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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ, 
vítejte u posledního zimního vydání Milevského zpra-
vodaje. Příště už spolu budeme vítat jaro! Je mi líto,
že ani pořádný mrazivec, který nás až do půlky února
zlobil, nedokázal spálit nezvaného hosta, jenž tu
s námi žije už rok. Ba naopak, už si můžeme i vybrat
– britskou, brazilskou nebo jihoafrickou mutaci koro-
naviru. Navíc je zřejmé, že stále častější projevy někte-
rých našich spoluobčanů v podobě odmítání nošení
ochrany obličeje či garážových mejdanů, kterých
v Milevsku bohužel přibývá, mají na další šíření viru
blahodárný vliv. Doufejme tedy, že s rostoucím počtem
naočkovaných budou rychle klesat i počty nakaže-
ných.
Co nás čeká v tomto čísle? Město Milevsko bude mít
během letošního roku úplně nový městský rozhlas.
Více si o pořízení nových protipovodňových a proti-
požárních hlásičů, jak se rozhlasu říká odborně, může-
te přečíst v příspěvku Bc. Jiřího Batysty. Budou stát
5 milionů korun, naštěstí většinou dotačních, a nahra-
dí nynější polofunkční systém. Přejme si, ať nám místo
smutných zpráv a katastrof přináší vždy jen ty dobré
a hrají pěknou muziku. 
Milevské maškary se opět vyznamenaly a 159. ročník
si nenechaly ukrást. Díky nadšení a obětavosti desítek
dobrovolníků a šikovnosti tvůrců byl natočen krátký
film, který byste měli vidět! Doufám, že Vás potěší
malá ochutnávka ve formě fotek z náročného natá-
čení. Děkuji všem, kteří se letošních maškar zúčastnili. 
Minule jsem Vám slíbil prozradit jméno našeho nového
kolegy v Živém Milevsku. Bude pracovat jako ener-

getický specialista a je jím Michal Polanecký – zastu-
pitel, bývalý místostarosta, později ředitel Služeb
Města Milevska. Jsem rád, že jsme dokázali hodit
politiku za hlavu, a věřím, že spojení našich sil povede
k výraznému posílení Živého Milevska a bude mít pozi-
tivní vliv na rozvoj města. Článek o Živém Milevsku
od Víta Krále i rozhovor s Michalem Polaneckým jsou
součástí tohoto vydání.    
Milí čtenáři, máme za sebou první zasedání Zastupi-
telstva města Milevska v letošním roce. Konalo se
10. února a mezi hlavní body jednání patřilo hlasování
o novém vedoucím městské policie. Jsem rád, že
zastupitelé jednomyslně podpořili můj návrh a zvolili
jím milevského rodáka Václava Bardu. Jako starosta
se těším na spolupráci s ním, protože jde o slušného,
pracovitého člověka, který dobře zná svoji práci a má
respekt u kolegů i veřejnosti. Chci, abychom postupně
vrátili městské policii renomé, jaké by si zasloužila,
pravidelně Vás budeme informovat o všem důležitém
a důsledně dbát na pořádek ve městě. 
Dalším bodem jednání zastupitelstva bylo schválení
zbylých 3 strategií rozvoje města, které zpracovalo
Živé Milevsko. Kdo se trochu zajímá, dobře ví, jak jsou
pro nás důležité, neboť jejich existence je nezbytnou
podmínkou pro získávání tolik potřebných dotací.
Druhým důvodem je prostý fakt, že bez nich nemů-
žeme pomyslet na plnohodnotný a dlouhodobý rozvoj
města, protože jej sami nevymyslíme. Strategie,
pokud jsou zpracované kvalitně, nejen nám, kteří
město vedou v současnosti, ale i našim nástupcům

