomoc od členů sboru JSDH a SDH Milevsko při rozvozu
obědů po Milevsku a okolí. Všechny trasy rozvozu musely být upraveny tak, aby
byl vždy přítomen řidič a pečovatelka. Denně se muselo ujet kolem 120 km na
každé trase, a tak se obědy ke klientům dostaly i podstatně déle, než byli zvyklí.
Vzhledem k tomu, že pozitivní výsledky testu na COVID-19 měly i pečovatelky z DPS
Bernartice, nebylo už v našich silách zajistit službu v Bernarticích a okolních
obcích. Situace byla konzultována s panem starostou městyse Bernartice Pavlem
Souhradou, který obratem získal dvě ženy na výpomoc při rozvozu obědů, nákupů
a dalších nezbytných činností.
Jsme rádi, že se nám podařilo tuto krizovou situaci zvládnout, a i nadále v omezeném
rozsahu poskytnout našim klientům potřebnou péči. Všichni zaměstnanci již pracují
a v přímém kontaktu s klienty vždy používají respirátor FFP2, ochranný štít, jed-
norázový plášť a rukavice.
Uvědomujeme si, že bez pomoci níže uvedených osob bychom to nedokázali, a proto
všem touto cestou velmi děkujeme! I my rádi pomůžeme, pokud nás budete někdy
potřebovat!
Poděkování: 
• rodinám klientů pečovatelské služby a DPS Libušina 1401, Milevsko
• zaměstnancům SSMM
• Bc. Jiřímu Batystovi, DiS. - vedoucímu krizového štábu Milevsko
• panu Pavlu Souhradovi - starostovi městyse Bernartice
• Mgr. Václavu Kašparovi - řediteli SOŠ a SOU Milevsko a jeho studentům Monice

Stehlíkové, Nele Dvořákové, Natálii Ratajové, Samuelu Doubravovi
• panu Lukáši Hejnému – majiteli supermarketu Vzor Milevsko a jeho zaměstnancům 
• členům sboru JSDH a SDS Milevsko - Stanislavu Kosíkovi, Jakubovi Ryantovi,

Petru Čuřínovi, Miroslavu Kolářovi a Davidovi Matouškovi
• paní Ivě Sismilichové a Janě Pilečkové z Bernartic

Bc. Bohdana Hejnová, vedoucí pečovatelské služby 
a Mgr. Marie Jarošová, ředitelka, SSMM

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!
Společně to zvládneme - to byla věta, která nás doprovázela
v první, jarní vlně onemocnění COVID-19. Na jaře jsme se při-
pravovali a hodně se obávali, jak to zvládneme, pokud by se vir
dostal i do našich služeb mezi klienty a zaměstnance. První
vlnu jsme zvládli tzv. bez ztráty kytičky, společně s našimi zamě-

stnanci, klienty a jejich rodinami a všemi, kteří nám dodávali sílu a podporu.
Zvládli jsme to společně s naším zřizovatelem, krajem i se všemi opatřeními, naří-
zeními a doporučeními z ministerstev a vlády. Každý z nás se těšil a nejvíce naši
klienti, až se vše, a hlavně naše životy vrátí k běžnému chodu.
Klienti a jejich rodiny si v jarní době museli zvyknout na nový režim - zákaz návštěv,
útlum společných aktivit. Zvládli to! Objevili jsme nové možnosti, jak klientům
zpříjemnit dny. Začali jsme využívat videohovory, telefonáty, dopisy i e-mailem,
krátká videa rodin, hlavně vnoučat, pravnoučat. Do domova byla nakoupena
spousta ochranných pomůcek, které by nás ani nenapadlo, že někdy použijeme.
Jsme sociální služby, jsme domov pro seniory a chceme být domovem, ne zdra-
votnickým zařízením. Naši zaměstnanci i klienti jsou zvyklí dívat se vzájemně do
tváří, společně se smát… a najednou… rouška, respirátor, brýle, štít, rukavice,
plášť, dezinfekce. V našem domově využíváme i aromaterapii, vonné oleje, ale
ani ty nepřekryjí všudypřítomný nádech dezinfekce.
Pak přišlo léto a vypadalo to, že se vše vrátí do běžného života. No, dlouho jsme si
neodpočinuli od všech zákazů a opatření (my v domově pro seniory vlastně vůbec -
zůstaly nám povinné roušky). A na podzim přišla mnohem závažnější druhá vlna.
Ta zasáhla i náš domov, naši organizaci. Pozitivní test na COVID-19 se potvrdil
u některých klientů i zaměstnanců. Všechna ta připravená opatření, krizová řešení
se stala realitou. A zase stejný kolotoč - zákaz návštěv, balíčků, zákaz vycházek,
aktivit, bohoslužeb, zákaz uzavírání smluv s novými klienty, nařízené karantény,
izolace, plánované plošné testování zaměstnanců i klientů. Spousta telefonátů,
e-mailů a neustálé čtení nových nařízení a vzápětí jejich aktualizací, úprav a změn.
A nová a nová doporučení. Hledali jsme nové prostory, kde bychom mohli vytvořit
lůžka izolace pro naše klienty vracející se s pozitivním výsledkem testu z nemocnic.
Velmi náročné bylo hledání řešení v krizové situaci při náhlém výpadku mnoha
zaměstnanců. Zvládli jsme to, museli jsme, a udělali jsme to rádi. V práci pokra-
čujeme s pravidelným měřením teploty, nošením ochranných pomůcek, se zvýšenou
dezinfekcí ploch, s odpracováváním služeb navíc. Nikdo z nás nechce ohrozit kli-
enty, kolegyně, kolegy, rodiny. Toto období přineslo všem v náročné práci ještě
větší psychickou zátěž. 
Závěrem pár stručných informací ohledně výskytu COVID-19. Celkem v organizaci
Sociální služby Města Milevska bylo v druhé vlně pozitivně testováno 5 klientů
pobytové sociální služby (domov pro seniory) a 25 zaměstnanců z řad pracovníků
přímé péče, ekonomického, provozního úseku i zdravotních sester. Byly zřízeny
dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj jako covid zóny pro izolaci pozitivních
klientů. Pozitivní zaměstnanci zůstali doma na povinné izolaci a na jejich místo
nastoupily tzv. naše zálohy – studenti a zaměstnanci pracující na dohody. Spo-
třebovali jsme desítky litrů dezinfekce. Bylo použito tisíce jednorázových roušek
a respirátorů, rukavic, stovky plášťů.
Zajásali jsme, když při prvním testováním antigenními testy se nepotvrdila pozi-
tivita u žádného z klientů, ani zaměstnanců.
I naše organizace využila u zaměstnanců, u kterých to jejich náplň práce umožňuje,
tzv. home office a střídání zaměstnanců. A i to jsou důvody, proč jsou omezeny
některé naše služby, jako je např. Odborné sociální poradenství, půjčovna, indi-
viduální doprava seniorů, proto na zajištění nákupů využíváme ochoty místního
obchodníka p. Hejného, který nám nabídl pomoc přípravy nákupů do tašek podle
předaných seznamů od klientů. 
Doufáme, že i návštěvy klientů se brzy uvolní, i za cenu zpřísněných podmínek.
Společně jsme to zvládli na jaře, a zvládneme to i nyní, a i kdyby se objevila další
vlna, tak to také společně zvládneme. Už máme za sebou nějaké zkušenosti a věří-
me, že si dokážeme poradit.
Děkujeme všem našim zaměstnancům, dobrovolníkům, studentkám za jejich pra-
covní nasazení. Velké díky patří i Mateřské škole Kytička za jejich covidem upravenou
spolupráci v rámci projektu Mezi námi. Děkujeme i všem praktickým lékařům
našich klientů.
Nastal advent, a proto již přemýšlíme nad výzdobou, nad letošním průběhem
Vánoc, a i nad společným přáním od Ježíška. Moc rádi bychom zopakovali vánoční
strom přání pro klienty domova jako v loňském roce. Ale ze všeho nejvíc si přejeme
pevné zdraví pro nás všechny. Bc. Martina Holá, SSMM
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Ženský fotbal se hraje od samého počátku, kdy tato hra vznikla. Záznamy o prvních
fotbalových zápasech mezi ženami v Evropě pochází z 12. století z Francie a Anglie.
Ženy se účastnily tzv. „Davových her“. Tyto hry neměly daná pravidla, nebyly ani
omezeny počtem hráček a vyznačovaly se agresivitou a brutálností zákroků. Šlo
vesměs o kombinaci ragby, fotbalu a volného stylu.
První oficiální fotbalový klub žen byl založen v Londýně koncem roku 1894. Nettie
Honeyballové se povedlo přesvědčit tehdejšího hráče klubu Tottenham Hotspur,
J. W. Juliana, aby družstvo trénoval. Tréninky probíhaly dvakrát týdně v parku
vedle závodní dráhy Alexandra Park v Hornsey. Hlavním sponzorem a zároveň
prezidentkou klubu se stala Florence Dixieová, nejmladší dcera markýze z Queens-
bury.
Na konci roku 1920 se na ženský fotbal začalo pohlížet jako na reálnou hrozbu
mužské profesionální hry a proti tomu se muselo něco začít dělat. A tak v prosinci
roku 1921 zakázal mocný řídící orgán kopané v Anglii hrát ženám fotbal na neuvě-
řitelných 50 let. Ženy tento zákaz samozřejmě ignorovaly a hrály dál. Nicméně
Fotbalový svaz měl silný vliv a pravomoc. Proto ženám téhož roku zakázal hrát
na svých hřištích, a to byla pro ženské kluby, nejen v Anglii, rána pod pás. Toto
rozhodnutí mělo dopad i v zahraničí.

