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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
dostává se Vám do rukou speciální vydání Milevského
zpravodaje. Najdete v něm zajímavé rozhovory s řediteli našich příspěvkových organizací a vedoucími
některých sportovních klubů. Věříme tomu, že příště
už Vás konečně budeme moci pozvat na nějakou kulturní či sportovní akci.
Ne, ještě nám není lépe. Naštěstí nám zatím není ani
hůře. Velmi přísná opatření se pomalu začínají uvolňovat a chodit se zakrytým obličejem jsme se už naučili. Za největší obtíž této doby tak považuji, kromě
strádání tisíců živnostníků a ﬁrem, psychiku nás
všech. Předškoláčci do školek nechodí. Školáci a studenti jsou také doma, e-mailový nebo videokonferenční způsob výuky je pro mnohé z nich, jejich rodiče
i učitele čím dál hůře snesitelný. Ještě těžší to mají
staří lidé v domovech pro seniory, i v tom našem.
Vždyť už půldruhého měsíce nemohou přijímat
návštěvy, ze svých pokojů téměř nevycházejí, byla
zrušena jejich oblíbená společná cvičení. To vše má
na jejich duševní stav velmi neblahý vliv. Alespoň
trochu povzbuzující zprávou je fakt, že v polovině
dubna došlo k otestování zaměstnanců našich sociálních služeb s negativním výsledkem.
A příjemnějšími zprávami chci i pokračovat, vždyť
těmi chmurnými a depresivními jsme zásobováni televizí i tiskem každý den dosyta.
Od 20. dubna jsme otevřeli veřejnosti městský úřad.
V úředních hodinách můžete přijít a vyřídit si vše
potřebné. Jsme rádi, že byly obnoveny svatební obřady – zatím pouze do 10 účastníků, ale je to milé. Zasedání zastupitelstva už zase může probíhat za účasti
veřejnosti, to naše se konalo 22. dubna. Na programu

jednání byly především investice města, jako je rekonstrukce sportovní haly nebo výstavba parkovišť. Je
jisté, že budeme muset šetřit, neboť příjmy města
letos citelně poklesnou.
V pátek 17. dubna bylo zpřístupněno první městské
sportoviště – tenisové kurty. Musí se dodržovat pravidla hygieny, ale znamená to jistou naději, že zanedlouho snad už budeme moci sportovat i jinde.
Mateřské školy zatím neotvíráme. Na základě doporučení ministerstva školství počkáme na přesný
postup spouštění provozu školek v tomto období.
Nejbližším termínem jejich otevření je 25. květen.
Od čtvrtka 23. dubna jsme pro Vás otevřeli tradiční trhy
na náměstí, v pátek 24. dubna jste se mohli přijít podívat
na obnovené farmářské trhy. Uspořádal je pozoruhodný
spolek Ženy pro Milevsko – ten, který nám tolik pomohl
na počátku nouzového stavu. Sice má jen 9 členek, ale
díky své dokonalé organizaci práce, vzornou spoluprací
s Městskou knihovnou Milevsko, mateřskými školami
Sluníčko aPastelka idoslova brutálnímu nasazení více
než 20 dobrovolníků dokázal během dvou týdnů vyrobit
téměř 5 tisíc roušek. Zadarmo. Byly rozdány milevským
občanům a organizacím. Jsem za to velmi vděčný a už
se těším, s čím „Ženy“ přijdou příště…
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za trpělivost s jakou
dodržujete ta přísná a otravná pravidla nebo snášíte
polepené dveře svých domů. Nepíši to jen tak – vím
to. Moje vlastní zkušenost, pochvalná denní hlášení
od městské policie i počet nakažených v milevském
regionu hovoří jasně. Jste skvělí.
Za několik dnů budeme slavit 75. výročí osvobození
naší republiky od německé okupace. Věřím, že bude-

me-li ještě chvíli důslední a trpěliví, brzy se dočkáme
osvobození i dnes, kdy nás okupuje úplně jiný nepřítel. Dávám koronaviru měsíc, maximálně dva.
Přeji Vám krásné májové dny.
Ing. Ivan Radosta, starosta města

INFORMACE PRO ČTENÁŘE
S ohledem na současnou situaci související se šířením
nemoci COVID-19 přerušila Česká pošta, s. p. distribuci
reklamních letáků, vzorků a jiných reklamních předmětů, dále informačních a propagačních materiálů
s výjimkou materiálů týkajících se ochrany veřejného
zdraví a opatření souvisejících s vyhlášením nouzového stavu. Proto byl od dubnového vydání zvolen
náhradní distribuční kanál pro roznos Milevského
zpravodaje, který nyní zajišťují zaměstnanci Domu
kultury Milevsko. V případě problému s distribucí či
jakýchkoli dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: zpravodaj@milevskem.cz či na telefonním čísle
383 809 200. Milevský zpravodaj lze taktéž zaslat
elektronickou formou – stačí nám napsat na uvedený
e-mail.

V sobotu 9. května proběhne v Milevsku
svoz železného šrotu.
Kovový odpad umístěte
v pátek večer nebo v sobotu v časných
ranních hodinách na okraj chodníku,
příp. jiné vhodné místo.
Svoz zajišťuje ﬁrma
FAST KOVOŠROT s. r. o. případné dotazy volejte
na 777 271 509 nebo 777 271 504.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA MILEVSKA
se koná ve středu 27. května
od 17 hodin
ve velkém sále domu kultury.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
RADA MĚSTA DNE 30. 3. 2020
• Schválila úpravu Pravidel pro poskytnutí ﬁnančního daru na podporu rodičovství
týkající se dětí narozených v roce 2019 spočívající v posunutí stanovených termínů z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí ﬁnančního daru se prodlužuje do 30. září.
• Vzala na vědomí cenovou nabídku na projektovou dokumentaci a inženýrskou
činnost akce „Teplovod a horkovod Libušina, B. Němcové“ a rozhodla zadat
tuto veřejnou zakázku společnosti ERDING a. s., dle nabídkové ceny 225 000 Kč
bez DPH.
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – Milevsko ulice
Riegrova“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na tuto veřejnou zakázku s ﬁrmou
Služby Města Milevska, spol. s r. o. za nabídkovou cenu 790 000 Kč bez DPH.
• Vzala na vědomí informace o hodnocení nabídek k akci „Město Milevsko –
Dopravní automobil pro JSDH Milevsko“ a rozhodla zadat veřejnou zakázku
malého rozsahu s ﬁrmou Vesta Auto Corson s. r. o. za nabídkovou cenu 864 910 Kč
bez DPH.
• Rozhodla odpustit nájemné za měsíc duben 2020 k subjektům (živnostníkům
a ﬁrmám), které mají v nájmu prostory sloužící k podnikání, jejichž vlastníkem
je město Milevsko, a které mají zakázaný, popř. omezený provoz z důvodu
mimořádných opatření a vládních nařízení v souvislosti s nepříznivým vývojem
epidemiologické situace výskytu onemocnění COVID-19.
RADA MĚSTA DNE 20. 4. 2020
• Vyhlásila konkurs na obsazení funkce ředitelky/ředitele Mateřské školy Kytička
Milevsko, dle předloženého návrhu. Více informací naleznete na úřední desce
města.
• Schválila poskytnutí ﬁnančního daru na podporu rodičovství v Milevsku. Městskému úřadu bylo do 31. března doručeno 51 žádostí, které splňují všechny
podmínky stanovené Pravidly pro poskytnutí ﬁnančního daru na podporu rodičovství. Finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč bude poskytován cestou daru
města fyzické osobě.
• Schválila průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava krovu a střešního pláště čp. 6 (budova Spořitelny)
v Milevsku“ a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podané ﬁrmou VERTIGO
Písek s. r. o., za nabídkovou cenu 2 302 000 Kč bez DPH.
• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky
„Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku“ a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky podané ﬁrmou UNIKO PÍSEK, s. r. o., za nabídkovou cenu 12 846 315,18 Kč bez DPH.
• Schválila dar pro SDH Dmýštice v podobě dřevní kulatiny v hodnotě 8 000 Kč
s DPH ke zpracování, která bude následně využita na stavbu krovu stodoly ve
Dmýšticích ve vlastnictví města Milevska.
• Udělila souhlas k instalaci venkovní markýzy o maximálním rozměru 3,5 x 2,5
metru nad výkladce nebytového prostoru č. 103 v čp. 128, Riegrova ul. Milevsko
nad pozemkem parc. č. 1602/4 pro nájemce tohoto nebytového prostoru č. 103
pro účely prodeje zmrzliny za podmínky souhlasu městské architektky.
• Schválila uzavření pojistné smlouvy s ERV Evropská pojišťovna a. s., na havarijní
pojištění elektrokol v hodnotě 17 120 Kč za období od 17. dubna 2020 do
16. dubna 2021.
• Souhlasila s předloženým návrhem Městské knihovny v Milevsku na vyhlášení
výběrového řízení na podnájem nebytových prostor kavárny evidovaných pod
č. 106 v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 1 v Milevsku.

Ve středu 1. dubna Sbor dobrovolných hasičů Milevsko obdržel na požární stanici
v Písku 4 speciální ochranné oděvy SOO-CO, 8 ochranných masek a 48 ﬁltrů. Vše
poté vyzkoušel v neděli 5. dubna na mimořádném školení v garážích hasičů.

V úterý 14. dubna započali práce na rekonstrukci elektrického vedení nízkého
napětí v ulici Sokolovská. Dojde k uložení vzdušného vedení do země. Práce budou
prováděny v úsecích cca 30 m, omezení bude částečné, a to pouze pro chodce.
Předpoklad dokončení prací je do 30. června.

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

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Během nouzového stavu došlo k uzavření
venkovní Workout posilovny. Koncem
května však bude toto hřiště rozšířeno
o šest nových cvičebních prvků tzv. Fit
Park. Cvičení venku se stává poslední
dobou stále oblíbenější aktivitou pro
všechny generace a my doufáme, že
i milevským občanům se zalíbí.
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Vsouvislosti srealizací stavby „Oprava mostu ev. č.105-029 na silnici II/105 Počepice“
bude provoz na trase Milevsko – Petrovice – Sedlčany po dobu stavby veden po objízdných trasách dle rozhodnutí o uzavírce, které vydal Městský úřad Sedlčany, odbor
dopravy a silničního hospodářství. Termín realizace stavby je od 20. dubna do 30.
listopadu 2020.

Na následujících stranách vám přinášíme pohled do fungování různých městských organizací, složek integrovaného záchranného systému, sportovních
klubů a oddílů během nouzového stavu a ohlédnutí za tím, jak vládní opatření
ovlivnila jejich činnost.

ROZHOVOR S JIŘÍM BATYSTOU

Úvodem je třeba říci, že krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik
a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické
infrastruktury.
Můžete nám přiblížit rozdíl mezi běžnou pracovní náplní a řešenou agendou
v době mimořádných opatření?
V „běžném“ pracovním období mám na starost např. bezpečnost a ochranu zdraví
při práci (BOZP), utajované informace, střet zájmů, věcné vybavení a veškerý
chod spojený s činností dobrovolných hasičů obce (JSDH) vč. dotací, správu vozového parku, evidenci válečných hrobů a samozřejmě oblast krizového řízení
a oblast obrany. V současné době mi vyhlášením nouzového stavu přibyly další
úkoly. Pravidelně máme zasedání krizového štábu, ať už v širší nebo užší pracovní
skupině, kde hodnotíme aktuální situaci. Rozdělili jsme si jednotlivé oblasti,
např. oblast bezpečnosti, sociální oblast, komunikaci s obcemi ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností (ORP), oblast samotného města a zabezpečení
chodu městského úřadu. S těmito úkoly je spojena zejména administrativní
činnost, komunikace se starosty obcí, krajským úřadem i složkami integrovaného
záchranného systému. Jsem zodpovědný za distribuci dezinfekce a ochranných
prostředků, zasílání různých statistik a hlášení spojených s činností krizového
řízení, a to jak za krizový štáb, tak i za jednotlivé obce v rámci správního obvodu.
Jakou roli má krizový štáb města, kdo jej jmenoval a jak často se schází?
Starosta obce s rozšířenou působností (ORP) řídí a kontroluje přípravná opatření
a činnosti vedoucí k řešení krizových situací či zmírnění jejich následků. Za tímto
účelem zřizuje a řídí bezpečnostní radu ORP, která je poradním orgánem zřizovatele
pro přípravu na krizové situace. Bezpečnostní rada projednává a posuzuje stav
zabezpečení a připravenosti na krizové situace na svém území. Na její
jednání mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení
stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace. Má nejvýše 8 členů
a starosta ORP jejími členy jmenuje místostarostu, tajemníka obecního úřadu,
příslušníka Policie České republiky určeného ředitelem krajského ředitelství PČR,
příslušníka hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem HZS kraje,
zaměstnance ORP zařazeného do obecního úřadu ORP, který je zároveň tajemníkem
bezpečnostní rady ORP, a další osoby, které jsou nezbytné k posouzení stavu
zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.