říkají, co si počít. Cítím velký pokrok v tom, že se nám
po třech letech trápení daří přesvědčit většinu našich
zastupitelů o správnosti našeho jednání. Samozřejmě
až na ty, kteří tak nějak nemohou překousnout úspěch
něčeho, proti čemu tak sveřepě bojovali, a raději se
bezradným zdržením při hlasování snaží dodržet jisté
dekorum.
Důležitým a úspěšným bodem jednání milevských
zastupitelů bylo schválení podmínek pro prodej
pozemků v podnikatelském parku. Umožní nám jednat
se zájemci o podnikání v Milevsku. Mohu Vám slíbit,
že jak rada města, tak i zastupitelé budou úzkostlivě
dbát na to, abychom vybrali firmy, které svým zamě-
řením a nabídkou pracovních míst Milevsku pomo-
hou.
Dovolte, abych Vám všem popřál hodně zdraví a rados-
ti po celý březen. 

Ing. Ivan Radosta, starosta města

VÁŽENÁ NÁVŠTĚVA ZE SLOVINSKA

V pátek 19. února zavítala do Milevska velvyslankyně slovinské republiky paní Tanja Strniša. Po přijetí na
radnici si prohlédla výstavu pana Josefa Luxemburga pod názvem Slovinský masopust ve fotografiích, zajímala
se také o tradici našeho masopustu, dále zavítala do Milevského kláštera a také se podívala, jak se daří Lípě
českoslovinského přátelství, kterou zde před dvěma lety vysadil její předchůdce. 

Michal Horek, místostarosta města

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
Ředitelství obou
základních škol
oznamují, že zápis
žáků do 1. tříd 
pro školní rok
2021–2022 se koná
v pátek 9. dubna od
14 do 17 hodin
a v sobotu 10. dub-
na od 9 do 11 hodin
v budovách obou
základních škol

v Milevsku. Zápis je určen pro děti narozené do
31. srpna 2015.
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský
průkaz. O formě zápisu (zda dítě bude přítomno zápisu
či nikoli) bude rozhodnuto podle aktuálních vládních
nařízení. Aktuální informace najdete na webových
stránkách škol.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel 1. ZŠ Milevsko
a Mgr. Michal Divíšek, ředitel 2. ZŠ Milevsko
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 25. 1. 2021
• Vzala na vědomí informace o projektu „Rekonstrukce aleje v Nádražní

ulici“ a rozhodla uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku na dodávku a výsad-
bu 15 ks vzrostlých stromů l ip stříbrnolistých včetně příslušenství v podo-
bě protikořenových bariér a závlahových systémů v Nádražní ulici s firmou
Park+ za nabídnutou cenu 312 725 Kč bez DPH.

• Rozhodla nenavyšovat nájemné o 3,2% úředně vyhlášené míry inflace
za rok 2020 pro nájemce nebytových prostor, nemovitých věcí – pozemků
ve vlastnictví města Milevska.

• Vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace
na vstupní šachty do zatrubněných vodotečí Milevsko a rozhodla uzavřít
smlouvu o dílo na tuto akci se společností Čevak a. s. za nabídkovou cenu
celkem 59 360 Kč bez DPH.

• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné
zakázky „Protipovodňová opatření pro město Milevsko“ a rozhodla o výbě-
ru nejvhodnější nabídky podané f irmou Voicesys s. r. o. za nabídkovou
cenu 4 512 363 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je výstavba varov-
ného a informačního systému města Milevska zajišťujícího základní ozvu-
čení povodňové oblasti města prostřednictvím venkovních akustických
jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel.

RADA MĚSTA DNE 8. 2. 2021
• Vzala na vědomí výsledek vyhlášeného záměru na prodej dřeva lesů města

Milevska vytěženého v I. pololetí 2021 a rozhodla uzavřít smlouvu na
prodej dřeva LMM se společností ALCEDO MC s. r. o. Celkem se jedná
o 780 m3 dřeva v pěti jakostních skupinách.