Jakési znovuzrození ženského fotbalu začalo až v padesátých letech 20. století.
Tento sport se stal nesmírně populárním hlavně mezi mladými dívkami, a to nejen
v Evropě, ale i v USA, kde v té době probíhalo intenzivní mládežnické fotbalové
hnutí. V roce 1951 byla v USA vytvořena první organizovaná ženská liga. V sedmde-
sátých letech se vyznačovala vznikem velkého množství národních a regionálních
fotbalových federací. V této době začínají přebírat v ženském fotbale hlavní roli
evropské socialistické země, kde byly ženy povzbuzovány k účasti ve sportu, a to
včetně fotbalu. Mezi hlavní fotbalové země se tehdy řadila převážně ČSSR a NDR.
Konec tohoto desetiletí znamenal pro ženský fotbal další rozvoj. Fotbalový svaz
v roce 1974 zrušil v Anglii svůj zákaz z roku 1921. V roce 1971 se hrál organizovaný
fotbal žen již ve 34 zemích světa. Na začátku sedmdesátých let 20. století se začal
rozvíjet ženský fotbal i v Milevsku, který by letos oslavil 50 let od založení.
Právě v červnu 1970 byla založena dívčí jedenáctka TJ ZVVZ Milevsko. První
přátelský zápas se hrál 29. srpna 1970 a soupeřem byl dívčí tým Jitexu Písek. Před
700 diváky utkání skončilo 3:2 pro ZVVZ Milevsko. V říjnu pro následující sezonu
1970/1971 byly milevské hráčky zařazeny do Jihočeské divize, kde po vítězství
v tabulce postoupily do II. ligy. V sezoně 1971/1972 se umístily ve II. lize na
skvělém 4. místě z deseti družstev. Hrály tyto hráčky: Zdena Jiříčková, Věra Kašpa-
rová, Jitka Feyfarová, Marie Rauferová, Marta Vrábelová, Jana Kabíčková, Eva
Skalická, Ludmila Vrábelová, Milada Novotná (začínala v dívčí XI. ZVVZ Milevsko,

byla brankářkou žen Slavie Praha 1984-1989 a za reprezentaci odchytala 19 mezi-
národních fotbalových soutěží), Květa Jírovcová, Anna Hrůzová, Marie Veselá,
Alena Urbanová, Jana Stráňková. Trenér František Kučera, druhý trenér Milan
Krúpa.
Dne 17. 6. 1972 v rámci oslav 20. výročí trvání zemědělské školy ve Veselíčku se
milevská děvčata utkala v přátelském zápase s příslušníkem I. ligy, družstvem
Sparty Praha. Naše děvčata prohrála 1:4, čestný úspěch zaznamenala Eva Ska-
lická.
V dalším ročníku sezony 1972/1973 bylo utkání s družstvem „Hotelů a restaurací“
Plzeň 2. června 1973 posledním druholigovým utkáním soutěže a z 5. místa
tabulky milevské hráčky odstoupily ze soutěže a pro nedostatek hráček činnost
ukončily.
V dalších letech sehrála dívčí jedenáctka ještě dvě vzpomínková utkání. Dne
10. června 1984 se Socialistickým svazem mládeže Sudoměřice zvítězila 7:0 u pří-
ležitosti oslav 800. výročí města Milevska a 2. července 1988 vyhrála nad Sepe-
kovem 2:1. Celkem dívčí jedenáctka TJ ZVVZ nastoupila k 75 utkáním, z toho 40x
o mistrovské body, 33x došlo k přátelským a pohárovým zápasům a ke dvěma
vzpomínkovým utkáním. Dívčí jedenáctka se zapsala nesmazatelným písmem do
historie milevského fotbalu.