Starosta obce dále za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může
zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán. Krizový štáb ORP projednává
možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi, a to zejména na
základě podkladů členů bezpečnostní rady a stálé pracovní skupiny krizového
štábu (dále jen „stálá pracovní skupina“).
Členy krizového štábu ORP jsou členové příslušné bezpečnostní rady a příslušné
stálé pracovní skupiny, kterými jsou tajemník krizového štábu, pracovníci obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, zástupci základních složek integrovaného
záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události
nebo krizové situace.
Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných
a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového
štábu, jehož je součástí. V době mimo krizový stav se bezpečnostní rada ORP
schází nejméně dvakrát za rok a krizový štáb ORP jedenkrát.
O jakých opatřeních pro město Milevsko jste vy sám rozhodoval?
Já sám nemohu rozhodovat o žádných opatřeních. Při vyhlášení nouzového stavu
nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. V rámci jednání Bezpečnostní rady ORP, zejména po vyhlášení nouzového stavu, byla projednána a posouzena některá opatření ve správním území
města. Jednalo se o uzavření mateřských škol, úřadu, příspěvkových organizací
a sportovišť, bylo zrušeno pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
V současné době se řídíme opatřeními vydanými vládou ČR, nařízeními hejtmanky
Jihočeského kraje a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.
Vydaná usnesení a nařízení jsou zveřejňována způsoby v místě obvyklými.
Jak a od koho získáváte informace potřebné ke krizovému řízení města?
Krizové řízení se netýká jen města Milevska, ale celého ORP. Postupy a úkoly,
včetně jednotlivých krizových opatření na úrovni vlády ČR, ministerstva, kraje,
ORP a obce, jsou dány krizovým zákonem. Na každém ORP je zpracovaná krizová
dokumentace a je připravený Pandemický plán kraje. Vyhlášením nouzového
stavu využila vláda ČR svých možností a vydala krizová opatření. Ostatní informace
nyní získáváme prostřednictvím videokonferencí s hejtmankou a od Krizového
štábu Jihočeského kraje a Hasičského záchranného sboru ČR.
Jak město využilo zakoupené roušky z roku 2010? Plánujete tuto zásobu po
ukončení krizových opatření obnovit či navýšit?
Jednalo se o 8 tisíc jednorázových třívrstvých ústenek. Hned na počátku, kdy byl
nedostatek osobních ochranných prostředků, byly roušky rozděleny mezi prvky
kritické infrastruktury, tj. Sociální služby Města Milevska, zdravotní služby,
lékárny, hasiče, policisty, prodejny.
V současné době je na trhu velká nabídka dezinfekčních prostředků, roušek i respirátorů. Jejich ceny jsou však poměrně vysoké a někteří dodavatelé žádají platbu
předem.
Vzhledem ke zkušenostem z této pandemie, která má celosvětový rozsah, určitě
v rámci Bezpečnostní rady ORP po vyhodnocení celé krizové situace zvážíme nákup
některých osobních ochranných prostředků.
Na otázky odpovídal Bc. Jiří Batysta, DiS., krizové řízení, obrana, požární ochrana.
Děkujeme za rozhovor

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
SPOLU
Termín pro podávání návrhů je prodloužen
do 15. května.

květen 2020 | Milevský zpravodaj | 3

ROZHOVOR S VLADIMÍROU ŠTORKOVOU
Jaká omezení měl městský úřad v době mimořádného stavu? Co se děje na úřadě mimo
úřední hodiny?
Činnost městského úřadu byla v době karanténních opatření omezena. Úřední hodiny byly
redukovány na pouhé tři hodiny v pondělí a tři
hodiny ve středu. Každý úřad si jejich rozložení
mohl určit sám, u nás to bylo dopoledne od 9
do 10:30 a odpoledne od 14 do 15:30 hodin.
Budovy byly navíc uzavřeny, aby byl omezen
volný nekontrolovaný pohyb po úřadu. K tomuto opatření bylo přistoupeno z důvodu ochrany
zdraví klientů i našich úředníků.
Co když někomu omezené úřední hodiny nevyhovovaly? Měl jinou možnost
vyřídit si své záležitosti na úřadě?
Je jasné, že pouhých 6 hodin týdně pro občany není mnoho, občané byli vyzýváni,
aby své záležitosti vyřizovali přednostně elektronicky nebo telefonem. V praxi
docházelo k tomu, že podklady k vyřízení klienti zasílali příslušnému referentovi
např. elektronicky nebo poštou a stejnou cestou se jim vyřízené vracely nebo si
klient domluvil s příslušným referentem osobní návštěvu. Na budovách byly umístěny seznamy s kontakty na všechny zaměstnance úřadu, k dispozici jsou stále
i na webových stránkách města.
Činnost úřadu pro občany byla omezena, měli vůbec zaměstnanci nějaké pracovní povinnosti?
I v době normálního provozu neznamená, že mimo úřední hodiny zaměstnanci
nepracují. Jak již bylo uvedeno, snažili jsme se vyřizovat požadavky klientů i elektronickým nebo telefonním stykem. Je pravda, že stát během krizových opatření
deklaroval možnost využívat doklady po jejich platnosti (občanské nebo řidičské
průkazy), aby občané nemuseli v době karantény na úřad vůbec chodit. Navíc
někteří ze zaměstnanců z důvodu zavřených škol a školek museli využít institut
ošetřování člena rodiny a zabezpečit péči o děti nebo nemocné členy rodiny, takže
činnost úřadu nemohla být ani z tohoto důvodu stoprocentní. Z druhé strany
omezení úředních hodin neznamenalo omezení pracovní doby, takže zaměstnanci
mimo hodin určených pro veřejnost vyřizovali podané záležitosti nebo řešili
skartaci dokumentů, na kterou nemají v normálním provozu časový prostor a klid,
a v jejímž řešení jsou dlouhodobě rezervy. Zcela omezena byla pouze ta činnost,
která vyžadovala součinnost nebo přítomnost více osob mimo úřad, např. kolaudační řízení.
Některé přepážky přesto zůstaly mimo provoz, je to tak?
Ano, shodou okolností v této době probíhala plánovaná a avizovaná rekonstrukce
některých pracovišť – např. přepážkových míst na odboru dopravy a živnostenském
– nejprve registru vozidel a následně evidence řidičských průkazů. Nicméně i zde
se podařilo zahájit provoz dříve, než bylo naplánováno.
Kde docházelo k největšímu náporu žadatelů?
Omezení provozu přišlo v době splatnosti několika místních poplatků. Občané
jsou zvyklí chodit platit osobně – nejprve zajít do evidence poplatků, kde dostanou
platební údaje, a následně do pokladny. Abychom umožnili poplatníkům platit
přednostně bezhotovostně, byly rozeslány složenky s platebními údaji. Věřím,
že to byl pro mnohé impuls vyřizovat i v budoucnu platby tímto způsobem. Kromě
uvedených pracovišť byl velký zájem o vyřizování požadavků na již zmíněném
registru vozidel. Činnosti některých pracovišť se koronavirová opatření významně
nedotkla – např. zpracování záznamů z úsekového měření rychlosti.
Na úřadě nebyla vyhlášena karanténa, znamená to, že se koronavirus nedotkl
žádného ze zaměstnanců?
U žádného zaměstnance opravdu nebyla zjištěna koronavirová nákaza – ano,
znamenalo by to pak uzavření minimálně jedné z budov úřadu a pobyt všech, kteří
tam pracují, v karanténě. Někteří přesto zasaženi karanténními opatřeními byli,
protože se vraceli ze zahraniční dovolené.
Na otázky odpovídala Ing. Vladimíra Štorková, tajemnice městského úřadu.
Děkujeme za rozhovor
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POLIKLINIKA MILEVSKO, SPOL. S R. O.
V době nouzového stavu státu fungovala i Poliklinika Milevsko
od 16. března v nouzovém režimu. Z důvodu zabránění šíření
onemocnění COVID-19 byl omezen volný vstup osob do našeho
zdravotnického zařízení. Pacientům bylo doporučeno, aby
se nejprve telefonicky objednali k ošetřujícímu lékaři na určitou hodinu. Odborné ambulance fungovali zejména formou telefonické konzultace
tak, aby pacienti byli zajištěni medikací. V recepci prováděl zdravotnický personál
triáž pacientů do jednotlivých ambulancí tak, aby byl dodržen dostatečný rozestup
mezi osobami. Odběry krve byly zajištěny vyhrazeným vchodem. Personál byl a je
dostatečně vybaven ochrannými prostředky tak, aby mohl bezpečně fungovat.
Respirátory a roušky poskytl kraj, rukavice a desinfekci máme v zásobě našeho
zařízení.
Od 20. dubna (dle doporučení MZ ČR) se Poliklinika začala postupně vracet k poskytování péče v plném rozsahu za podmínek dodržování protiepidemiologických
opatření:
– Před návštěvou ambulance a poraden doporučujeme předem se telefonicky
objednat, popřípadě využít telefonické konzultace s lékařem. Telefonní seznam
je stále vyvěšený u hlavního vchodu, popř. na internetu u jednotlivých pracovišť.
– Doporučujeme i nadále, umožnují-li to okolnosti, využívat možnost vzdáleného
přístupu formou eReceptu, vydávání neschopenky/karantény formou eNeschopenky.
– Objednáváním pacientů na konkrétní dobu se eliminuje přítomnost více než
3 pacientů v čekárně současně (jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden
čeká na vyšetření). Tímto i chceme apelovat na pacienty, aby dodržovali doporučenou vzdálenost rozestupu 2 m.
– Oddělená ordinační doba pro pacienty nemocné a zvlášť pro zdravé (preventivní
prohlídky, předoperační vyšetření atd.).
– Používání osobních ochranných pomůcek zdravotníků podle doporučení MZ,
častá dezinfekce přípravky s plně virucidním účinkem.
Chápeme, že tato opatření mohou pacienti vnímat jako omezující, ale je v zájmu
nás všech, aby se tímto naše zdravotní péče co nejdříve vrátila ke standardnímu
režimu.
Šárka Kotrbáčková, vrchní sestra

ROZHOVOR S MARIÍ JAROŠOVOU
Jak se změnilo fungování středisek Sociálních Služeb
Města Milevska během nouzového stavu?
Činnost organizace Sociální služby Města Milevska
v době nouzového stavu, co se týká rozsahu činností,
především zajištění sociálních služeb, se výrazně
nezměnila. Stále zajišťujeme všechny sociální služby
v plném rozsahu tak, abychom zabezpečili podporu,
pomoc a péči pro naše klienty.
U pečovatelské služby se postupem času stávající klienti rozhodli využít službu
ve větším rozsahu a začali ji v této době využívat i noví klienti. U pobytové sociální
služby – domov pro seniory a odlehčovací služby jsme na základě nařízení vlády
zakázali návštěvy. Ještě před nařízením ministerstva zdravotnictví jsme zrušili
všechny společné aktivity, společné stravování v jídelně či společná cvičení. Klientům pobytové sociální služby se naši zaměstnanci věnují individuálně tak, aby
alespoň částečně nahradili chybějící sociální kontakty a také pomohli v telefonickém nebo písemném kontaktu s rodinou. Jen pro vysvětlení zákaz návštěv
neplatí v domech s pečovatelskou službou, tj. v bytech klientů, kde jsou uzavřené
nájemní smlouvy s městem Milevskem.
Čím déle zákaz návštěv v domově pro seniory trvá, tím je tato situace pro klienty
náročnější. Mnozí z klientů domova pro seniory byli zvyklí na každodenní návštěvy
rodiny a čím dál víc jim tato setkání chybí. Telefonický nebo písemný kontakt
osobní setkání nenahradí. Opakovaně vysvětlujeme, že tato opatření jsou velmi
důležitá pro jejich bezpečí. Avšak někteří z našich klientů mají omezené schopnosti
zapamatování, a tak vysvětlujeme a vysvětlujeme a klienti jsou smutní a na své
blízké se ptají a čekají.
Navíc při povinném nošení roušek je pro klienty náročné rozumět verbálnímu –
slovnímu projevu zaměstnanců. Velká část klientů hůře slyší a byli zvyklí odezírat.
Většina vzájemné komunikace se odehrává pro nás všechny nonverbálně, tj.
především mimikou obličeje, řečí těla, a i tahle možnost je teď pro klienty především