• Neschválila pokácení tří lip srdčitých a jednoho smrku omorika v ulici
Čs. armády (pozemek parc. č. 580/1) na základě žádosti Bytového družstva
Čs. armády 728.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 10. 2. 2021
• Schválilo:

1. Strategii rozvoje Smart City v Milevsku 
2. Strategii rozvoje podnikatelského parku Milevsko, podpory malého

a středního podnikání a inkubačního a akceleračního programu v Milev-
sku 

3. Strategii rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu 
• Schválilo poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Milevska

z dotačního programu „Sport 2021“ na rok 2021 pro jednotlivé žadatele
v celkové výši 4 420 000 Kč.

• Schválilo pravidla pro prodej pozemků v podnikatelském parku Milevsko,
která jsou v souladu s dotačními podmínkami programu 122D20, pod-
programu 122D201 Smart Parks for the Future, do kterého byla podána
žádost o dotaci na projekt Podnikatelský park Milevsko. Tato nová Pravidla
ruší Pravidla prodeje pozemků v podnikatelském parku Milevsko č.
SZ-ZMM-6/2018, ev. č. MM 17690/2018, schválené Zastupitelstvem města
Milevska, usnesením č. 355/18 ze dne 9. 5. 2018. 

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

ROZŠÍŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY
Projekt rozšíření Domova pro seniory v ulici 5. května se týká stavebních úprav
jak venkovních (bezbariérový chodník, komunikace a parkoviště), tak vnitřních
(rekonstrukce a vybudování kuchyně 1. podlaží včetně jejího vybavení), nástavby
4. podlaží, půdní vestavby, přístavby evakuačního výtahu, pořízení zdravotního
vybavení a základního vybavení pro klienty a personál.
V současné době v okrese Písek poskytují péči pro seniory Sociální služby Města
Milevska, kde je aktuální kapacita 44 lůžek, Diakonie České církve evangelické
v Písku s kapacitou 34 lůžek a SeneCura SeniorCentrum Písek s kapacitou 103 lůžek. 
Díky projektu rozšíření Domova se v Milevsku zvýší kapacita o 34 lůžek (celkem
78), tím dojde i k vytvoření nových pracovních pozic. Při optimálním personálním
zajištění je uvažováno s počtem 15 nových pracovníků. 
Celkové náklady na akci jsou ve výši 55 mil. Kč, z toho dotace ve výši 27 mil. Kč
vše vč. DPH. Realizace projektu bude zahájena na přelomu měsíců březen a duben
a předpokládané dokončení realizace je stanoveno na říjen roku 2022. 

DOTAČNÍ PROGRAM SPORT 2021
Město Milevsko je již řadu let nositelem dotačního programu „Sport“ pro podporu
aktivní činnosti co největšího počtu občanů města, a to zejména v oblasti orga-
nizovaného sportování dětí a mládeže do 21 let. Hlavním posláním je nabídnout
občanům možnost kvalitního aktivního využití volného času, přispět ke zdravějšímu
životnímu stylu a odpoutat děti a mládež od negativních vlivů vyskytujících se ve
společnosti. Podpora směřuje také k propagaci jména města aktivní reprezentací
na sportovních akcích. 
Žadatelé mohli žádat ve třech oblastech. První se týkala podpory systematického
sportování mládeže, druhá pořádání sportovních akcí a třetí nákupu sportovního
vybavení pro mládež. Příjem žádostí byl ukončen 30. prosince 2020. Jako v minulém
roce se dotace poskytuje na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městem a žada-
telem. 
Na veřejném zasedání zastupitelstva města Milevska dne 10. února bylo schváleno
rozdělení dotací mezi jednotlivé žadatele. Celkem bylo rozdáno 4 420 000 Kč,
kdy částka 4 220 000 Kč byla vložena do oblasti systematického sportování
mládeže. Ve zbylých dvou oblastech bylo rozděleno vždy po 100 000 Kč. Podrobný
přehled rozdělených prostředků naleznete na webových stránkách města. 