Lukáš Panec, Milevské muzeum

STŘÍPKY Z MINULOSTI - 100 LET FOTBALU V MILEVSKU – 3. ČÁST (DOKONČENÍ)

Dívčí jedenáctka TJ ZVVZ Milevsko, 1988. (FC ZVVZ Milevsko)
Horní řada zleva: František Kučera – trenér, ?, Marie Veselá, Anna Hrůzová, ?, Ludmila
Vrábelová, Marie Rauferová, Jitka Feyfarová
Spodní řada zleva: Jana Stráňková, Věra Kašparová, Eva Skalická, Květa Jírovcová,
Ludmila Kubíčková
Ležící: Marta Vrábelová

Dívčí jedenáctka TJ ZVVZ Milevsko po přátelském zápase se SSM Sudoměřice 7:0, se
sladkou odměnou, kterou připravila p. Schwarzová. Hráno u příležitosti oslav 800 let
města Milevska, 10. 6. 1984. (Jana Poulíčková)
Horní řada zleva: Milan Krúpa – vedoucí družstva, Jana Kopecká, Marie Rauferová, Věra
Kašparová, Schwarzová, Květa Jírovcová, ?, ?, ?, František Kučera – trenér
Spodní řada zleva: Ludmila Vrábelová, Marie Veselá, Anna Hrůzová, Marta Vrábelová,
Milada Novotná, Eva Skalická, Jana Stráňková, Ludmila Stráňková

Dívčí jedenáctka TJ ZVVZ Milevsko, podzim 1971. (Milevské muzeum)
Horní řada zleva: František Koberna – vedoucí družstva, Marie Veselá, Jana Stráňková,
Marie Rauferová, Marta Vrábelová, Anna Hrůzová, Věra Kašparová, František Kučera –
trenér
Spodní řada zleva: Eva Skalická, Ludmila Vrábelová, Milada Novotná, Květa Jírovcová,
Radomíra Feyfarová, Jana Kabíčková
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KULTURA A SPORT – PROSINEC 2020

NOVÉ TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ
TRAVESTI SHOW NEMOCNICE NA POKRAJI
ZKÁZY
čtvrtek 18. 3. 2021
Každý z nás si již několikrát za život vyzkoušel roli
pacienta na vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak to
chodí z té druhé strany.

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – AŤ ŽIJÍ POHÁDKY!
neděle 11. 4. 2021
Štístko a Poupěnka se tentokrát společně s broučky
dostanou do pohádkového lesa. Pomohou tam Kar-
kulce a potkají Jeníčka a Mařenku u perníkové cha-
loupky. Naučí se hodiny s písničkou Tik ťak,
kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou a spatří, jak
drzou Káču navštíví čert v písničce Čert a Káča. Spo-
lečně se všichni naučí zdravě papat se superhrdinou
Mňamáčkem. Zazní hity Hejbni kostrou a Jájájá a
další osvědčené písničky. Vstupenky lze zakoupit
na www.ticketportal.cz.

KONCERT - WALDA GANG A ALKEHOL
sobota 1. 5. 2021
Rockový nářez dvou populárních kapel. Alkehol je
česká rocková hudební skupina. Vznik si muzikanti
datují na rok 1992, kdy se Ota Hereš a Petr Buneš
rozhodli složit ne-trashmetalové písně s hospod-
skými texty. Walda Gang je skupina zaměřená na
rockové předělávky skladeb Waldemara Matušky
a dalších známých českých i zahraničních písní.

OAMF PŘEŠTĚNICE
čtvrtek 24.–sobota 26. 6. 2021
Pokud to situace a opatření umožní, festival se
uskuteční. Zakoupené vstupenky z roku 2020 zůs-
távají v platnosti. Vstupenky na rok 2021 zakoupíte
na www.prestenice.cz.

KONCERT - 4TET
neděle 15. 8. 2021
Již sedmnáct let udivuje diváky svými neuvěřitelnými
pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady vokální
seskupení 4TET. Gentlemani v cylindrech pro vás opět
připravují originální podívanou, která je scénicky
a obsahově úplně jiná než verze minulé.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - ZAMILOVANÝ
SUKNIČKÁŘ
neděle 26. 9. 2021
Fraška s množstvím komediálních situací a překva-
pivým koncem v podání Divadelní společnosti Háta.
Hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková, Martin Zou-
nar, Alžběta Stanková, Filip Tomsa, Mahulena Boča-
nová, Viktor Limr, Veronika Jeníková, Pavel Nečas,
Olga Želenská, Zbyšek Pantůček, Ivana Andrlová,
Pavla Vojáčková, Kristýna Kociánová, Hana Kusn-
jerová a Radka Pavlovčinová.

KONCERT ČECHOMOR
sobota 9. 10. 2021
Skupina Čechomor si své příznivce i respekt kritiků
získala především nápaditým aranžmá a osobitou
interpretací hudby, jejímž základem byly a jsou
lidové písničky.

VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
pátek 3. 12. 2021
Koncerty Jakuba Smolíka přinášejí nejen skvělé
písničky, ale vzhledem k jeho vypravěčskému talen-
tu také celou řadu zábavných historek.

Pro aktuální informace o programu Domu kultury
Milevsko, Milevského kina a Galerie M sledujte
www.milevskem.cz nebo obvyklé informační
kanály.

Uskutečnění sportovních akcí není jisté. Sledujte
naše stránky www.spos-milevsko.cz.

ZIMNÍ STADION:
Hokejové utkání a veřejné bruslení na www.spos-
milevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:
05. 12.  FBC Došwich junior 10:00
06. 12. Handbal turnaj mini, přípravky 08:00
06. 12. FBC Došwich junior 17:00
12. 12. FBC Došwich st. žáci 08:00
12. 12. FBC muži A 17:00
13. 12. FBC Došwich elevové 08:00
13. 12. Proactive - Vánoční besídka 15:00
19. 12. FBC Došwich ml. žačky 08:00
19. 12. FBC Došwich muži A 17:00
20. 12. FBC Došwich dorost 09:00
20. 12. FBC Došwich junior A 17:00
26. 12. FC ZVVZ Vánoční turnaj 08:00
28. 12. Nohejbal TUKANI 09:00

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

1. DOBROČINNÝ KONCERT
neděle 13. 12. 14:00
Hostinec U Sedláčků v Líšnici

KONCERT PRO SENIORY
středa 16. 12. 14:00
Klub důchodců, ul. Gen. Svobody

VÁNOČNÍ KONCERT
čtvrtek 17. 12. 17:00
sál ZUŠ

Prosíme veřejnost o sledování naších webových strá-
nek www.zus-milevsko.cz. V sekci „Akce školy“ se
dozvíte, zda koncerty budou nebo jsou zrušeny.