nemožná. Odezírání a sledování miminky chybí klientům domova pro seniory i
klientům pečovatelské služby. Nevidí u zaměstnanců úsměv, laskavý výraz tváře
apod. Ano, mluvit se dá i očima, ale pokud vidím z obličej pouze oči, opravdu to
není úplně čitelný uklidňující nebo povzbuzující výraz.
Všichni zaměstnanci organizace – naše sestřičky, pečovatelky a pečovatelé,
sociální pracovnice, provozní zaměstnanci a všichni další pracují na maximální
výkon. Všichni se chovají zodpovědně a snaží se klientům maximálně vyjít vstříc.
Přesto ne vždy lze všechny požadavky klientů plně zajistit. Přece jen pracujeme
v období nouzového stavu a některé činnosti u pečovatelské služby jsme omezili
– např. mytí oken, velké úklidy nebo i dočasně zrušili – doprava klientů. O to více
jsme se zaměřili na zajištění přímé péče klientům – zajištění hygieny, příprava
stravy, pomoc s podáváním jídla, pravidelné dohledy při užívání léků. Všichni
zaměstnanci se snaží si s klienty povídat a alespoň trochu jim nahradit chybějící
setkání s rodinou nebo přáteli.
Jakým způsobem získáváte ochranné pomůcky a zdravotnický materiál?
Pro první chvíle jsme měli vlastní menší zásoby rukavic, roušek, dezinfekce.
Následně jsme dostali roušky od zřizovatele města Milevska. Tím jsme byli zásobeni
pro začátek.
Kolegyně intenzivně sháněli rukavice a dezinfekci, což se jim na začátku nouzového
stavu povedlo. Následně jsme byli zásobeni šitými rouškami od ﬁrem z Milevska
a okolí a od švadlenek z města a okolí. Velmi mile nás překvapilo množství švadlenek, které roušky šily a přinášely je k nám. Roušky šili i naši zaměstnanci. Díky
všem švadlenkám a dárcům jsme mohli vcelku rychle mít roušky pro zaměstnance
a zásobit jimi i naše klienty, a to jak v Milevsku, tak v dalších obcích, kde pečovatelskou službu zajištujeme. Opravdu jste nám všichni, kteří jste roušky i další
ochranné pomůcky donesli, velmi pomohli a všem děkujeme.
Poslední tři týdny jsme dezinfekcí, rouškami a rukavicemi zásobeni krajským
úřadem Jihočeského kraje. Dalším dárcem dezinfekce byla také Asociace poskytovatelů sociální služeb České republiky, která myslela i na zaměstnance a dodala
pro ně na posílení výrobky od ﬁrmy Nestlé. Naše zásoby ochranných pomůcek se
snažíme průběžně doplňovat.
Pro klienty jsme dostali úžasné makové buchty od Mirovické pekárny, od paní
Suchanové ze Srdíčka pro klienty i zaměstnance zdobené velikonoční misky s osením, od mateřské školy Kytička velikonoční přáníčka, která malovaly děti se svými
rodiči. Všem dárcům moc děkujme. Klientům tyto dárky udělaly velikou radost.
Dobrá zpráva je, že dostaneme pro naše klienty tablet od Asociace poskytovatelů
sociálních služeb z projektu „Tablet od srdce“, díky kterému bude možné realizovat
videohovory klientů s rodinou.

nošení roušek na veřejnosti, dodržování předepsaného počtu obyvatel na jednom
místě nebo výhody obyvatel nad 65 let – např. vyhrazený čas pro nákupy.
Kolik porušení nařízení jste za dobu nouzového stavu řešili?
Toto číslo není pravidelné, ale porušení nařízení vlády bývá průměrně za týden
okolo dvaceti.
Používáte při své činnosti nějaké speciální ochranné pomůcky? Kdo vám je
dodal?
Mezi ochranné pomůcky pro strážníky patří především ochranné rukavice, roušky
a dezinfekce, které jsme dostali od vedení města.
Na otázky odpovídal ředitel Městské policie Milevsko Jan Krlín.
Děkujeme za rozhovor

ROZHOVOR S LUKÁŠEM KAMENSKÝM
Jak se změnilo fungování hasičského záchranného sboru
během nouzového stavu?
Hasičský záchranný sbor JčK stanice Milevsko i při vyhlášení
nouzového stavu plní úkoly a povinnosti, které pramení z jeho
určení. Rozumějme, že i nadále jednotka plní úkoly, kterými
jsou ochrana životů a zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat
a majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi. Samozřejmě nutno dodat, že jednotka HZS JčK v návaznosti na šíření nákazy COVID19 při všech svých zásazích používá maximální ochranu zasahujících hasičů tak,
aby docházelo k minimalizaci nebezpečí přenosu nákazy na příslušníky a tím
nedošlo k ohrožení akceschopnosti celé jednotky. V souvislosti se šířením nákazy
a vyhlášením nouzového stavu bylo provedeno několik změn, resp. bezpečnostním
opatřením v rámci organizačního řízení. Došlo k omezení vstupu veřejnosti do
prostoru stanice Milevsko, omezení kontaktu jednotlivých směn při předávání
služby a zvýšení frekvence provádění dezinfekce vnitřních prostor a kabin mobilní
požární techniky.
Jaká agenda ve vaší činnosti v tomto období převažuje?
Jednotka stanice Milevsko se v současné době věnuje zejména teoretické a praktické přípravě zaměřené na prohlubování znalosti taktických postupů při řešení
mimořádných událostí především s důrazem na použití ochranných pomůcek
v návaznosti na šíření nákazy. Z pohledu zásahové činnosti ubylo díky nižšímu
provozu na pozemních komunikacích zásahů u dopravních nehod. Na druhou
stranu přibylo požárů způsobených pálením či rozděláváním ohňů.

Jak je využívána služba dovážka stravy a nákupů?
Mimořádné zajištění nákupů pro obyvatele Milevska a dalších obcí pravidelně využívá
cca 5 až 10 občanů. Podobný počet obyvatel využívá i mimořádnou dovážku obědů.
Co se týká nákupů úžasným způsobem nám vyšla vstříc ﬁrma pana Hejného, která
nám v obchodě Vzor připravuje nákupy podle požadavků klientů do tašky včetně
účtenky. Velké poděkování patří všem zaměstnancům obchodu za pomoc, která
nám velmi usnadní práci a pak nám zbývá více času na zajištění další osobní péče
klientům.
Děkuji všem zaměstnancům organizace Sociální služby Města Milevska za jejich
náročnou a zodpovědnou práci a také děkuji všem, kteří nám v náročné situaci
pomáhají.
Na otázky odpovídala ředitelka Sociálních služeb Města Milevska Mgr. Marie Jarošová.
Děkujeme za rozhovor

Používáte při své činnosti nějaké speciální ochranné pomůcky? Kdo vám je
dodal?
Ano, ochranné pomůcky používáme jak při činnostech na stanici, tak především
při zásazích jednotky mimo areál stanice. Zásobu ochranných pomůcek jako jednorázové obleky, masky, ﬁltry a respirátory máme standardně ve své výbavě.
Množství ochranných pomůcek bylo navýšeno prostřednictvím zásobování od
Ministerstva Vnitra ČR, do jehož resortu HZS ČR organizačně patří. Velkou podporu
máme také od vedení města Milevska, které nám poskytlo již v první vlně opatření
jednorázové roušky a dezinfekci pro hasiče ve výkonu služby na stanici Milevsko.
Na otázky odpovídal velitel stanice Milevsko npor. Bc. Lukáš Kamenský, Dis.
Děkujeme za rozhovor

ROZHOVOR S JANEM KRLÍNEM

MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO,
KYTIČKA A PASTELKA

Jak se změnilo fungování městské police během nouzového
stavu?
Fungování městské policie během nouzového stavu je téměř
stále stejné jako před vyhlášením této situace, jenom s rozdílem, že strážníci neusměrňují provoz po ránu v okolí škol,
jak to dříve dělali. Naše organizace podléhá zákonu o obecní
policii, kterým se strážníci musí řídit.
Jaká agenda ve vaší činnosti v tomto období převažuje?
Agenda se nyní především zabývá dodržováním nařízení vlády. Hlavně kontrolujeme

V důsledku mimořádných opatření týkajících se šíření nového typu coronaviru
bylo bezpečnostní radou Města Milevska 16. března rozhodnuto o uzavření milevských mateřských škol. Z tohoto důvodu došlo ke zrušení nebo dočasnému odložení
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všech plánovaných akcí na jarní období: divadelních představení, vzdělávacích
programů, výtvarných soutěží, exkurzí apod. Touto skutečností jsou dotčeny děti,
rodiče, ale samozřejmě také všichni zaměstnanci MŠ. V současné době, kdy nemůžeme pracovat přímo s dětmi, se věnujeme zvelebování prostředí MŠ, úklidu tříd,
skladů, zahrady, přípravě pomůcek, opravě, údržbě a dezinfekci hraček, přípravám
na přímou pedagogickou činnost, zpracování inspiromatu činností pro děti v elektronické podobě, aktualizaci dokumentace a webových stránek MŠ, DVPP formou
e-learningových kurzů pro ředitele škol (paní Brčková a Fialová), pro provozní
zaměstnance „Školení hygienického minima“, spolupráci se ZŠ při zápisech dětí
k povinné školní docházce, přípravě na zápis nových dětí do MŠ. Zapojili jsme se
také do šití roušek. Doufáme, že se situace brzy uklidní a opět se vrátíme k obvyklému životu a práci. Všem přejeme hlavně hodně zdraví. Těšíme se na Vás.
Bc. Marcela Fořtová, Bc. Marcela Brčková, Dis., Mgr. Romana Fialová, ředitelky MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO

Mateřská škola Klubíčko byla dle pokynu hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany
Stráské určena Krizovou MŠ, která v době nouzového stavu zajišťuje péči o děti
od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci IZS, ale i teď nově děti
zaměstnanců Úřadu práce, ČSSZ a OSSZ.
Prozatím z důvodu malého počtu dětí funguje I. ZŠ Milevsko a naše MŠ je připravená
dle rozhodnutí Krizového štábu města Milevska pro tyto děti mateřskou školu
otevřít.
Nouzový stav a s ním související mimořádná opatření samozřejmě zasáhla do běžného chodu i naší školy. Ještě nikdy jsme se do takovéto situace nedostali a jako
všichni v naší republice jsme dělali co je a bylo potřeba – od šití roušek až po malování a úpravu prostor k vybudování např. izolačních místností pro děti.
Děti nám moc chybí. Mrzí nás také, že společně nepodnikneme výlety, kurzy
plavání, vzdělávací akce mimo školu, návštěvu divadel, společné akce s rodiči
nebo jarní odmykání zahrádky, atd. Alespoň připravujeme pro děti plnění malých
úkolů a činností, které jim zpříjemní pobyt doma bez kamarádů.
Musíme vydržet, obrnit se nejenom trpělivostí, ale také optimismem a věřit, že
to brzy všichni zvládneme!
Anna Říhová, ředitelka