Nástavbou 4 podlaží vznikne 18 nových ubytovacích jednotek, nová společenská
místnost či nové zázemí pro zaměstnance. V 1. podlaží bude zrekonstruováno
dosavadní místo pro výdej dovážené stravy a vznikne tak nová kuchyň se zázemím
a jídelnou. 

Pohled z jihovýchodní strany – aktuální stav a vizualizace. 
Bc. Diana Trubková, odbor investic a správy majetku

PODPORA SYSTEMATICKÉHO SPORTOVÁNÍ MLÁDEŽE
Žadatel Požadavek Schváleno
FBC DOŠWICH Milevsko z. s. 470 000 Kč 410 000 Kč
Handball club Milevsko z. s. 277 000 Kč 220 000 Kč
FC ZVVZ Milevsko z. s. 1 300 000 Kč 1 090 000 Kč
TJ Sokol Milevsko 320 000 Kč 320 000 Kč
Proactive z. s. Milevsko 330 000 Kč 300 000 Kč
Krasobruslařský klub Milevsko z. s. 200 000 Kč 120 000 Kč
Hockey club Milevsko 2010 z. s. 1 700 000 Kč 1 550 000 Kč
2N Aerobic club Milevsko, z. s. 15 000 Kč 10 000 Kč
TK ZVVZ Milevsko, z. s. 200 000 Kč 200 000 Kč
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PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ
Žadatel Požadavek Schváleno
FBC DOŠWICH Milevsko z. s. 15 000 Kč 12 000 Kč
Školní sportovní klub AŠSK při gymnáziu 4 900 Kč 2 000 Kč
Handball club Milevsko z. s. 20 000 Kč 10 000 Kč
FC ZVVZ Milevsko z. s. 45 000 Kč 5 000 Kč
TJ Sokol Milevsko 12 600 Kč 9 000 Kč
Proactive z. s. Milevsko 35 000 Kč 30 000 Kč
NK TUKANI MILEVSKO z. s. 20 000 Kč 3 000 Kč
Krasobruslařský klub Milevsko z. s. 25 000 Kč 10 000 Kč
R TEAM z. s. 20 000 Kč neschváleno
2N Aerobic club Milevsko, z. s. 9 000 Kč 3 000 Kč
Racing Rescue z. s. 34 750 Kč neschváleno
TK ZVVZ Milevsko, z. s. 20 000 Kč 16 000 Kč

NÁKUP SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ PRO MLÁDEŽ
Žadatel Požadavek Schváleno
FBC DOŠWICH Milevsko z. s. 20 000 Kč 15 000 Kč
Handball club Milevsko z. s. 20 000 Kč 10 000 Kč
FC ZVVZ Milevsko z. s. 60 000 Kč 18 000 Kč
TJ Sokol Milevsko 11 000 Kč 11 000 Kč
Proactive z. s. Milevsko 50 000 Kč 15 000 Kč
Krasobruslařský klub Milevsko z. s. 20 000 Kč 5 000 Kč
Hockey club Milevsko 2010 z. s. 20 000 Kč 18 000 Kč
Adéla Kašparová, DiS. 50 000 Kč 5 000 Kč
2N Aerobic club Milevsko, z. s. 7 805 Kč 3 000 Kč

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A OSVĚTLENÍ
Tak jako každý rok, tak i v roce 2021 se město Milevsko
chystá investovat do oprav chodníků a veřejného osvět-
lení. Celkem je vyčleněna částka dosahující 8,5 mil Kč. 
V ulici Havlíčkova dojde k rekonstrukci chodníků a veřej-
ného osvětlení. Dále dojde k dokončení rekonstrukce
chodníku v ulici Sokolovská v úseku od Jarlochovy ulice
k„jatkám“. Rekonstrukce chodníků se taktéž dočkají dílčí
části ulic Komenského, Libušina a B. Němcové, kde se
plánuje oprava chodníků před bytovými domy. V ulici