MEDIAČNÍ SLUŽBA
úterý 1., 8., 15. a 22. 12. 08:00-16:00
Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvi-
sejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu
zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?
Využijte bezplatnou pomoc mediátora – PhDr. Jaro-
míra Matouška. Nutno objednat se předem na tele-
fonu 723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 9. 12. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan
Röhrich. Nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

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

MILEVSKÉ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
středa 23. 12. 17:00-19:00
Jako každoročně pro vás připravujeme vánoční
zastavení s rozdáváním Betlémského světla a s ukáz-
kou vánočních zvyků. Dle aktuálních opatření uvi-
díme, zda proběhne tak jako každý rok na náměstí,
nebo v jiné formě. Vše vám dáme včas vědět na našem
webu a facebookových stránkách Sedmičky Milev-
sko.
nám. E. Beneše

Všechny naplánované akce jsou do konce roku zru-
šeny.  

Všechny naplánované akce jsou do konce roku zru-
šeny.  

DŮM KULTURY

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

SPOS MILEVSKO

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

ZUŠ MILEVSKO

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

CENTRUM MILÍSEK

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

JUNÁK – SEDMIČKA MILEVSKO

www.junakmilevsko.net

SENIOR KLUB ZVVZ

www.skzvvz.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

www.kctmilevsko.cz

Uzávěrka lednového čísla Milevského 
zpravodaje bude ve čtvrtek 17. prosince 

ve 12 hodin. Své příspěvky můžete zasílat 
na e-mail: zpravodaj@milevskem.cz.
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MŠ KYTIČKA
POHÁDKOVÁ SOUTĚŽ

V minulém čísle Milevského zpravodaje jsme vás informovali o tom, jakou formou
funguje mezigenerační setkávání dětí z MŠ Kytička a seniorů z DPS v této, pro nás
všechny, nelehké době. Pod patronací Večerníčka, mimochodem letos jsme si při-
pomněli 55. výročí nejdéle vysílaného pořadu ČT, společně tvoříme pohádkové
postavičky, kreslíme, zpíváme, hrajeme si pohádky. Děti v mateřské škole, senioři
v DPS. Vzájemně si potom svoje výrobky, fotografie z aktivit i videopozdravy vymě-
ňujeme. 
Společnost Mezi námi, o.p.s.vyhlásila „Pohádkovou soutěž“ onejlepší pohádkovou
aktivitu měsíce, která bude trvat až do května 2021. Nejaktivnější skupinu „Pohád-
kové soutěže“ na konci čeká odměna v podobě výletu do „Pohádkového království“.
Pro všechny aktivní děti i seniory bude uspořádán sportovně mezigenerační „Pohád-
kový den“. 
Mateřská škola Kytička uspěla hned napoprvé a byla oceněna 2. místem ze skupin
v regionech za svoje pohádkové aktivity na téma „vodník“. Jen pro zajímavost,
vodníčků se sešlo přes 700. 
Umístění i cena nás moc potěšila, ale mnohem cennější je inspirace, kterou si
napříč republikou vzájemně předáváme. V roce 2019 bylo 60 mezigeneračních
skupin v Praze a dalších 78 v ostatních regionech ČR. A počet skupin nadále roste.
Mezigenerační setkávání nás vrací k respektu, obohacování a vzájemné úctě,
k základním lidským hodnotám.

Bc. Marcela Brčková, DiS

MŠ PASTELKA
PODZIMNÍČKOVÁNÍ A OCHRANA ZDRAVÍ

Děti a jejich dráčci 

Podzimní úklid školní zahrady

Poznáváme podzimní přírodu

Z důvodu nouzového stavu jsou všechny programy a akce v naší mateřské škole
zrušeny. To ovšem neznamená, že dále nerozvíjíme děti, které naši MŠ navštěvují.
Pro podzimní měsíce jsme pro ně připravili hned dva výchovné bloky. První nese
název Pastelkové podzimníčkování. V rámci něho děti poznávají podzimní přírodu,
učí se poznat plody podzimu (kaštany, jeřabiny, ovoce, zeleninu, …), vyprávíme
si o podzimním počasí, jak se zvířátka připravují na zimu, jak se správně oblékat,
jaké dětské hry jsou pro podzim typické a mnoho dalšího.  Děti si také s rodiči spo-
lečně doma vyrobily draky, kterými jsme si vyzdobili okna mateřské školy.
V druhém bloku s názvem Chráníme své zdraví se děti vzdělávají v poznávání
lidského těla. 
V současné době si s dětmi hlavně upevňujeme správné hygienické návyky. Děti
jsou průběžně poučovány o nebezpečí (drogy, šikana, …), procvičujeme levou
a pravou stranu, říkáme si o nebezpečí úrazů a zdokonalujeme naše smysly – pozná-
váme čichem, zrakem, hmatem, chutí a sluchem.
Letošní teplý podzim nám umožnil pobývat co nejvíce na naší školní zahradě
a poznávat tak změny podzimní přírody. Kolektiv MŠ Pastelka 

GYMNÁZIUM MILEVSKO
STUDENTI PÍŠÍ HRAVĚ VŠEMI DESETI

Psaní hravě je program, který hravou a soutěživou formou učí žáky psát na klá-
vesnici. Program žáky nikterak netrestá, ale průběžně motivuje a vede k soutě-
živosti. Celý kurz probíhá formou hry, v níž se žáci ocitnou ve Klávesvětě a putují
přes krajiny různých skupin písmenek. V každé krajině hrají několik her, pomocí
nichž si procvičují písmenka dané krajiny. Za každou hru sbírají hvězdičky, a pokud
nejsou spokojeni se svým výsledkem, mohou hru opakovat, kolikrát chtějí. Dle
zkušenosti autorů trvá zvládnutí kurzu průměrně 10 hodin. Školám byla nabídnuta
bezplatná licence na tento program na jaře minulého školního roku, tedy v době,
kdy probíhala výuka dálkově. Do programu se hned zapojila řada žáků milevského
gymnázia. Psaním desetiprstovou hmatovou metodou šetřili čas při práci na počí-
tači během distanční výuky.
S novým školním rokem přišel i nápad učitele informatiky Ing. Jiřího Školníka
uspořádat soutěž v psaní všemi deseti. Nápad zrealizoval během října, kdy se do
Podzimní soutěže na přesnost a rychlost zapojilo 17 žáků. Nejlépe si v přesnosti

i rychlosti vedla Kamila Petrová (4. A) následovaná spolužačkou Adrianou Maťho-
vou. Třetí příčka patřila Adéle Švehlové (2. A). Dovednosti získané absolvováním
jarního kurzu žáci nyní zúročili nejen při soutěžení, ale i při podzimní distanční
výuce.   