ROZHOVOR S MARTINEM HRYCHEM
Jak probíhá výuka žáků v době uzavření škol?
Jak učitelé se žáky komunikují a jakým způsobem probíhá hodnocení studentů?
Zavření školy přineslo skokové přenesení výuky
z normálního školního prostředí, kde spolu
komunikuje učitel a žák tváří v tvář, do oblasti
trochu virtuální, kde se učitel a žák setkává
a komunikuje pomocí prostředků výpočetní techniky.
Samozřejmě, že první jeden dva týdny, asi jako všechny školy, jsme hledali ten
nejvhodnější systém, jak žákům výukové materiály zprostředkovat, předat, ale
také, jak získat zpětnou vazbu od žáků.
V této chvíli nám velmi pomohlo, že začátkem letošního školního roku jsme školu
zaregistrovali do cloudového systému Google G-Suite a začali jsme učitele v tomto
systému školit. Takže nastalý nouzový stav pouze velmi urychlil nasazení tohoto
kompletního systému, který obsahuje základní aplikace – e-mail, disk, kalendář,
dokumenty, tabulky, učebnu (classroom), meet – videokonference.
Na stránkách školy najdou žáci i rodiče týdenní plán jednotlivých tříd, kde je
přehled výuky v jednotlivých předmětech rozdělen po dnech. Danou výuku žáci
plní a komunikují se svými učiteli. Na 1. stupni je to především komunikace emailová, telefonická, pomocí aplikace WhatsApp, doplněná o videokonference se
žáky pomocí Skypu či Meetu. Velice se osvědčuje videokonference s menší skupinou
žáků. Od 5. do 9. ročníku je hlavní aplikací pro výuku Google Učebna (classroom),
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kde učitelé mají vytvořeny kurzy dle svých předmětů. Aplikace umožňuje vkládat
výukové materiály – texty, obrázky, videa (např. z youtube), ale také učitelé
mohou žákům zadat určité úkoly, které žáci po splnění vloží to systému. Učitelé
je mohou komentovat, hodnotit, a tím se snaží o pozitivní motivaci žáků. A to je
v současné době nejdůležitější. Opět jsou využívány videokonference se žáky
pomocí aplikace Meet.
Žákům, kteří neměli doma vhodnou ICT techniku pro dálkovou výuku, jsme zapůjčili
školní iPady. Některým žákům předáváme vytištěné materiály v papírové podobě.
Samozřejmě, že učitelé využívají i další zdroje online výuky – testovací program
Alf, pořady ČT2 – UčíTelka, vhodné webové stránky (např. www.skolakov.eu,
http://www.rysava.websnadno.cz/, https://pripravy.estranky.cz/ a další). Dále
jsme spustili nové přehlednější webové stránky školy a nesmím zapomenout ani
na novou facebookovou stránku školy.
Velké poděkování patří rodičům našich žáků, kteří spolupracují se školou a spolu
s učiteli naplňují cíle domácího vzdělávání.
Jsou dle vašeho názoru žáci schopni zvládnout pojmout objem učiva pro tento
školní rok výukou na dálku?
Výuka postupuje dle doporučení ministerstva školství, kdy učitelům bylo doporučeno, aby se i při výběru učiva ve svých předmětech zaměřili na nejdůležitější
obsah. V rozsahu učiva tedy dochází k určité redukci a z toho vyplývá, že objem
učiva není možné srovnávat s běžnou výukou. Po návratu žáků do školy bude
nutné se zaměřit na vyrovnání rozdílů ve znalostech jednotlivých žáků.
Jak probíhal zápis dětí do prvních tříd?
Zápis do 1. tříd probíhal na naší škole od 4. do 17. dubna. Rodiče si mohli vybrat
buď elektronické přihlášení přes aplikaci ZápisyOnline nebo vyplnit přihlášku
ručně do formuláře, který byl na stránkách školy nebo byl připraven u hlavního
vchodu školy. Vyplněnou přihlášku mohli předat škole prostřednictvím datové
schránky, poslat mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Tyto formy doručení využilo velmi málo rodičů. Většina rodičů přinesla přihlášku rovnou do školy,
kde ji předali osobně nebo ji vhodili do speciální schránky umístěné u hlavního
vchodu školy. Je nám líto a podobně na tom jsou určitě i předškoláčci, že zápis
nemohl proběhnout obvyklým způsobem. Někteří rodiče alespoň vyfotili své
budoucí prvňáčky při vhazování přihlášky do schránky.
Na otázky odpovídal ředitel 1. ZŠ PaedDr. Martin Hrych.
Děkujeme za rozhovor

ROZHOVOR S MICHALEM DIVÍŠKEM
Jak probíhá výuka žáků v době uzavření škol?
Škola zaštiťuje výuku zveřejňováním týdenních plánů
distanční výuky na svých webových stránkách. Zde jsou
rovněž žáci informováni o novinkách, materiálech
a doprovodných výukových programech. Zároveň rodiče pravidelně dostávají
týdenní plány do svých e-mailů.
Distanční vzdělávání jednotlivých tříd koordinují třídní učitelé, kteří dávají dohromady týdenní plány výuky. Sestavují je s ostatními učiteli tak, aby nedocházelo
k problémům ohledně přetěžování žáků. Rovněž nastavují určitou pravidelnost
pro online výuku jednotlivých vyučujících.
Podle pokynů MŠMT se škola soustředí především na procvičování, a to zejména
v proﬁlových předmětech.
Snažíme se o zapojení všech žáků školy pomocí různých prostředků dálkové výuky.
Je nutné chápat a zohledňovat, že ne všichni jsou vybavení vlastním počítačem
s internetem.
Jak učitelé se žáky komunikují? Jakým způsobem probíhá hodnocení žáků?
Škola nemá jednotnou formu komunikace, probíhá podle nastavení třídního učitele. Je využíván především Skype, WhatsApp, Messenger.
Velká část učitelů využívá webový portál Škola v pyžamu. A co je „Škola v pyžamu“?
Zůstáváme doma! A učit se můžeme i v pyžamu. Všechny zadané i odevzdané úkoly
jsou na jednom místě. Učitel rovnou v počítači označí žákům chyby, žák má hned
zpětnou vazbu. Je zde možnost nahrát výklad látky jako video, aby žáci nemuseli
pracovat pouze s učebnicemi.
Využíváme i portál ePísemka. Učitel si vytváří elektronické testy pro žáky a vidí

okamžitě jejich odpovědi. Testy neklasiﬁkujeme, slouží jako nástroj zpětné vazby,
jak žáci zvládají učivo. Na základě toho pak dále vytváří učitel výukové materiály
na procvičení méně zvládnutého učiva.
Výuka je doplněna interaktivními učebnicemi, výukovými videi a dalšími on-line
materiály, které jsou uveřejněny na stránkách školy. Pro naše žáky je možnost
zdarma používat všechny interaktivní učebnice nakladatelství TAKTIK.
Nejjednodušší používanou formou je zasílání žákovských prací učitelům prostřednictvím e-mailu. S některými rodiči a žáky se vyučující domlouvají telefonicky.
Velice důležitá je podpora rodičů, které se nám dostává. Asi dobrým nápadem
bylo v počátku nastavit komunikaci přímo přes rodiče. Někteří žáci by v komunikaci
s učitelem měli problémy (nižší znalosti IT, nastavení určitého řádu a přístupu
k výuce).
Učitelé žákovské práce většinou hodnotí slovně a především motivačně. Hodnocení
distanční výuky probíhá bez známek. Je tolerantní a podporující. K uzavření školního roku a jeho klasiﬁkaci očekáváme další pokyny MŠMT.
Jsou dle vašeho názoru žáci schopni zvládnout pojmout objem učiva pro tento
školní rok výukou na dálku?
Podle doporučení MŠMT výuku provádíme především s důrazem na proﬁlové předměty. Jde o to, aby žákům byly sděleny základní poznatky daného předmětu,
učivo bylo procvičeno a upevněno. Doufáme, že následující školní rok zahájíme
bez podstatných omezení.
Jak probíhal zápis dětí do prvních tříd?
Zápis jsme organizovali podle doporučení MŠMT v prodlouženém termínu od 1.
do 17. dubna bez osobní přítomnosti dětí.
Vlastní podání přihlášky probíhalo, pokud bylo možno, rovněž bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (prostřednictvím datové schránky,
emailu s elektronickým podpisem, poštou). Někteří po dohodě předali žádost
osobně. Veškeré dokumenty byly vystaveny na našich www stránkách, případně
k vyzvednutí ve škole.
Velice litujeme, že jsme nemohli uskutečnit již tradiční zápis, který vždy pro
budoucí žáčky znamenal jedinečný zážitek, na který se jistě už moc těšili. Rovněž
je nám líto, že se neuskuteční program Moje první školička, a proto nyní plánujeme
alespoň on-line seznámení zapsaných žáků se vzděláváním, prostředím a organizací
školy. Naštěstí máme oporu ve výborné spolupráci s mateřskými školami našeho
školního obvodu, jejichž třídy předškoláků nás již navštívily a pořádaly besedy rodičů těchto dětí s pedagogy naší školy.
Na otázky odpovídal ředitel 2. ZŠ Mgr. Michal Divíšek.
Děkujeme za rozhovor

ROZHOVOR S PETREM BARDOU
Jak probíhá výuka žáků v době uzavření škol?
Výuka probíhá distančním způsobem (jinak to ani
není možné) v takovém rozsahu, jaký je stanoven
standardním učebním plánem. Upustili jsme pouze
od výuky hudební a výtvarné výchovy.
Jak učitelé se žáky komunikují? Jakým způsobem probíhá hodnocení
žáků?
Všichni žáci i vyučující mají školní emailové adresy, umožňují komunikaci jak s jednotlivci, tak s celými skupinami či třídami. Zadávání úkolů, zasílání studijních
materiálů, odkazů a zpětná vazba (odevzdávání vypracovaných úkolů) probíhá
nejčastěji přes aplikaci Google Classroom. V některých předmětech probíhá výuka
formou videokonferencí, pro které škola užívá dostupné nástroje Google. Distanční
forma výuky pro nás není zcela nová, využíváme ji běžně zejména k opakování,
procvičování a pro výuku žáků, kteří se např. z důvodu nemoci nemohou delší
dobu vyučování zúčastnit. Hodnocení se nevyhýbáme, pouze se přesouváme od
známkování více k formativnímu způsobu.
Jsou dle vašeho názoru žáci schopni zvládnout pojmout objem učiva pro tento
školní rok výukou na dálku?
Dálková výuka je jen provizorním řešením, které nemůže plně nahradit přímý
kontakt žák – učitel. Myslím si, že máme lehčí situaci než např. základní školy.
Tam musejí být do výuky zapojeni daleko víc také rodiče žáků.

Jakým způsobem budou probíhat maturitní a přijímací zkoušky?
Záleží na tom, kdy vláda povolí žákům nastoupit do škol. Řeší to zákon 135/2020.
MŠMT připravuje prováděcí vyhlášku, popř. metodický pokyn. Pokud nastoupí do
1. června, budou maturity v průběhu června, nejdříve 21 dnů po nástupu do školy.
Poslední informace vlády a MŠMT hovoří o možném nástupu maturantů od 11. května, kdy se žáci mají soustředit pouze na maturitní předměty. Rozsah maturit bude
stejný s výjimkou písemné práce (sloh) z českého jazyka a cizího jazyka ve státní
části. Ta se vypouští. Pokud maturanti nenastoupí do začátku června, maturitní
zkoušky se konat nebudou. Žáci dostanou maturitní vysvědčení se známkami
vypočtenými z posledních tří vysvědčení. Přijímací zkoušky proběhnou v jednom
termínu (oproti 2 v běžném režimu), nejdříve 14 dní po nástupu do školy. Jednotný
termín stanoví ministerstvo.
Na otázky odpovídal ředitel Gymnázia Milevsko Mgr. Petr Barda.
Děkujeme za rozhovor

ROZHOVOR S VÁCLAVEM KAŠPAREM
Jak probíhá výuka žáků v době uzavření
škol?
Vzhledem k aktuální situaci jsme zavedli mimořádnou výukovou metodu pro komunikaci
z domova. Pro každou třídu byl vytvořen společný
e-mail, do kterého učitelé posílají úkoly, online
výukové odkazy, prezentace, pracovní listy atd.
Jak učitelé se žáky komunikují? Jakým způsobem probíhá hodnocení
žáků?
Učitelé se žáky komunikují jednak přes zřízené společné emaily, jednak pomocí
Messengeru, WhatsAppu a dalších aplikací využívaných i při běžné výuce. Hodnocení žáků je v kompetenci vyučujících, obecně v této oblasti upřednostňujeme
píli a míru zapojení žáků.
Jsou dle vašeho názoru žáci schopni zvládnout pojmout objem učiva pro tento
školní rok výukou na dálku?
Přestože je výuka víceméně zaměřena na samostudium a na plnění zadaných
úkolů, lze na základě několikatýdenního fungování prostřednictvím online nástrojů
a následné zpětné vazby od žáků a učitelů konstatovat, že učivo bude probrané.
Je samozřejmě na každém žákovi, s jakou mírou zodpovědnosti a motivace ke
vzdělávání přistupuje. Citelně však chybí lidský komunikační faktor a praktické
osahání získaných vědomostí.
Jakým způsobem budou probíhat maturitní a přijímací zkoušky?
Vycházíme z informací MŠMT a z nového zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních
pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování
ve školním roce 2019/2020 a dále tiskové zprávy MŠMT: Jednotná přijímací
zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 dle dosavadních dostupných informací by měla proběhnout v měsíci červnu. Konkrétní termín, který
bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky
se nemění a stejně zůstanou beze změny i dříve stanovená kritéria. Stále
platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška –
z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.
Přijímací řízení do učebních oborů zůstává beze změn, žáci se výsledky o přijetí
do žádaných učebních oborů dozvěděli dne 22. dubna na úřední desce a webu
školy.
Dle současných informací z MŠMT se počítá s návratem žáků závěrečných ročníků
středních škol od pondělí 11. května výhradně pro účely přípravy na maturitní
a závěrečné zkoušky. Realizace samotné maturitní zkoušky by proběhla v termínech po 1. červnu s tím, že bude vypuštěna písemná část z českého a cizího
jazyka, a dále by měla probíhat obdobně jako každý rok. Závěrečné zkoušky
u učebních oborů proběhnou pravděpodobně dle naplánovaného harmonogramu, tzn. v období od 5. do 17. června.
Na otázky odpovídal ředitel SOŠ a SOU Mgr. Václav Kašpar.
Děkujeme za rozhovor
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DŮM KULTURY MILEVSKO
Naše organizace a všechny její provozy
(kulturní dům, kino, infocentrum,
muzeum maškar, galerie) byly zasaženy vyhlášením mimořádných opatření zcela zásadně, stejně jako život
nás všech. Omezení provozu bylo
vyhlášeno v době, kdy jsme měli naplánovány desítky programů a většinu z nich
téměř vyprodaných. Část agendy věnujeme kompletnímu přeplánovaní kulturního
programu, komunikaci s návštěvníky a případnému vracení vstupenek. Dále se
věnujeme plánovaní podzimních programů a dalších akcí. Toto je ale poměrně
obtížné, protože doposud není znám termín povolení hromadných společenských
akcí. Technická skupina a část zaměstnanců z uzavřených provozů se věnuje činnostem, na které v průběhu běžného provozu nezbývá moc času anebo bychom
je museli zajišťovat externími dodavateli – např. čištění sedaček a židlí, oprava
loutkové scény, příprava amﬁteátru na letní sezónu, vyčištění skladů a odvoz
nepotřebného materiálu na skládku, skartace dokumentů apod. Těšíme se, až
toto období skončí a přivítáme první návštěvníky.
Mgr. Vít Kratochvíl