Petrovická dojde k úpravě a rozšíření vjezdu do zástavby rodinných domů.  Nového
povrchu se také dočká část chodníků v areálu milevského hřbitova, které byly v důsledku
prací na odvodnění hřbitova poškozeny. 
Nové veřejné osvětlení se připravuje pro místní část Dmýštice, které proběhne v součinnosti
s uložením vysokého napětí do země. Na nové veřejné osvětlení se mohou také těšit
milevské ulice Blechova, Družstevní, Kpt. Nálepky, Št. Dvořáka, Hůrecká cesta, Alšova
a Na Hůrkách, které budou dotačně podpořeny z programu Efekt v částce 500 tis. Kč.
V ulici Kpt. Nálepky bude opraven povrch vozovky, který byl poničen a provizorně
opraven při rekonstrukci plynovodu v roce 2019. 
V průběhu roku se pracuje na přípravách dalších oprav chodníků aveřejného osvětlení,
které se dle vývoje situace mohou také realizovat a o nichž vás budeme průběžně
informovat. Michal Horek, místostarosta města

JAKÁ BUDE NOVÁ ČÁST DÁLNICE D4?
V úterý 9.února Poslanecká sněmovna rozhodla oschvá-
lení finančního závazku státu vůči francouzskému kon-
sorciu DIVia za dostavbu dálnice D4 astavba bude během
několika týdnů, po podepsání příslušných smluv, zahá-
jena. V loňském roce jsem v Milevských novinách adalších
týdenících publikoval článek o dostavbě těchto zbýva-
jících 32 kilometrů dálnice D4 mezi Miroticemi na Písecku
a Milínem na Příbramsku, která bude probíhat formou
PPP. Jedná se v ČR opilotní projekt partnerství veřejného

asoukromého sektoru. Jelikož jsem dostal řadu dotazů k tomuto ojedinělému infra-
strukturnímu projektu, tak uvedu ještě pár doplňujících informací a faktů.
Nejčastější otázka se týkala systému zpoplatnění této části dálnice. Bude to jako ve Francii,
kde jsou na dálnici mýtné brány s poplatky? Odpověď zní, že ne. Cestování po dálnici D4
nebude zatíženo žádným zvláštním mýtným poplatkem, stane se součástí systému dál-
ničních a rychlostních komunikací v ČR, které jsou zahrnuty v ceně dálniční známky.
Druhý nejčastější dotaz byl na provedení stavby a rychlost výstavby. Dálnici chybí
k úplnosti 32 kilometrů rozdělených na pět úseků: Háje – Milín, Milín – Lety, Lety
– Čimelice, Čimelice – Mirotice, Mirotice rozšíření. S výstavbou vzniknou i obchvaty
obcí, především Čimelic, ale také Chraštic a Chraštiček. Stavebně náročnější bude
i realizace mimoúrovňové křižovatky Lety, ze které bude také odbočka na Milevsko. 
Dokončení chybějících úseků D4 pomůže propojení jihočeského kraje, zejména
oblastí Písecka aStrakonicka se středočeským regionem asPrahou. Pozitivní dopad
to bude mít i na naše v jihočeském regionu nejseverněji položené město Milevsko.
Celá stavba by měla být hotova do jara roku 2024.

JUDr. Martin Kupec, Ph.D., radní města Milevska, 
člen Dopravního výboru Jihočeského kraje

Ing. Lenka Džermanská, odbor regionálního rozvoje

V plném rozsahu je plán investic a oprav majetku města Milevska pro rok 2021
možné shlédnout na webových stránkách města.