Mgr. Jana Plavcová 
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BEZPLATNÝ KURZ PRO ŽENY
Milé ženy, poznáním vlastních schopností a dovedností rozvíjíte své sebevědomí,
svůj potenciál, který vám umožňuje žít spokojený a plnohodnotný život. 
V rámci projektu „Ženy na startovní čáře“ vám nabízíme seberozvojový/manažerský
kurz, kde vás naučíme, jak sladit rodinnou a pracovní rovinu života s uměním
dokázat pojmenovat, poznat a seberealizovat své přání i touhy dle vlastního
potenciálu. Odstranit strach a obavy z nové životní cesty, naučit se zvládat překážky
a zátěže po stránce teoretické i praktické.  
Ocitáte se právě vy na nové „startovní čáře“ života? Nebo vás zaujala naše nabíd-
ka?
Manažerský kurz - program pro ženy pod odborným vedením obsahuje:
• osobnostní diagnostika - vlastní typologie vlastností, možností…
• osobnostní rozvoj - sebepoznání svých přání a tužeb, získání námětů, technik

a inspirací, jak začít pracovat na sobě
• práce se stresem a zvládání zátěže při profesionální kariéře - schopnost kon-

centrace
• pracovní stáž - měsíční praktická stáž pod vedením zkušené manažerky
• bezplatné absolvování řidičského výcviku/kondiční jízdy
Během realizace celého kurzu je pro vás zajištěna bezplatně péče o děti, vzdělávací
materiál i proplacení jízdného. Přihlášky a více informací: Centrum mladé rodiny
Milísek, z. s., ředitelka a garant projektu: Bc. Lenka Bečková, telefon 723 449 409,
723 407 029. Bc. Lenka Bečková

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Jihočeské hospodářské komory, Oblastní hospo-
dářské komory Milevsko, Vám děkujeme za projevenou
důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2021 Vám pře-
jeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Zároveň se těšíme na další spolupráci.
Marcela Kužníková Ing. Petr Bašík
ředitelka ObHK Milevsko člen představenstva

a předseda Rady oblasti ObHK Milevsko

KRASOBRUSLAŘKY CVIČÍ ONLINE

Po uzavření sportovišť začaly členky Krasobruslařského klubu Milevsko opět cvičit
doma formou online tréninků a samostatného cvičení. Lockdown zabrzdil sportovní
rozvoj dětí široko daleko. Nám led už velmi schází a návrat na něj bude velmi
těžký. Dostat se do formy a připravit děvčata na konkurence schopné soutěžení
bude náročné. Krasobruslení je těžký sport. Stačí, že vypadnete na týden a může
se začít znova. Jednotlivé dovednosti jsou natolik specifické, že je potřeba pra-
videlného nácviku a zdlouhavého procesu učení, než se prvek správně naučíte.
Momentálně nám nezbývá nic jiného než doufat a přát si, aby pauza a rozpuštěný
led v Milevsku již tak dlouho netrval. Krasobruslařky se nemohou dočkat, až opět
vstoupí na led. Obouvají si brusle doma a cvičí v nich se smutkem a nadějí, že led
v Milevsku brzy přivítají.

Barbara Herink

GYMNASTIKA DÁLKOVĚ

Epidemie zastavila podzimní závodní sezonu moderních gymnastek milevského
Sokola dříve, než se vůbec rozjela. Nacvičené sestavy stihly gymnastky ukázat
při kontrolním tréninku divákům z řad rodičů, týden před první soutěží ale vládní
nařízení sportování stopla. Aby holky neztratily motivaci, cvičí v rámci možností
v domácím prostředí. Pro mladší děvčata tvoří ta starší průběžně videoseriál, ve
kterém mají roli instruktorek a učí je základní techniku cvičení se švihadlem. Nej-
starší dívky se zapojily do
výzvy Gymnastika v obý-
váku a plní každý týden
různé úkoly - např. absol-
vovaly on-line trénink
s bývalou českou repre-
zentantkou, nacvičily
sestavu s netradičním
náčiním, při jiném „nepo-
hybovém“ zas ukázaly, že
jsou i výbornými výtvar-
nicemi. Na snímcích jsou
ukázky obrázků Nikol
Jíchové, Karolíny Kutál-
kové a Lucie Kašparové.

Mgr. Jana Plavcová

MILEVSKÉ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ

Jako každý rok, tak i letos plánují milevští skauti vánoční zastavení s rozdáváním
Betlémského světla, které se bude konat ve středu 23. prosince od 17 do
19 hodin. 
Ačkoli je letošní situace výjimečná, nezahálíme a připravujeme několik různých
variant, aby akce mohla alespoň v nějaké formě proběhnout. Ve hře je tak
klasické zastavení na náměstí s vánočními zvyky a tradicemi, stanoviště na roz-
dávání Betlémského světla dle volebních okrsků v Milevsku, či výdejní okénka.
Který plán se nakonec uskuteční záleží na epidemiologické situaci. Jsme v kon-
taktu s vedením města a hygienickou stanicí. Chceme, aby se Betlémské světlo
dostalo ke všem lidem, kteří o něj mají zájem. Vše dáme včas vědět, sledujte
náš web a facebookové stránky Sedmičky Milevsko. Zároveň bychom chtěli
popřát všem lidem klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém
roce.

Za milevské skauty Filip Slunečko
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INFORMACE Z FARNÍ CHARITY

Martin na bílém koni se svým panošem

Každým rokem připravujeme spolu s milevskou farností Mikulášskou nadílku,
letos z důvodu koronavirové pandemie se tato akce ruší. 
Stejně tak se nekonal lampionový průvod „Vítání sv. Martina“. Ale velkým pře-
kvapením bylo, že 11. listopadu se sv. Martin na bílém koni spolu se svým panošem
přesto objevil v okolí kláštera a projížděl se směrem Na Vinice. 
Zároveň chceme sdělit široké veřejnosti, že naše sídlo (tj. sídlo Farní charity Milev-
sko) v Latinské škole v klášteře bude muset ustoupit novým záměrům a změnám,
které nemůžeme ovlivnit. Přestěhujeme se proto do prostor na 1. nádvoří kláštera,
kde v současné době sídlí Klášterní obchůdek. Úkony pečovatelské služby budou
nadále v plném rozsahu jako dosud. Bohužel se musíme vzdát charitního šatníku,
protože zde není na tuto službu prostor. Ale částečně bude fungovat charitní
šatník v budově v Hůrecké cestě 227. Prostor bude menší, ale potřební či maminky
s dětmi si tam jistě vyberou. Tyto změny by měly být dokončeny do Vánoc. 
V lednu pravidelně probíhá Tříkrálová sbírka. V tuto chvíli ještě není dořešeno,
jakým způsobem bude probíhat. Ale určitě sbírka bude!
A poslední zpráva se týká personální změny ředitelky FCHM. Rozhodla jsem se,
že téměř po jedenácti letech svého působení v této funkci odejdu do starobního
důchodu. K tomuto rozhodnutí jsem dospěla na základě rodinných i zdravotních
důvodů. Moje srdce pro milevskou charitu bude stále bít a budu na tyto roky ráda
vzpomínat. Chci tímto způsobem poděkovat všem, kdo po celou dobu trvání milev-
ské charity její činnost podporovali, finančně či modlitbou, dárcům i dobrovol-
níkům, všem spolupracovníkům i jejich rodinám, bratřím premonstrátům, městu
Milevsku, firmám i všem, kteří se s námi dobře bavili na charitním plese. Všem,
kteří mě jako ředitelku podporovali a měli mě rádi, přátelům i zaměstnancům.
Novou ředitelkou FCHM bude paní Dana Vejšická, ředitelka Oblastní charity v Písku.
Věřím, že se jí bude dobře dařit i u nás v Milevsku a činnost zdejší charity se bude
stále rozvíjet. Alena Růžičková, ředitelka FCHM