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MILEVSKO
V knihovně již více jak měsíc knížky nepůjčujeme. Co tedy děláme?
Nakupujeme a zpracováváme nové tituly, vyklízíme zaplněné sklady,
vyřazujeme noviny a časopisy, přebalujeme a čistíme starší knížky,
na dětské knížky lepíme obrázkové piktogramy, stěhujeme dětské
oddělení, pokládáme nové koberce, svážíme do knihovny stovky knížek od soukromého dárce, nakupujeme ochranné přepážky a dezinfekční gely, šijeme a rozdáváme roušky, komunikujeme s našimi čtenáři formou e-mailů, půjčujeme čtenářům až 6 e-knih na měsíc zdarma, spravujeme náš Facebook, rozvážíme knížky
dle objednávek čtenářům zdarma až domů, vzděláváme se, vylepšujeme vyhledávací
funkce v našem online katalogu, posílili jsme server, pracujeme na nových webových
stránkách knihovny, zamýšlíme se nad další koncepcí rozvoje celé budovy
čp. 1 a nemůžeme se dočkat, až se v knihovně opět potkáme se svými čtenáři.
Ing. Petra Bláhová

MILEVSKÉ MUZEUM
Kvůli epidemii koronaviru sice nemohou pracovníci Milevského
muzea zatím přivítat návštěvníky, ale v muzeu se normálně
pracuje a probíhají běžné muzejní činnosti. Jedná se především o pokračování v práci na muzejní evidenci. Probíhají činnosti jako je periodická inventarizace fondu Numismatika,
periodická inventarizace fondu sbírkových knih (starých tisků), periodická inventarizace fondu Domácí potřeby, zpracování systematické evidence fondu Pozůstalosti, zpracování systematické evidence fondu Drobný tisk, lokační seznamy
sbírkových předmětů uložených v depozitáři na Starém sídlišti, kontrola zápůjčních
a výpůjčních protokolů Milevského muzea, doplňování karet 2. evidence o fotograﬁe, zpracování systematické evidence fondu Staré pohlednice, fondu Textil
a fondu Výtvarné umění.
Mimo evidenci muzejních sbírek probíhají přípravy vánoční výstavy s názvem Já
bych rád k Betlému a výstavy ke 100. výročí vzniku kopané v Milevsku. Zároveň
bylo nutno administrativně vyřešit zrušení velikonočního jarmarku a Muzejní noci.
Po opravě byl v přízemí muzea sestaven a zprovozněn velký hodinový stroj ze
17. století.
Pracovníci muzea připravili do tisku 4 články do Milevského zpravodaje. Finišují
práce na vydání nové publikace o Milevsku. Kniha starých a nových pohledů na
město by měla jít do tisku na konci května. Pro návštěvníky připravili pracovníci
muzea historický kvíz o zajímavých předmětech z muzejních sbírek. Zájemci jej
najdou na webových stránkách muzea.
V březnu po zimní sezóně došlo k zahájení stavebních prací, proto se rozběhla
i činnost archeologického oddělení. Jednalo se o drobnější archeologické dohledy,
většinou pro výkopy kabelů elektřiny, v obcích Střítež, Božetice, Sepekov, Okrouhlá,
nebo dlouhodobější výkopy v obcích Chrást u Zahořan, Kvašťov, Pohořelice,
Kovářov – Zeměráj. S archeologickými dohledy je spojeno i pořízení potřebné
dokumentace, sepsání investorských zpráv a administrace akcí v AMČR.
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Ekonomické oddělení muzea zpracovalo výkaz o Dani z příjmu právnických osob
a proběhla také kontrola revizí (platnost, rozsah) Bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
Vladimír Šindelář

SLUŽBY MĚSTA MILEVSKA
Současná opatření na naši společnost naštěstí nedopadla tak
tvrdě jako na jiné provozy. Po zavedení opatření jsme se soustředili prvořadně na ochranu našich zaměstnanců. Nákup ochranných pomůcek,
především roušek, jsme zajistili od místních krejčovských dílen a některé nám
ušily Ženy pro Milevsko, za což všem děkuji. Dezinfekce, ochranné rukavice atd.,
jsou u nás standardem. Na základě vládních nařízení jsme uzavřeli sběrný dvůr
v ul. Dukelská, kompostárnu a vypnuli parkovací automaty. Omezili jsme provozní
hodiny na skládce a veřejných WC, které jsou z důvodu omezení kontaktu bez
poplatku. Činnosti jako jarní úklid nebo svoz odpadů prakticky omezit nelze,
proto jej provádíme s maximální obezřetností a dodržováním hygienických zásad.
Stavební činnost je prováděna v malých četách do tří osob na staveništi. Všem
čtenářům děkuji za jejich trpělivost a přeji jim mnoho zdraví a optimismu.
Ing. Bc. David Lukeš

SPOS MILEVSKO
Mimořádná opatření na městských sportovištích doslova zastavila život. Již před uzavřením
veškerých sportovišť vládou ode dne 16. března jsme toto ve spolupráci s vedením města
učinili o pár dní dříve, a to od pátku 13. března.
Od té doby defacto sportoviště a také přilehlé ubytovací zařízení stojí. Pečlivě
sledujeme vývoj okolo opatřeních a snažíme se reagovat na uvolňování restrikcí.
Nejdříve se částečně zprovoznila ubytování, ale to pouze za účelem povolání, což
se stejně netýká naší převážné klientely tvořené amatérskými sportovci. Dále se
uvolnila některá venkovní sportoviště, v našem případě se to týkalo pouze tenisového areálu v Bažantnici, který již od pátku 17. dubna je v provozu za striktních
bezpečnostních pokynů. Na další otevírání provozů čekáme, ale dle předběžných
výhledů to vypadá nejdříve na 8. červen, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.
Bohužel sport musí v současné situaci stranou, nebo minimálně ten kolektivní.
Přejeme všem pevné zdraví a už se nemůžeme dočkat, až se sportoviště zase naplní
a bude zde denně zdraví sportovní šup.
Ing. Pavel Stejskal

ŽENY PRO MILEVSKO
Spolek Ženy pro Milevsko se během nouzového stavu naplno vrhl
do šití látkových roušek. Všech devět členek spolku se aktivně
zapojilo – sháněly jsme látky, praly jsme, žehlily, měřily, stříhaly
a sešívaly a hotové roušky jsme potom zdarma nabízely občanům
města. Naším cílem byla propagace nošení látkových roušek
v době, kdy ještě nebylo jejich nošení povinné, pouze ohleduplné.
Poptávka po našich rouškách se ještě zvýšila poté, co bylo nařízeno
jejich povinné nošení. Proto jsme velmi uvítaly, když nám při šití začali pomáhat
naši rodinní příslušníci a přátelé, postupně se ale přidávali s nabídkou pomoci
další a další lidé – nakonec nás stříhalo a šilo více než 30. Jiní lidé nám dodávali
materiál, další pomáhali s organizací, vymýšleli a konstruovali nám pomůcky
k šití, nebo pomáhali s konečným rozvozem roušek na odběrná místa, kterými
byly především prodejny potravin a vestibul knihovny. Roušek jsme nakonec
ušily téměř 5000 kusů – kromě milevských občanů je od nás dostali také záchranáři, hasiči, policisté, sociální služby, milevská pobočka píseckého hospice a charita.
Šily jsme převážně z materiálu vlastního a darovaného, později jsme musely dokupovat tkalouny a gumičky, kterých jsme spotřebovaly doslova několik kilometrů.
Zveřejnily jsme číslo účtu našeho spolku, tam nám mohli přispívat dobrovolnými
částkami lidé, kteří nás chtěli podpořit. Díky těmto příspěvkům jsme si s nakupováním dalších tkalounů už lámat hlavu nemusely, velmi za ně děkujeme.
U šicího stroje jsme proseděly spoustu hodin. Jsme ale velmi rády, že jsme mohly
alespoň nějak přiložit ruku k dílu v době, kdy to bylo potřeba. Přesvědčily jsme

se o tom, že solidarita a ochota pomoci druhým jsou hodnoty, které jsou mezi
Milevšťáky stále doma.
A teď už se moc těšíme, až se společně (v rouškách) potkáme na farmářských
trzích na milevském náměstí. Jejich přesné termíny jsou v jednání, sledujte naše
FB stránky.
Daniela Nováková

EFK DANCE FAMILY
Nouzový stav v ČR samozřejmě zasáhl i EFK dance family
a zkomplikoval průběh tanečního sezóny. Ze dne na den
se tanečníkům zrušily tréninky, dále se také přerušilo
soutěžní turné a museli jsme přeložit některé termíny
plánovaných akcí.
Teď tanečníci EFK trénují skrz video lekce. Lektoři EFK
pravidelně poskytují všem členům skupiny videa, podle
kterých se děti učí. Tyto lekce nejsou povinné, ale nabízíme je dobrovolně spíše
jako odpočinutí si během plnění úkolů do školy. Od mnohých však dostáváme
super zpětnou vazbu. Děti i dospělí nám zasílají videa, kde nám ukazují, jak doma
trénují. Také se s tanečníky spojujeme skrz videohovory.
Video lekce se snažíme dělat rozmanité. Někdy obsahují úkol, jindy jsou to i jiné
kreativní činnosti než tanec. Ve videích střídáme taneční styly a lektory tak, aby
byla každá lekce originální. Samozřejmě nám osobní kontakt se všemi moc chybí,
ale snažíme se kompenzovat tréninky alespoň touto formou.
Adéla Kašparová

FBC DOŠWICH MILEVSKO
Asi jako každý klub, i nás tato situace zaskočila. Vše mělo rychlý
vývoj a skončilo to nouzovým stavem a zavřením škol a sportovišť. Náš klub se od začátku snažil myslet jak na rodiče, tak
na všechny naše hráče. Nebylo to lehké díky tak dynamickému
vývoji. V žádném případě jsme ale nechtěli, aby naši hráči
zůstali bez pohybu, ale také bez kolektivu, ve kterém jim po
celou sezonu je tak dobře. Jako první jsme připravili projekt Makej i doma. Je to
projekt pro všechny, kteří se chtějí hýbat a zároveň individuálně zdokonalovat.
V tomto projektu jsme mohli využít naše metodická videa, kterých jsme v létě
natočili přes 250. U hráčů získali hned velkou oblibu a jsem rád, že podle nich
cvičí i ostatní mimo náš klub, protože je uvádíme na našich webových stránkách.
Na druhý projekt, který jsme připravili, jsem velice pyšný. Jedná se o unikátní
velmi soﬁstikovanou soutěž, která je jen pro naše členy. Odehrává se na pozadí
webových stránek a využívají se k ní messengerové skupiny našich týmů. Tato
soutěž pod názvem Challenge připoutala k soutěžení více jak 60 našich členů. Má
více rovin – nejen sportovní, ale i vzdělávací. Třeba vzdělání v oblasti výživy a mentálních vlastností hráče. Začínali jednotlivci a teď už postupně tvoříme týmy.
Soutěž už načíná čtvrtý týden bojů a pořád je o co hrát a o napětí ani nemluvím.
Vše je zaznamenáváno do přehledných tabulek. Jinak nezahálí ani vedení klubu.
Usilovně pracujeme na nové sezoně, a hlavně na upevnění a posunutí vnitřních
klubových věcí. Už jsme stihli spoustu úkolů organizačních a metodických. Zkrátka
na novou sezonu chceme být ještě lepší a silnější.
Lukáš Dolejš

HANDBALL CLUB MILEVSKO
Karanténa už je pro nás moc dlouhá. Chybí nám tréninky, holky z týmu, trenéři – prostě celý Handball
club Milevsko. Také je nám líto, že jsme přišly o hodně
turnajů. Na začátku dubna měl být tady v Milevsku.
Vždy se na něj těšíme, protože nás přijdou podpořit
nejenom rodiče, ale v hledišti se objeví i naši kamarádi, babičky a dědečkové. Tak si budeme muset
počkat až na ten podzimní. A tak, abychom nevyšly
ze cviku, trénujeme společně na zahradě, kde máme
branky. To nám ale nevynahradí tréninky s kamarády
a skvělými trenéry. Tento rok je také poslední, kdy
hrajeme my dvě spolu v jedné kategorii, tak budeme

doufat, že si spolu ještě zahrajeme. Snad se už všichni brzo uvidíme. Moc se nám
stýská!
Za házenkářskou přípravku Terezka a Šárka Hlavínovy

KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB MILEVSKO
Naši členové obdrželi emailem doporučená cvičení spolu
s výzvou, do které se mohli zapojit i rodiče, aby bylo cvičení
zábavnější. Krasobruslařky pilně cvičí každý den. Vedou
si o tom i záznamy. Využíváme tento čas pro zpevnění
hlubokých stabilizačních svalů, zvýšení pohyblivosti, oživení cviků z jógy a správného dýchání, zlepšení rovnováhy
či vytrvalosti jízdou na kole, během a skoky přes švihadlo.
V pěkných slunečních dnech nechybí ani jízda na kolečkových bruslích. Všem nám zimní stadion velmi chybí až
si některá děvčata berou své brusle na nohy i na zahrady
a cvičí v nich, aby jim pocit nazutých bruslí alespoň nepatrně připomněl to pravé krasobruslení.
Barbara Dufková

RG PROACTIVE MILEVSKO
Jako každý jiný sportovní klub i oddíl moderní gymnastiky RG Proactive Milevsko musel v rámci opatření vlády ze dne na den ukončit
svou tréninkovou činnost. Stalo se tak při jarních prázdninách,
jež gymnastky každoročně využívají k aktivním dvoufázovým tréninkům, aby se co nejlépe připravily na jarní sezónu, kvaliﬁkační
boje a na mistrovství České republiky. Poslední trénink byl velmi
emotivní, i ty nejmenší děti vytušily vážnost situace a neskrývaly slzy strachu z neznáma. Hlavní trenérka a předsedkyně klubu Hana Kutišová ale dívkám slíbila, že
o tréninky nepřijdou a vymyslí způsob, jak se alespoň částečně udržet v kontaktu
a ve formě. A tak pro své svěřenkyně připravila tréninkový domácí plán, který si
děti mohou plnit. Zároveň 2 až 3x týdně probíhá online trénink pomocí videohovorů.
Děti poctivě trénují, své fotky a videa trenérce zasílají, a tak dobře funguje i zpětná
vazba, opravování chyb a učení se novým věcem. Některé dívky se dokonce přihlásily
do zcela unikátního závodu, který nese název Carlsbad HomeCup a pořádá jej oddíl
Top Gym Karlovy Vary. Cílem je natočit gymnastickou sestavu s upravenými pravidly
v domácím prostředí. Skladby pak budou hodnotit jak kvaliﬁkované rozhodčí, tak
i diváci na sociální síti facebook, kde vyhraje sestava s nejvíce like. I vy můžete
milevské gymnastky podpořit a svými hlasy jim pomoci k co nejlepšímu umístění.
Hana Kutišová

SOKOL MILEVSKO
Protože už jsou více než měsíc všechna sportoviště uzavřená, snaží se sportovci udržovat kondičku všemi možnými způsoby. Nejinak je tomu u moderních gymnastek
milevského Sokola. Tělocvičnu musely vyměnit za obývák, a tak nezbývá posilovat a udržovat ﬂexibilitu ve značně omezených podmínkách. Na dálku se ale vzájemně
podporují a posílají fotograﬁe a videa, jak jim trénink
doma jde.
Mgr. Jana Plavcová

2N AEROBIC CLUB MILEVSKO
Protože se nám kvůli pandemii zrušily všechny tréninky
a závody, nezbývalo nic jiného než cvičit z pohodlí domova. Připravila jsem desetidenní výzvu, kterou si děti
postupně začaly plnit. Výzva byla složená tak, aby se děti
během deseti dní protáhly, posílily a procvičily. Trénink
byl zaměřen na ﬂexibilitu, fyzickou kondici a posilování
celého těla. Holky posílaly videa, abych jim na dálku
mohla pomáhat s technikou cvičení. V tuhle chvíli mají
některé děti již dvě výzvy za sebou a začínají třetí kolo. Cviky jim obměňuji a stále
jsem s nimi v kontaktu. Někdo si připravuje tréninky sám. Poslala jsem dětem
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abecedu, kterou zveřejnil olympijský tým. U každého písmene je cvik (např.
písmeno A znamená 10x klik). Děti si vyhláskují jakékoliv slovo a odcvičí si trénink
podle písmen. Máme to formou hry. Děti se natáčí, posílají mi krátká videa a já
hádám slovo. Baví to nás všechny. Ten, kdo má zahradu, tak si dělá překážkovou
dráhu. Líbí se mi, jak jsou děti kreativní.
Každá si doma cvičí svou závodní sestavu, a to především kvůli paměti, aby kroky
a paže nezapomněly. Myslím, že se holky nenudí a mají pořád, co dělat. Když si
udělají věci do školy, většina z nich si jde vyčistit hlavu právě cvičením či jízdou
na kolečkových bruslích nebo na kole. Už se moc těšíme, až se vrátíme do tělocvičny
a budeme si moc užívat společné chvíle a připravovat se na další závody.
Natalie Nováková

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
před šířícím se koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření i k zápisům dětí
do mateřských škol. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proto proběhne stejně
jako zápis do škol základních bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, a to
v době od 2. do 16. května 2020.
Na webových stránkách MŠ Klubíčko, MŠ Kytička, MŠ Pastelka a MŠ Sluníčko najdou
zákonní zástupci tiskopisy ke stažení a podrobné informace o možných způsobech
podání přihlášky na danou MŠ. Případné dotazy k zápisu na konkrétní mateřskou
školu zodpoví ředitelky jednotlivých mateřských škol.
Věříme, že společně to zvládneme a zápisy proběhnou k všestranné spokojenosti.
Ředitelky milevských mateřských škol

DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ A MOBILIÁŘE
V jarních měsících letošního roku
byly odstraněny staré dosloužilé
herní prvky v Něžovicích a byly
nahrazeny novými – kolotočem
a houpadlem. Během května zde
bude ještě umístěna nová kruhová lavička kolem stávajícího
vzrostlého stromu. Na dětském
hřišti ve Velké dosloužil malý
kolotoč, který byl také nově
nahrazen. V současné době se
projekčně pracuje na doplnění
herních prvků na sídlišti 5. května, které bychom, když všechno dobře půjde, rádi
zrealizovali ještě před letními prázdninami.
Z parkového mobiliáře pak přibyly tři nové lavičky před spořitelnou a jedna lavička
v Dukelské ulici. V nejbližší době plánujeme doplnit také tři celodřevěné lavičky
podél cesty na Vinice.
Michal Horek

KDYŽ NEMŮŽE MOHAMED K HOŘE…

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ

Završením předškolního věku, a dnes také povinné docházky k předškolnímu
vzdělávání, je zápis a následný vstup do první třídy základní školy. Zápis
prožívají děti, jejich rodiče, ale i paní učitelky v mateřské škole, které děti
cíleně vedou ke zvládnutí nároků, které škola přináší. Ještě před samotným
zápisem obvykle děti z mateřské školy navštíví první třídy obou základních
škol, aby se seznámily s novým prostředím a viděly své starší kamarády i to,
co se za poměrně krátkou dobu naučili. Letos zápis a vše s ním spojené probíhalo
jinak. Z důvodu vládních opatření v souvislosti s prevencí proti šíření koronaviru
a onemocnění COVID-19 se konal zápis bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, tedy bezkontaktně.
Paní učitelky z MŠ Kytička podpořily „svoje“ budoucí školáky alespoň dopisem,
rodiče kontaktovaly telefonicky a nabídly pomoc těm, kteří neměli možnost elektronického podání přihlášky, popřípadě vytištění žádosti či okopírování rodného
listu dítěte. Díky velmi dobré spolupráci se základními školami dostala mateřská
škola zpětnou vazbu, že byly podány přihlášky všech dětí, kterých se zápis k povinné
školní docházce týkal.
Někteří rodiče se rozhodli užít si slavnostní atmosféru zápisu alespoň tím, že společně vhodili s budoucím školákem přihlášku do schránky umístěné na budově
zvolené školy. Třeba jako rodiče Terezky Dvořáčkové na fotograﬁi.
Přejeme budoucím školáčkům i p. učitelkám, aby se jim dařilo a jejich další společná
cesta byla cestou spolupráce, cestou úspěšnou.
Bc. Marcela Brčková, Dis
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…musí hora k Mohamedovi, praví jedno staré přísloví. Kolem nás je epidemie
koronaviru a mnohé naše aktivity jsou tudíž omezeny. Také do muzeí zatím žádní
návštěvníci chodit nemohou. Pracovníci Milevského muzea se rozhodli trochu
vám zpestřit dlouhou chvíli doma u počítačů, a tak pro vás připravili vědomostní
kvíz o zajímavých předmětech z našich muzejních sbírek. Naleznete jej na stránkách
Milevského muzea (www.muzeumvmilevsku.cz, případně na facebooku muzea).
Vyzkoušejte své historické znalosti. Pro tři vylosované výherce jsou připraveny
věcné ceny z naší muzejní prodejny. Odpovědi na kvíz lze poslat elektronicky do
31. května. Po tomto datu zveřejníme na našich muzejních stránkách správné
odpovědi. A i kdybyste třeba nevyhráli, dozvíte se leccos zajímavého ze života
našich předků.
vš

OSLAVY 150 LET SDH JSOU ODLOŽENY

Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli přeložit oslavy 150 let od založení
sboru na příští rok. Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na naše společné
setkání v příštím roce.
Sbor dobrovolných hasičů Milevsko

OSLAVA STÉ HODINY NA GYMNÁZIU

Už více než měsíc se žáci a studenti po celé republice učí distančně, tedy z pohodlí
domova. Tento způsob výuky není jednoduchý jak pro učitele, tak pro žáky a jejich
rodiče. Komunikace na dálku ale často přináší i úsměvné momenty. Když například
žáci kvarty nemohli oslavit 100. hodinu matematiky společně ve škole, vyzval je
vyučující, aby ji doma oslavili sami vzpomínkou, kterou zvěční. Do elektronické
schránky tak dorazila spousta zajímavých a originálních snímků.
Mgr. Jana Plavcová

DĚTI Z KLUBÍČKA SE TĚŠÍ DO ŠKOLY

V MŠ Klubíčko připravili pro budoucí školáky a jejich rodiče několik podnětných
setkání jak s dětskou lékařkou MUDr. Novákovou, p. uč. Pšeničnou, tak i vedením
druhé ZŠ a jejich budoucími učitelkami Dostálovou a Volfovou. Hlavním tématem
těchto setkání, která v rámci projektu Šablony II. proběhla, bylo, jak hrou připravit
děti na úspěšný vstup do školy a předcházet tak případným školním neúspěchům.
Do činností a her se aktivně zapojili i rodiče. Zároveň sledovali své děti, jak hravě
všechno zvládly. Ještě před mimořádným opatřením týkajícího se šíření nového
typu koronaviru v ČR a uzavřením škol stihly naše děti navštívit 2. ZŠ. I když se
k zápisu do školy moc těšily, nebyly tak ochuzeny o seznámení se s novým prostředím
školy, tak i se svými budoucími paními učitelkami.
Anna Říhová

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych v těchto pohnutých dnech vyjádřit upřímné poděkování všem, kteří
mi denně nabízeli pomoc při nákupu potravin, léků aj.
V první řadě patří poděkování mým dětem – Mirce, Jiřímu a jejich rodinám. Celá
léta, a zvláště v této mimořádné situaci, mi prokazují láskyplnou péči, poděkování
si zaslouží má neteř Ivanka Vlková s rodinou, stejně jako rodina Drdova, Kostohryzova, Houskova, Radostova, Lehovičova. Za nabízenou a stálou pomoc bych
také ráda poděkovala paní Janě Kalinové a Petrušce, paní Heřmanové, paní
Marušce Vanišové a ještě ostatním, na které jsem možná zapomněla. Jejich nabídek
si nesmírně vážím a jsou pro mě takovým balzámem na již seniorskou duši. Utvrzují
mě totiž v přesvědčení, že dobří lidé v našem rodném městě stále žijí.
Na závěr ještě mé veřejné poděkování patří všem nejmenovaným ženám, které
dobrovolně a nezištně šijí tolik potřebné roušky pro naše občany. Věřte, že si to
plným právem zaslouží.
Anděla Marešová

Stovky knížek darovala Městské knihovně v Milevsku maminka M. P. po svém synovi. Patří
jí velký dík!

KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Taneční skupina EFK připravuje společně s DK Milevsko Kreativní příměstský tábor,
který se uskuteční od 27. do 31. července v prostorách DK Milevsko a okolí. Děti
se na příměstském táboře budou věnovat různým druhům umění (tanec, hudba,
malování, dílničky, herectví) a sportu (hry, parkour, apod.). Lektoři budou rozvíjet
kreativní stránku dětí, jejich talent a fantazii. V ceně jsou 2x denně svačiny, 1x
denně teplý oběd, pravidelný pitný režim, výlet, odměny, materiály na vyrábění,
pedagogický dozor (Adéla Kašparová a ostatní lektoři z taneční skupiny EFK)
a speciální hosté (např. Eliška Suková působící v Divadle J. K. Tyla v Plzni). Cena
je stanovena na 1500 Kč.
Přihlášky budou k dostání v kanceláři DK Milevsko nebo v infocentru na nám.
E. Beneše. Nyní si o ně můžete psát na info@efkdancefamily.cz. Pro více informací
nás neváhejte kontaktovat buď na uvedeném e-mailu nebo na telefonu 774 224 114.
Adéla Kašparová

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE MILEVSKO

pořádá LETNÍ TÁBOR – HRA O MOZOLOVSKÉHO BLUDIŠŤÁKA
12. až 18. července
Více informací na telefonu 777 339 990
nebo na e-mailu zelene@ddmmilevsko.cz.
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STŘÍPKY Z MINULOSTI – DVĚ POVODNĚ JEDNOHO JARA
Letos uplynulo už osmdesát let od chvíle, kdy bylo Milevsko a okolí zasaženo
dvěma povodněmi.
K první povodni došlo v důsledku náhlého oteplení a tání velkého množství
sněhu, které nastalo v celých Čechách dne 15. března 1940. Povodeň byla provázena přírodním jevem zvaným dřenice, tj. obrovské množství ledových ker
se valilo korytem i po březích řek a bralo s sebou vše, co mu stojí v cestě.
Povodeň způsobila na Milevsku dost škod. Voda v Milevském potoce vystoupila
z břehů, louky a pole v údolí mezi milevským klášterem a Sepekovem byly zcela
zatopeny. V parku Bažantnice voda vystoupila tak vysoko, že se dokonce přelévala přes dřevěný můstek. Na staveništi městského koupaliště Na Sádkách
však voda nezpůsobila žádné škody, protože bylo upraveno včas odpadové
koryto. Ve městě voda vnikla do mnohých sklepů, poněvadž kanály byly většinou
ještě zamrzlé. Na některých místech si naopak prodrala nové cesty na povrch,
např. na severním okraji náměstí před řeznictvím pana Karla Vodňanského.
Březnová povodeň roku 1940 bývá označována za nejvážnější jarní povodeň
20. století. To ale ještě nebylo všechno.
Ve středu večer 29. května zasáhl Milevsko prudký a vytrvalý liják, který změnil
jindy klidný Milevský potok v běsnící živel. V noci ze čtvrtka na pátek 30. května
1940 došlo k protržení hráze rybníka Marvan nad mlýnem Josefa Kofroně nedaleko Zhoře a následně se protrhla hráz Hrůzova rybníka u Zbislavi. Pod Hrůzovým
rybníkem vzniklo řečiště 30 metrů široké. Zaplaven byl také Nový mlýn u Přeborova, kde příval vody odnesl 4 vozy a hospodářské nářadí. Též u Vášova

rybníka hráz neunesla nápor vody, těsně vedle stavidel byla v šířce 10 m protržena a na jiných místech rozervána. Panu mlynáři Josefu Smrtovi odnesla
voda hospodářské zařízení, vozy, dříví, včelín, zničila zahrady a pole. Most
pod mlýnem byl stržen a louka zaplavena bahnem, které se nahromadilo
i v Korunském rybníku, přes jehož hráz se přelévala voda a způsobila průrvu
proti domku pana sádeckého. „A tak ztratilo Milevsko dva rybníky, Vášův a Korunský, které už asi obnoveny nebudou“ je psáno v Kronice města Milevska.
Ohromné množství vody způsobilo katastrofální škody. V parku Bažantnice
byly strženy ploty po obou stranách potoka, byl také odnesen most a u cementárny došlo ke stržení lávky. Voda zaplavila park téměř do poloviny, také louky
pod klášterem až k Sepekovu byly pod vodou. Po celém korytě Milevského
potoka bylo naplaveno velké množství dřeva, slámy, chvoje, prken, špalků,
součástí vozů a hospodářského nářadí. Majitelé rybníků utrpěli velké ztráty
odplavením ryb. V Sepekově vzala voda silniční most směrem na Líšnici. Pouze
novostavba koupaliště neutrpěla žádné škody, i když byla zcela zatopena a voda
přetékala přes okraj opěrné zdi. Uplavalo jen dělnické nářadí, které však bylo
následně nalezeno.
V dnešní době bychom řekli, že to byla blesková povodeň. Vášův rybník byl
obnoven až po dlouhých letech v roce 1995. Kdy se obnovil Korunský rybník
se nepodařilo dohledat, ze satelitních snímků z roku 1953 je však zřejmé, že
Korunský rybník tehdy ještě nebyl obnoven.
Lukáš Panec, Milevské muzeum

Průrva hráze Vášova rybníku po opadnutí vody, květen 1940.

(Milevské muzeum)

Zatopená novostavba koupaliště Na Sádkách, směrem od hráze Korunského rybníka,
květen 1940.
(Milevské muzeum)

Lidé sledují povodeň na můstku u Nových rybníčků, v pozadí nově vystavěná budova
Mlékárenského družstva táborského. Květen 1940.
(Milevské muzeum)

Valící se voda z Korunského rybníka, v pozadí Vášův mlýn. Květen 1940.
(Milevské muzeum)
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KULTURA A SPORT – KVĚTEN 2020
DŮM KULTURY
NÁDRAŽNÍ 846 | TEL.: 383 809 200
www.milevskem.cz

Provoz středisek příspěvkové organizace Dům kultury Milevsko bude postupně obnovován dle uvolňování vládních nařízení – sledujte obvyklé
informační kanály – zejména www.milevskem.cz,
Facebook DK Milevsko apod. Děkujeme za pochopení. V případě dotazů nás kontaktujte na tel.
383 809 200 nebo emailu info@milevskem.cz.

MIROSLAV DONUTIL „NA KUS ŘEČI“ –
ODLOŽENO NA NEURČITO
úterý 5. 5. – původní termín
19:00
Populární herec, bavič a vypravěč Miroslav Donutil
navštíví Milevsko se svojí one man show Na kus řeči.
Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách. Chybět
nebudou vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají Donutilových přátel
či kolegů. Umělec bude nejen vyprávět své zážitky
z natáčení, cest a ze svého života, ale také bude
odpovídat na dotazy diváků. Předprodej na
www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál + balkon
vstupné: 390 a 420 Kč

ZÁJEZD DO ZOO HLUBOKÁ –
ZRUŠENO BEZ NÁHRADY

pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka
i temperamentní herecké až „taneční“ výkony
některých aktérů na jevišti. Předprodej na
www.milevskem.cz.
1. nádvoří kláštera
vstupné: 490 Kč

NOVÝ TERMÍN – KŠANDA
středa 21. 10.
19:00
Divadelní komedie nabitá dějem a originálním humorem.
Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují
společný život, ale ještě předtím se snaží získat hodně peněz, a přitom zůstat čistí. Vymyslí ďábelský
plán. K jeho realizaci zneužijí manžela Olezlé –
Huberta Kšandu. Pomůžou mu postupně vystoupat
až na samý vrchol kariéry a pak jimi nastražená past
sklapne. Teď Olezlé s Klíštětem už nic nebrání k dosažení vytouženého cíle. Jejich růžové sny o bohatství
se začínají plnit. Ale všechno je nakonec úplně jinak.
Příběh o lidské hrabivosti má nečekané rozuzlení.
Dialogy ostré jako bič a strhující tempo nenechají
diváky ani na chvíli vydechnout. Ne náhodou se hra
Kšanda zařadila mezi nejlepší české komedie roku
2014.
Hrají: Heidi Janků, Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Eva
Hráská, Kateřina Kornová, Milan Pitkin, Petr Jančařík/Milan Petrovský, Michal Gulváš/Evžen Hájek.
Předprodej na www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: 290 Kč

sobota 30. 5.

NOVÝ TERMÍN – MAJDA ZE ŠKOLKY

TOULAVA FEST

neděle 25. 10.
14:00
Majdu zná každý, kdo se někdy díval na televizi a chtěl
se pobavit nebo poučit. Pořad Majda ze školky je komponovaný program pro kluky, holky i celou rodinu.
Těšit se můžete na písničky, zábavné hry a soutěže.
Magdaléna Reifová jako malá hrála v mnoha filmech
a seriálech. Mohli jste ji vidět v dětské roli třeba ve
filmu Páni kluci nebo Tajemství proutěného košíku.
Určitě ji znáte i z televize, z pořadu Kouzelná školka,
kde vystupuje se skřítkem Františkem a na kterém
spolupracuje i jako scénáristka. Předprodej na
www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: 220 a 250 Kč

sobota 11. 7.
09:00-22:00
Město Milevsko v letošním roce pořádá první ročník
festivalu Toulava fest, jehož cílem je představit všechny turistické oblasti Toulavy, která se rozkládá na
Táborsku, Milevsku a Sedlčansku. Současně s festivalem budou probíhat akce Milevsko sobě a Den vína
a mandlovice z Hustopečí. Spojení akcí umožní vytvořit nabitější a zábavnější program, během kterého si
na své přijde každý návštěvník. Partnerské město
Hustopeče přiveze do Milevska to nejlepší z jižní
Moravy a vůně mandlí a vína se opět proline celým
náměstím. Prosíme všechny milevské umělce, sportovce, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, tanečníky, zpěváky či neziskové organizace, jež mají zájem
se zúčastnit akce Milevsko sobě, ať se ozvou na email
produkce@milevskem.cz nebo na telefonní číslo
383 809 201.
náměstí E. Beneše
vstupné: zdarma

4TET
neděle 16. 8.
20:30
Již sedmnáct let udivuje diváky svými neuvěřitelnými
pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady vokální
seskupení 4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou, která je scénicky a obsahově úplně jiná než verze minulé. Co ale zůstalo, je
umělecky plnohodnotný, precizní, a přitom osobitý
projev vokálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna.
Úžasné výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů
Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální

NOVÝ TERMÍN – TRAVESTI SHOW –
TANČÍRNA S NOVÝM NÁZVEM NEMOCNICE NA
POKRAJI ZKÁZY
sobota 14. 11.
19:00
Oblíbená travesti show přijíždí poprvé do našeho
města, s novým zábavným pořadem nazvaným
Nemocnice na pokraji zkázy. Každý si vyzkoušel za
život už několikrát roli pacienta na vlastní kůži. Málo
kdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany. Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod
pokličku do nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem. Zdravotní sestřička Jiřina je sice od
rány, pacienti jí často lezou krkem, ale i přesto má
svoji práci ráda. Zábavný pořad protkaný vtipnými
scénkami z nemocničního prostředí, plný známých
melodií a písniček, s výpravou více než 70 kostýmů
a divadelní scénou – to je nový pořad nejúspěšnější

české travesti skupiny.
Více informací na facebooku Techtle mechtle revue,
na www.techtlemechtlerevue.cz nebo
www.milevskem.cz.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.
velký sál
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 320 Kč

DO NEBÍČKA DO PEKLÍČKA
pátek 4. 12.
Dům kultury Milevsko připravuje zájezd do opravdového pekla a nebe, do areálu dolu Marie v Příbrami.
Nejprve navštívíme za doprovodu průvodce svíčkami
nasvícenou Mariánskou štolu, kde se setkáme s bájným vládcem podzemí Permonem, s jeho pomocníky
skřítky – permoníky a hlavně s čerty v čele s jejich
panovníkem Luciferem. Poté se navrátíme nasvícenou
štolou do hlavní šachetní budovy, kde nás v patře
bude očekávat strážce nebeských bran svatý Petr,
andělé a hlavně svatý Mikuláš, který dětem nadělí
dárečky.

SENIOR KLUB ZVVZ
www.skzvvz.cz
Všechny akce jsou do odvolání zrušeny. Aktuální
informace najdete ve vývěskách.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
www.kctmilevsko.cz
Všechny akce jsou do odvolání zrušeny. Aktuální
informace najdete ve vývěskách.

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

ROZVODOVÁ PORADNA
úterý a čtvrtek
08:00–16:00
Odborný konzultant rozvodové poradny Bc. Lada
Šetinová, vám poskytne pomoc při řešení obtížných
situací spojených s rozvodem manželství či rozchodem partnerů/rodičů. Nutno objednat se předem.

MEDIAČNÍ SLUŽBA
každé úterý v měsíci
08:00–16:00
Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvisejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu
zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?
Využijte bezplatnou pomoc mediátora – PhDr. Jaromíra Matouška. Nutno objednat se předem.