STRUČNÝ PLÁN INVESTIC A OPRAV
A) Rozpočtová část

1. Kapitálové výdaje na majetku města
Název akce Rozpočet 

(v tis. Kč)
Realizace projektu výstražného a varovného systému 5 787,70
ZŠ Milevsko a MŠ Milevsko 9 900
Průmyslová zóna Dukelská – Podnikatelský park 10 000
Úpravy kanalizací a vodotečí po provedeném průzkumu 600
Údržba klášterního mostu přes Milevský potok 2 400
DPS 36 350
Rekonstrukce prostor městských objektů 700
Veřejné osvětlení doplnění a rekonstrukce 2 150
Drenážní systém na novém hřbitově – II. etapa 1 800
Depozit pro kočky 400
Obnova kamerového systému 200
Kruhový objezd ul. Blanická 250
Parkoviště 250
Sítě 1 500
Kanalizace a ČOV v přilehlých obcích 1200
Fasáda Růžek 200
Dopravní uzel (přestupní terminál) vlakové nádraží 400

2. Výdaje na opravy majetku města
Název Částka
Opravy dle vývoje a potřeb – silnice, chodníky, dopravní značení 2 750
Oprava – MŠ, repase oken, hřbitov, věžička, kašna atd. 5 210
Provoz elektrokol 20

B) Nerozpočtová část
1. Hospodářská činnost

Název Částka
SMM – opravy celkem 500
ČEVAK – opravy 5 000
Skládka – běžné opravy 200
Byty – běžné opravy, výměny 3030
Nebyty – běžné opravy 1847
ZVVZ Energo – běžné opravy 750
Poliklinika – běžné opravy 30
SPOS 600
Správa lesů – běžné opravy 50

NOVÝ REZERVAČNÍ SYSTÉM
Město Milevsko spustilo ve středu 27. ledna nový Rezervační systém
na odboru dopravy. Byly tak rozšířeny možnosti Rezervačního sys-
tému, který funguje na odboru vnitřních věcí, v agendách občan-
ských průkazů a cestovních dokladů již od konce roku 2018.
Rozšíření se týká agend evidence řidičů a evidence vozidel na

odboru dopravy a živnostenském. Rozšíření nabízí občanům pohodlné vyřízení
záležitostí vkonkrétní den ahodinu na vytížených pracovištích, bez čekání afronty,
kdy klienti objednaní prostřednictvím rezervačního systému mají ve vyřízení svých
záležitostí přednost. Základní podmínkou úspěšné rezervace je funkční emailová
adresa, na kterou je po úspěšném dokončení rezervace klientovi zaslán PIN, který
je nutné zadat na terminálu u vstupu do budovy městského úřadu.
Odkaz na rezervační systém naleznete na webových stránkách města Milevska 
www.milevsko-mesto.cz nebo na https://rezervace.milevsko.qtcloud.cz/.

Tomáš Přibyl, odbor kancelář úřadu



s realizací (opravou) přípojky inženýrských sítí (plyn, vodovod, kanalizace…)
nutný fyzický zásah do veřejné komunikace. Režim zvláštního užívání komunikace
se však týká i předsunutého prodejního místa, pultového prodeje, vystavování
zboží (truhlíky s květinami a podobně), či umístění předzahrádek a reklamních
poutačů (stojany „A“) na veřejné komunikaci.

Je důležité upozornit, že nedílnou součástí žádosti o povolení zvláštního užívání
komunikace je i předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace (SÚS Písek pro
silnice II. a III. třídy nebo MěÚ Milevsko, Odbor investic a správy majetku, pro
místní komunikace) a stanovisko DI PČR Písek. Velmi často se stává, že žadatel
přichází „na poslední chvíli“, tedy pár dní před plánovanou realizací, bez těchto
předchozích vyjádření, a není tak často možné vydat příslušná povolení na poža-
dovaný termín a stavbu realizovat.
Často je, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci,
pro plánovanou realizaci požadovaných oprav zapotřebí i stanovení přechodného
dopravního značení. V daných případech se toto stanovení povoluje formou Opa-
tření obecné povahy, které je nutno vyvěsit na úřední desce. A protože i tento
úkon má zákonem stanovené lhůty, je potřeba tato povolení pro plánované
stavební práce, při nichž dojde k záboru veřejné komunikace, zajišťovat v dosta-
tečném časovém předstihu.
Nezřídka se stává, že si žadatel není jist přesným datem uskutečnění povolovaného
záměru (například vlivem subdodávek, klimatických podmínek…), ale je mu
známa celková doba (časový úsek) oprav. Povolení zvláštního užívání komunikace
lze však upravit na určený počet dní v konkrétním měsíci, aby bylo možno tento
záměr realizovat.
Příslušný formulář je pro žadatele k dispozici na webových stránkách města
Milevska (www.milevsko-mesto.cz), případně v kanceláři silničního správního
úřadu (Sažinova 843, č. dveří 124). 