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do pondělí 14. prosince na telefonní číslo
775 733 552 nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku do Milev-
ského kina dle vlastního výběru. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: osvětlení u milevského kláštera
Výherci: Kateřina Mašková, Marek Černý a Marta Fürbacherová, všichni z Milevska

KRIZOVÉ TLAČÍTKO PRO SENIORY
Sociální služby Města Milevska nabízí zajiš-
tění krizového tlačítka pro osoby, které žijí
osaměle, mají zdravotní problémy nebo
nemají rodinné příslušníky poblíž.
Jedná se o maličký přístroj, který se nosí vět-
šinou na krku a který po zmáčknutí tlačítka
SOS vyšle nouzový signál na mobilní telefon
zvoleného příjemce. V pracovní době pečova-
telské služby je možné v Milevsku zajistit pomoc
při krizovém volání zaměstnanci pečovatelské
služby. Po pracovní době je krizové volání pře-

pojeno na rodinu nebo jinou zvolenou osobu.
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 2400 Kč.
S krizovými tlačítky máme velmi dobrou zkušenost, již několikrát díky krizovému
volání pomocí tlačítka byla včas poskytnuta pomoc klientům a předešlo se tak
možnému ohrožení na životě nebo zdraví. Další informace je možné získat na
těchto kontaktech:
telefon: 702 133 122, e-mail: poradenstvi@socsluzbymilevsko.cz
www.socsluzbymilevsko.cz Mgr. Věra Křížová

TĚŠÍME SE
Přichází doba adventní. Většina z nás se na Vánoce těší.
Je to doba, která nás sbližuje a přináší do našich domo-
vů pohodu a porozumění. V každé domácnosti, hlavně
kde jsou malé děti, vrcholí přípravy na tyto svátky. Od
úklidu, pečení cukroví až po nákup dárků. Pro nás dospě-
láky je to shon i trochu stresu. Ale stojí to za to. Máme
radost, že se nám pak vše povedlo a rozjasněné oči
našich malých zlatíček nám vrací tuto námahu v hojné
míře. Vánoční stromky se rozsvítí a zůstanou s námi

ještě pár týdnů. Jako každý rok, tak i letos budeme toužit po bílé sněhové při-
krývce, která dodává tomuto času tu správnou atmosféru. Již několik roků
nazpět nám nebyla tato radost dopřána. Chci tím jen poznamenat, že jsme se
po několik let potýkali s nedostatkem vody. Pak přišla éra koronaviru. Vše se
zpomalilo. A světe div se, začalo pršet. Voda v přírodě se vrátila na normální
hladinu, spodní vody se doplnily. Snad se nám vrátí i zasněžená krajina. Bylo
by to fajn. Děti by využily sáně i lyže. Potřebujeme ten dětský smích, který se
umí rozléhat všemi kouty. Dodává nám radost, ale i sílu, abychom jim dali mož-
nost žít v bezpečí a být šťastné. A o tom ten náš život je. Užijme si hezké a klidné
sváteční dny. Odpočiňme si, pusťme si hezkou pohádku, přečtěme si prima
knihu a zavzpomínejme na ty, kteří již s námi nemohou být. Prostě a dobře,
užijme si hezké Vánoce. Marie Polívková
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DÁRKOVÉ POUKAZY

SAUNY, BAZÉN S PROTIPROUDEM, VÍŘIVKA

DO WELLNESS V HOTELU SMRŽ V SEPEKOVĚ
DARUJTE VAŠIM BLÍZKÝM ODPOČINEK A RELAXACI

Platnost poukazů je jeden rok.

Pro objednání a více informací
kontaktujte hotelovou recepci:
778 522 636
rezervace@hotelsmrz.cz

CO SE PODAŘILO?
Projekt na nová parkovací místa v Komenského
ulici – naše priorita, projekt v roce 2020 realizován.
Projekt na zateplení a VZT sportovní haly na
Stadionu – naše podpora při vyjednávání podané
dotace, projekt v roce 2020 realizován.
Projekt výstavby infrastruktury Průmyslové
zóny – jsme v poslední fázi procesu získání 70 % dotace
z MPO ČR s cílem zahájit výstavbu v roce 2021. 

Stabilizace personální situace na Městském úřadě – podpořili jsme
starostu města při personální stabilizaci úřadu. Budeme při výběru nového
tajemníka.

CO SE NEPODAŘILO?
Rekonstrukce autobusového nádraží – není stále zahájena, existuje nová
studie v návaznosti na nový terminál u vlakového nádraží.

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?
Projekt na další parkovací místa v Komenského ulici – lokality u II. ZŠ
a v ulici Pod stadionem, budeme prosazovat realizaci v následujícím období.
Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Sokolovská, Gen. Svobody –
navrhujeme zahájení rekonstrukce alespoň jedné z těchto tří ulic do konce
volebního období.

Koaliční spolupráci na radnici hodnotíme velmi dobře, stejně tak
spolupráci s odborem úřadu OISM při přípravě uvedených
investičních projektů.

JUDr. Martin Kupec, Ph.D., radní města pro investice (ANO 2011)

Více informací na: www.milevsko.anobudelip.cz, Facebook Martin Kupec

DVA ROKY NA
RADNICI: ANO

PLNÍ SLIBY

LABORATOŘE NEXTLAB ČESKÉ BUDĚJOVICE
Provozní doba: pondělí až čtvrtek 8-14 hodin – i bez objednání
Infolinka: 800 602 030 - v pracovní dny od 8 do 17 hodin 
Kontaktní e-mail: podpora@laboratornivysledky.cz
Upozornění: Vyšetření je určeno pro samoplátce a také pro indikované osoby.
Doporučujeme objednání na: https://ordinace.smartmedix.cz/orders.