ÚVODNÍ SCHŮZKA PROJEKTU
ŽENY NA STARTOVNÍ ČÁŘE
středa 6. 5.
14:00
Projekt pro ženy, které chtějí nastartovat svoji pracovní kariéru a získat kompetence a dovednosti uplatitelné ve vedoucích pozicích. V případě, že máte
o účast v projektu zájem, ale nemůžete se na úvodní
schůzku dostavit, kontaktujte nás na tel.:
723 449 409, 723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 7., 14. a 21. 5.
08:00–16:00
Bezplatné individuální konzultace – PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem.
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PRÁVNÍK V PORADNĚ

PŘIPRAVUJEME:

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ORLÍK MARINA

středa 27. 5.
08:00–16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr.Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR HULÍN

neděle 16. až sobota 22. 8.
Marina Orlík je rekreační areál s možností ubytování
v bungalovech (pro 4 osoby) přímo uprostřed nádherné krajiny Orlické přehrady s bazénem. Ubytování:
7dní/6 nocí, stravování plná penze, přihlášky na
www.centrummilisek.cz.
cena: 3990 Kč

#POKEC_A(R)T
středa 27. 5.
16:00–18:00
Bezpečný prostor pro sdílení pro děti ve věku od 8
do 12 let.

neděle 12. až pátek 17. 7.
Letní tábor v malebném prostředí areálu resortu
Hulín, který se nachází nedaleko města Sedlčany.
Ubytování: 6 dní/5 nocí, stravování plná penze, přihlášky na www.centrummilisek.cz.
cena: 4850 Kč

HLEDÁME NOVÉ TALENTY

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?
Pedagog Základní umělecké školy v Milevsku Jaromír
Kašpar, který se věnuje
výuce hry na elektronické
klávesy a bicí nástroje, přijme od září na nový školní
rok 2020/2021 talentované zájemce o hru na bicí.
Jaromír Kašpar se proslavil
hraním se známou kapelou
Žentour a je úspěšným producentem pěvecké soutěže
Oběžná dráha.
Pro více informací o výuce
volejte na telefonní číslo
607 509 653.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
b* * *

ZRUŠENÉ KULTURNÍ AKCE
vstupné se vrací
Janek Ledecký
Extra Band Revival
Jak se loví levné letenky a cestuje levnċ
Program Milevského kina
Hudební sklepy - Vladimír Mišík
Vstupenky lze vrátit po znovuotevěení provozoven, nebo je možné
zaslat sken vstupenky a Ïíslo úÏtu na email info@milevskem.cz a
vstupné bude vráceno bankovním pěevodem.

b* * *

ODLOŽENÉ KULTURNÍ AKCE
vstupenky zǚstávají v platnosti
Kšanda - nový termín 21. 10.
Travesti show - Tanýírna – nový termín 14. 11.
Zájezd Kvítek Mandragory – nový termín není znám
Majda ze školky – nový termín 25. 10.
Miroslav Donutil - nový termín není znám

Sledujte naše obvyklé
informağní kanály
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Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci, kteří správnou odpověď pošlou do
středy 13. května na telefonní číslo
775 733 552 nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku
na představení Travesti show –
Nemocnice na pokraji zkázy, které se
uskuteční v sobotu 14. listopadu od
19 hodin. K odpovědi nezapomeňte
připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla:
Včelí úly na Dehetníku
Výherci: Jana Mošanská, Jaroslava
Jelínková a Michaela Štveráková,
všechny z Milevska

JARNÍ VÝLETY V MILEVSKU A OKOLÍ
Dům kultury Milevsko, provozovatel Turistického informačního centra, vám přináší
pár tipů, jak strávit volný čas pěší turistikou či cykloturistikou v Milevsku a jeho
nejbližším okolí. Jak využít volné chvíle v milevské přírodě během této nelehké
doby ovlivněné situací kolem onemocnění COVID-19?
Ve městě samotném i v jeho nejbližším okolí je spoustu krásných míst a někde
ani nepotkáte živáčka. Namasírujte svaly na nohou nebo vezměte kola, děti, vnoučata a roušky a hurá do přírody!
Milevské kolečko
Značený okruh, který je
cca 5 km dlouhý, je
vhodný pro cyklisty
i pěší. Okruh vede po
cestách bez automobilové dopravy a ve stínu
lesa, proto je vhodný
zejména pro rodiny
s dětmi. Start i cíl se
nachází v ulici Čs. legií
za čerpací stanicí Benzina. Vezměte kola, koloběžky, odrážedla, děti a jedeme. Odměnou budou nádherné
výhledy na celé město.
Výlet Hajda – Pod Zvíkovcem – Šibenný vrch
Jedná se o cca 5 km dlouhou procházku pro pěší.
Start se nachází též v ulici
Čs. legií za čerpací stanicí
Benzina. Trasa začíná na
polní cestě, kterou se
napojíme na Cyklotrasu
Milevsko – Hajda (délka
cca 500 m). Cestou je
několik zastavení, kde je
možno posedět, posvačit
a načerpat síly na další etapu. Když se dostaneme se na Hajdu (rozcestí), pokračujeme směrem Pod Zvíkovcem
(rozcestí), kde jsou krásné výhledy na celé město. Pokračujeme na Šibenný vrch,
který byl popravním místem na Milevsku. Zde můžete skončit nebo dále pokračovat
na asfaltovou silnici, dát se po ní vlevo a poté vpravo do obce Zbelítov směr rybník
Boukal a dál. Nebo se můžete dát cestou doprava, projít lesíkem přes další vyhlídku
na město Milevsko až se dostanete k Domu s pečovatelskou službou ve městě
v ulici 5. května.
Výlet milevské náměstí E. Beneše (po červené a kousek po žluté) – směr ZVVZ
Milevsko – rybník Pytlák a zpět
Tato trasa, která je přibližně 4 km dlouhá, je hezkou procházkou přírodou směrem
k rybníku Pytlák. Můžete jít pěšky nebo jet na kole, cestou uvidíte různá vyřezaná
díla z kmenů stromů (například brouka, motiv kostela a mnoho dalšího), které
musely být poraženy kvůli kůrovci. Lesní cestou se dostanete až k rybníku Pytlák,
kde je možné posedět jen tak v trávě nebo na dřevěných lavičkách, najdete zde
také ohniště. Zpět se vrátíte stejnou trasou nebo se při zpáteční cestě můžete
vydat po žluté směr Dehetník (Líšnice), který je přírodní památkou. Přes Dehetník
se dostanete na Písecké předměstí a po červené zpět na milevské náměstí.
Výlet Park Bažantice – Milevský klášter – Vinice – Vášův mlýn – Koupaliště
Milevsko – náměstí E. Beneše
Tato téměř 5 km dlouhá cesta, jež se dá absolvovat pěšky i na kole, vede přes nyní
rozkvetlý park Bažantice, kolem Milevského kláštera (národní památka, nejstarší
a nejrozsáhlejší klášter a jediná románská bazilika jižních Čech) a dále po asfaltové
cestě na Vinice. Dostanete se k ukazateli Kemp Vášův mlýn (250 m), kde asfaltová
cesta končí a vede zpevněná cesta až k nové lávce přes potůček, kde se při dobrém
počasí vyskytují nutrie. Po lávce se dostanete až k Vášovu mlýnu, kde si můžete
odpočinout. Po nabrání sil se vydejte po asfaltové cestě na druhou stranou zpět
do Milevska, cestou budete míjet milevské koupaliště.

Výlet milevské náměstí E. Beneše – Nová Synagoga – směr Milevský klášter –
čerpací stanice Tomegas – Nový rybník – Železniční viadukt

Hezkou trasu, která vede částečně městem, ale především přírodou v blízkosti
Milevského potoka, lze absolvovat pěšky i na kole. Její časová náročnost je okolo
2 hodin. Trasa začíná na náměstí E. Beneše, odkud se vydejte směrem k Nové Synagoze, která je unikátní především kombinací pseudoempírových a kubistických
prvků. Dále pokračujeme rovně až se dostaneme k malému mostu přes Milevský
potok, na hlavní křižovatce se dáme směrem k čerpací stanici Tomegas (zde je
nutné dbát zvýšené opatrnosti). Hned za čerpací stanicí se dáme doprava, je zde
polní cesta, která vede jarní přírodou okolo Milevského potoka. Cestou je možné
pozorovat krásně vyřezané dřevěné sochy a pokud budete mít štěstí, uvidíte mistra
přímo při práci. Než přejdete přes potok, zajděte se podívat na zajímavé místo,
vytvořené milevskými bikery „Vápenka trails“. Jinak pokračujte od dřevěných soch
vpravo přes malý můstek směrem k Novému rybníku. Je možné, že zde nepotkáte
ani živáčka, jen hejno kachen a rodinku nutrií. Od rybníku je již vidět Železniční
viadukt, který podejdeme, pokračujeme rovně dál jarní přírodou. Stále jdeme
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podél Milevského potoka (cca 1,5 km) až se dostaneme k čističce odpadních vod.
Okolo ní se vrátíme přes ZVVZ Milevsko zpět na silnici či chodník, který vede od
fabriky do města.
Výlet milevské náměstí E. Beneše – Šibenný vrch – Rybník Boukal – Vášův mlýn
– Milevský klášter

Jedná se spíše o výlet na kole, ale lze
jej absolvovat i pěšky, délka trasy je
přibližně 10 km. Z náměstí šlápneme
do pedálů a dáme se po zelené směr
Šibenný vrch, který byl popravním místem na Milevsku. Je zde hezké posezení
s výhledem do krajiny a ohniště. Za
Šibenným vrchem se dáte vpravo po polní cestě až k asfaltové silnici, zatočíte
vlevo a poté hned vpravo do Zbelítova. Vesnici projedeme a dostaneme se
k rybníku Boukal, který je přírodní památkou, je zde bohatá fauna vodních
ptáků a početná populace několika druhů obojživelníků. Od rybníku pokračujeme směr Spálená – hájovna, Vášův mlýn, kde si můžeme odpočinout, načerpat
sílu, projít se okolo rybníku a mlýna, okolo kterého můžeme pozorovat různá
domácí zvířata. Z Vášova mlýna se dáme směr Na Vinici přes novou lávku až na
úzkou asfaltovou cestu, po které se dostaneme až k Milevskému klášteru.
Vzhledem k tomu, že Milevský klášter je úžasná národní památka, stojí za prohlédnutí. První a druhé nádvoří je volně přístupné, na druhém nádvoří se
nachází Milevské muzeum, které je nyní ale bohužel uzavřené. Od kláštera se
můžeme vrátit přes jarně rozkvetlý park Bažantice, kde je k vidění žulové sympozium.

jedeme a těsně před Milevskem se dáme doprava zpět na Hajdu, přes kterou
se vrátíme do Milevska.

Výlet milevské náměstí E. Beneše – Hajda – Rukáveč – Obora – Květov – Osek

Tento spíše pěší
výlet, který má okolo
7 km, hravě zvládnou
i větší děti. Nejprve si
prohlédneme Milevský klášter a Latinskou školu a od kláštera se dáme směrem
k Židovně, kde dříve
bývala hájovna. Zde
se nachází Židovský
hřbitov, mystické
místo tvořené devíti
pravidelnými řadami, ve kterých je umístěno asi 200 náhrobků. Jsou zde hezké
výhledy do jarní krajiny. Odtud se dáme směr Anglický park, dále pak na Kuřinec.
Po 5,5 km se dostaneme k Vášově mlýnu, který je příjemným místem pro odpočinek. V létě tu funguje i malé občerstvení. Z Vášova mlýna se dáme směr Na
Vinici přes novou lávku a po přejetí lávky se dostaneme na úzkou asfaltovou
cestu a poté zpět až k Milevskému klášteru.

Jedná se o cyklistický výlet střední náročnosti, kde délka trasy je okolo 21 km.
Na kole se vydáme z náměstí po červené směr Písecké předměstí a dále po žluté,
přejdeme křižovatku u čerpací stanice rovně na polní cestu a napojíme se na
cyklotrasu Milevsko – Hajda. Pokračujeme přes Hajdu směrem na Rukáveč
a Rukávečské obory, které jsou přírodní památkou a nejstarším chráněným
územím v okrese Písek. V oboře se nachází půvabný lovecký zámeček v alpském
stylu, ale bohužel je nyní obora veřejnosti nepřístupná. Přes oboru se dostaneme do vesničky Květov, která je vesnickou památkovou zónou a nacházejí
se zde malebné statky ve stylu jihočeského selského baroka. Najdete zde hezké
posezení a dětské hřiště. Z Květova pokračujeme směrem na Osek, který pro-

Výlet Milevský klášter – Židovna – Anglický park – Vášův mlýn – Na Vinici

Více informací
naleznete na
www.milevskem.cz.
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