POMOZTE DRUHÝM – DARUJTE PLAZMU
Plazma od pacientů, kteří se vyléčili z nemoci COVID-19 může být prospěšná pro
pacienty se závažným stupněm tohoto onemocnění. Cílem je zvýšení schopnosti
organismu bojovat s virem.

Kdo se může stát dárcem rekonvalescentní plazmy?
• Prokázané onemocnění COVID-19 více než 14 dní po uzdravení (ideálně s horeč-

natým průběhem nebo hospitalizací)
• Věk 18 až 65 let, tělesná hmotnost 50 kg a více
• Muži, kteří nikdy nedostali krevní transfuzi
• Ženy, které nikdy nebyly těhotné a které nikdy nedostaly krevní transfuzi (riziko

zvýšeného výskytu protilátek anti-HLA)

Kdo nemůže být dárcem rekonvalescentní plazmy:
• Osoby, které měly v posledních 6 měsících invazivní výkon (např. operaci)
• Pozitivní test na HIV, virové hepatitidy B a C
• Rizikový životní styl

Kde mi naberou krev na první vyšetření?
• Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Písek – termín odběru je třeba

předem domluvit na telefonu 382 772 429
• Infekční ambulance Nemocnice Tábor – telefon 381 606 562, úterý, středa,

čtvrtek od 7:30 do 8:30 hodin bez předchozího objednání
• Infekční ambulance Nemocnice České Budějovice, pavilon E, každý všední den

od 7 do 8 hodin bez předchozího objednání

ODBĚROVÁ MÍSTA NA COVID-19
Přinášíme vám soupis několika nejbližších odběrových míst na Covid-19. Všechny
níže uvedené informace jsou platné k datu uzávěrky prosincového čísla Milevského
zpravodaje. Případné změny si vždy ověřte u vámi zvoleného odběrového místa
na uvedených kontaktech.

NEMOCNICE PÍSEK
Provozní doba: pouze na objednání (po telefonické domluvě) 
Komu je určeno: pacientůms el. žádankou i samoplátcům 
Telefonický kontakt: 773 751 644, 777 366 507

NEMOCNICE TÁBOR
Provozní doba: pondělí až pátek 7-15 hodin, sobota a neděle 8-11 hodin
Komu je určeno: pacientům s el. žádankou i samoplátcům
Telefonický kontakt: 775 863 113 

KLINICKÉ LABORATOŘE TÁBOR – DRIVE IN (POUZE Z AUTA)
Odběrové místo: stan na parkovišti Stop Shop, U Čápova dvora, Tábor
Komu je určeno: pro pacienty s el. žádankou od lékaře i samoplátcům
Provozní doba: pondělí až pátek 7:30-16 hodin
Upozornění: rezervace nutná na www.klt.cz

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE
Provozní doba: pondělí až pátek 9-14 hodin
Komu je určeno: pacientům s el. žádankou
Upozornění: na vyšetření je nutno se elektronicky objednat na:
https://infekce.nemcb.cz/objednavka/

LABORATOŘE SYNLAB ČESKÉ BUDĚJOVICE
Provozní doba: pondělí, úterý, čtvrtek 7-11 hodin
Upozornění: nutno objednat se předem na telefonu 731 595 088, nebo na:
https://rezervace-synlab.cz/
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TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY ONLINE

Vánoce již klepou na dveře, a proto vám přinášíme tipy na dárky pro vaše blízké.
Udělejte si radost pod vánočním stromečkem a kupte si nový nástěnný kalendář
pro rok 2021, krásné knihy týkající se našeho města nebo upomínkové hrnečky,
deštník či zvoneček s motivem Milevska. To vše lze nyní zakoupit online. 
Kniha Milevsko fotografované tehdy a teď nabízí zajímavé srovnání historie a sou-
časnosti našeho města. Je v ní zachyceno více než 100 starých fotografií Milevska
a 100 fotografií novodobých, pořízených ze stejného místa v dnešní době. Některé
z těchto fotografií ještě nebyly nikdy publikovány. Autory knihy jsou Martin Kupec
a Vladimír Šindelář. V námi nabízeném nástěnném kalendáři na příští rok naleznete
vybrané fotografie právě z této knihy. Kalendář se právem může stát originálním
dárkem pro všechny, také s ním milevské firmy mohou potěšit své zaměstnance.
V knize s názvem Moje Milevsko najdou čtenáři informace o počátcích Milevska,
o zdejší archeologii, o výskytu Milevska na starých mapách, dočtete se o dějinách
Milevského muzea, o přírodě na Milevsku, o zdejším tenisu, o maškarách, kultuře,
ale i několik statistických údajů z milevských dějin. 
Publikaci Zmizelý obraz milevského venkova na fotografiích Štěpána Dvořáka
vydalo Milevské muzeum ve spolupráci se Spolkem pro rozvoj kultury v Milevsku.
Jde o několik desítek fotografií starých více než 110 let dnes uložených v Památníku
národního písemnictví, na nichž jsou zachyceny stavby z osmnácti vesnic v okolí
Milevska. 
Další námi nabízená kniha s podtitulem Věčně usměvavý nebeský jezdec popisuje
životní osudy Jana Jeřábka. Kniha vyšla ke 100. výročí narození milevského rodáka,
pilota R. A. F., stíhače britského královského letectva, který zahynul v roce 1942
ve věku 23 let při leteckém souboji nad kanálem La Manche.
Poslední kniha potěší všechny příznivce turistiky. Autor Jiří Lesák v ní popisuje
stoletou historii Klubu českých turistů v Milevsku. 
Kromě knih vám nabízíme ke koupi originální deštník s nápisem Město Milevsko,
dále upomínkové hrnečky a zvonečky z dílny manželů Pichových. 
Zájemci si mohou objednat výše uvedené dárky telefonicky na číslech 724 515 636
a 735 759 510 nebo zasláním objednávky na e-mail: infocentrum@milevskem.cz
(uvádějte vybrané dárky, počet ks a váš telefonní kontakt). Poté zaplatíte na účet
částku dle vybraného zboží. Po obdržení částky na účet vás budeme kontaktovat
a domluvíme se na předání zboží. Pokud nejste z Milevska, nabízíme možnost
zaslat vám vybrané dárky poštou.
Ceny:
Nástěnný kalendář 2021 - 110 Kč
Kniha Milevsko fotografované tehdy a teď - 250 Kč
Kniha Moje Milevsko - 250 Kč
Kniha Zmizelý obraz milevského venkova - 190 Kč
Kniha Jan Jeřábek – 220 Kč
Kniha 100 let turistiky v Milevsku - 150 Kč
Deštník - 190 Kč
Hrnečky - malé 100 Kč, velké 120 Kč
Zvonečky - malé 75 Kč, velké 90 Kč

Na vaše objednávky se těší milevské infocentrum

NOVÝ ROČNÍK UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Blockheide u Gmündu Hrad Nové Hrady

Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku oznamuje všem zájemcům o bližší seznámení
s vlastivědnými zajímavostmi jižních Čech, že nový (již 19. ročník) oblíbeného
vzdělávacího programu Univerzity třetího věku zahájíme ve středu 20. ledna 2021
prvním setkáním účastníků, které se uskuteční v loutkovém sále Domu kultury
v Milevsku od 18 hodin. V roce 2021 se budeme věnovat oblasti, která byla naplá-
nována na rok 2020, tedy bližšímu seznámení s oblastí Novohradska (oblasti
nazývané někdy také Vitorazsko) a předně Novohradským horám, a to jak z české,
tak i z rakouské strany.
Na této první schůzce provedeme zápis do ročníku, sdělíme termíny a náplně
přednášek i exkurzí (přednášek je naplánováno 8 + úvodní schůzka, exkurzí při-
pravujeme rovněž 8 + případně 2 mimořádné). Zájemci obdrží rozpis termínů
přednášek i exkurzí a vybereme rovněž zálohu na nový ročník (jako obvykle
1 000 Kč). Konečná cena bude stanovena na základě počtu přihlášených účastníků
v průběhu ročníku. Exkurze budou kombinované, autobusem i pěší vycházky na
místa, kam se autobusem nedostaneme. Při exkurzích navštívíme např. Nové
Hrady (zámek, hrad, zámecký park, Buquoyskou hrobku), rezervaci Červené blato,
podíváme se k pramenům Lužnice (v Rakousku), navštívíme opevněnou vesnici
Žumberk a její muzeum jihočeského selského nábytku, projdeme si Terčino údolí.
V Rakousku navštívíme např. vyhlídková místa Mandelstein a Nebelstein, projdeme
si i naučnou stezku nedaleko Mandelsteinu, podíváme se k prameni Malše, projdeme
si křížovou cestu u Cetvin, navštívíme hrady na Malši (Louzek, Pořešín a Velešín),
podíváme se do některých poutních míst (Dobrá Voda, Soběnov, Svatý Kámen
nad Malší…), prohlédneme si přírodní rezervace Dračice nebo pískovny podél
horního roku Lužnice, podíváme se do jedné z vůbec prvních přírodních rezervací
v Čechách, do Hojnovodského pralesa, v Rakousku navštívíme Gmünd a skalní
město Blockheide a některá další rakouská města a městečka při státní hranici
a čeká náš i mnoho dalšího.

Tvrz Žumberk Vyhlídka Nebelstein

Na první schůzce se také ohlédneme za uplynulým (jen částečně uskutečněným)
ročníkem formou přednášky o jedné z navštívených oblastí v roce 2020 (Kokořínsko
a Mělnicko), kdy jsme se z důvodů omezení, která vyhlásila vláda v důsledku koro-
navirové nákazy nemohli věnovat původně stanovenému plánu.
Zveme všechny zájemce o bližší seznámení s jihočeskou přírodou i vlastivědnými
památkami a zajímavostmi (nemusí se jednat jen o seniory, přednášky i exkurze
jsou otevřeny všem zájemcům bez rozdílu věku). Přijďte 20. ledna mezi nás a určitě
se dozvíte a poznáte řadu informací, které jste o tomto krásném kraji na samém
jihu jižních Čech neznali a ani nemohli blíž poznat, protože Novohradské hory
byly až do roku 1990 z velké části veřejnosti nepřístupné, protože tudy probíhalo
hraniční pásmo.

Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku Josef Bílek
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V současné nelehké situaci, která je často spojena s izolací a různými omezeními,
je pro každého z nás jakákoli milá drobnost velkou pomocí při zahánění každo-
denních starostí a chmurných myšlenek. 
I život našich klientů v Domově pro seniory Milevsko se změnil, ale společně se
snažíme brát danou situaci s nadhledem a „život za zavřenými dveřmi“ si zpří-

jemňujeme mnoha aktivita-
mi. Velké poděkování patří
nejen zaměstnancům, kteří
jsou v této době našim klien -
tům velkou oporou, ale
i všem ostatním, kteří chtějí
udělat seniorům radost.
Kousek domova nám v podo-
bě krásně nazdobených
a chutných cupcakeů vytvo-
řila Iveta Kolínová. Lenka
Jakešová zkrášlila naše okolí
podzimní výzdobou a 17. lis-
topadu se vinula po celém
areálu vůně dodatečně upe-
čených Martinských rohlíč-
ků, které si klienti mohli
sami připravit k odpolední
svačině.
Klienti domova si mohou

zlepšovat svou fyzickou kondici i na mini rotopedu, který je vhodný pro posílení
rukou i nohou. Pro zdatnější je k dispozici i klasický rotoped simulující jízdu na
kole.
Naši senioři byli díky projektu Mezi námi zvyklí na návštěvy dětí z MŠ Kytička.
V rámci tohoto projektu naši klienti „na dálku“ vyrábějí pro děti z MŠ Kytička

výtvory, které se vážou
k pohádkám či písničkám.
Kontakt s dětmi vždy dokáže
vykouzlit úsměv na tváři,
a proto i v této době funguje
alespoň na dálku. V říjnu
klien ti vytvořili a vymalovali
vodnické hrníčky na dušičky
a postavičku Rákosníčka, kte-
ré odeslali jako pozdrav
dětem do MŠ. Naopak děti
poslaly svůj pozdrav k nám
přes natočené video.
Nastal čas adventní a jako
v loňském roce budeme zdo-
bit přáníčky klientů Strom
splněných přání Domova pro
seniory Milevsko 2020.  Všich-
ni, kteří chtějí udělat radost

nejen sobě a svým blízkým, mohou od 1. prosince procházkou zavítat před vchod
Domova pro seniory Milevsko, 5. května 1510, a vybrat si přáníčko z letošního

koronavirem upraveného stromu splněných přání. A zakoupením dárku tak udělat
radost seniorům z Milevska. Přání společně s klienty sepíší zaměstnanci Domova
pro seniory. Všechna přání může-
te splnit nejpozději do 15. prosin-
ce. Více informací uveřejníme na
facebooku a webu organizace:
www.socsluzbymilevsko.cz. Dárky
poté doneste do kanceláře sociál-
ních pracovnic. 
Dobu nouzového stavu jsme
využili i k údržbě a vymalování
bazénu, aby byl „v novém kabátě“
připraven ke znovuotevření. Otě-
ruvzdorné a voděodolné barvy
byly organizaci SSMM darovány
v rámci projektu ŽIVĚ od Hudeb-
ního divadla Karlín ke zkrášlení
a zútulnění prostor.

Bc. Markéta Jarošová 
a Bc. Martina Holá, DiS., SSMM

ŽIVOT ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
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