Ing. Jaroslav Bláha a Ing. Michal Kovařík, odbor dopravy a živnostenský
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UPOZORNĚNÍ NEJEN PRO STAVEBNÍKY
Vzhledem k nadcházejícímu období, spojenému zejména s „budováním“, tedy
období oprav a úprav domů, chat a jejich okolí, bychom rádi upozornili na režim
tzv. zvláštního užívání. Pokud zamýšlený rozsah prací jakkoli zasáhne do veřejné
komunikace (silnice, chodníku, parkoviště...), nese s sebou tento záměr povinnost
zajistit si s dostatečným časovým předstihem, tedy nejméně 30 dní před započetím
prací, příslušná povolení, která se vztahují k zamýšleným úpravám.

Ve většině případů se jedná právě o povolení tzv. zvláštního užívání komunikace
podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, které vydává příslušný silniční správní úřad. Nejčastěji se zvláštní
užívání komunikace týká činností, při nichž jsou prováděny stavební práce např.
na fasádě nebo střeše objektu, kdy je, v rámci provedení stavby, zapotřebí umístit
na chodník (silnici) lešení nebo kontejner pro stavební suť, případně je v souvislosti

NOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Město Milevsko má v současné době vybudovaný systém varování a informování
z let 2002 až 2007. Jedná se o již zastaralý analogový systém, který neodpovídá
současným technickým požadavkům pro připojení do „Jednotného varování
a informování obyvatelstva“. Tento starý systém je možno využívat jak v současné
době, tak i v budoucnu. V případě výpadku elektrické energie nebo poruchy při-
jímače však není zajišťováno varování a informování obyvatelstva. Jak již bylo
řečeno, jedná se o analogový systém, který nevysílá zpětnou vazbu o závadě na
koncovém prvku hlásiče, takže o jeho nefunkčnosti se většinou dozvíme až na
základě podnětu od občanů. Toto se ukázalo zejména při současném nouzovém
stavu, kdy v jarních měsících 2020 bylo zjištěno, že nefunguje celkem 22 hlásičů
z celkového počtu 54, které jsou rozmístěné v intravilánu města. Další nevýhodou
současného systému je to, že hlásiče jsou rozmístěny daleko od sebe, čímž dochází
k tomu, že se přenos zvuku tzv. „tříští“ o okolní zástavbu. Rovněž dochází k tomu,
že občané, kteří bydlí v těsné blízkosti hlásiče, si stěžují na jeho hlučnost a ti,
kdo bydlí dál, si naopak stěžuji, že nic neslyší. Tyto dva zásadní problémy při
vybudování nového systému odpadnou.
Jedná se o digitální obousměrný provoz, tzn. že funguje zpětná vazba o jakémkoliv
problému na koncovém prvku. Místo současných 54 bude nově instalováno 118 hlá-
sičů, čímž dojde ke zkvalitnění přenosu zvuku. Dále bude systém napojen na
Hasičský záchranný sbor ČR, který bude moci do systému operativně vstoupit
v případě hrozícího nebezpeční nebo jiné mimořádné události.
V rámci vybudování nového moderního systému byla v prosinci 2019 na Ministerstvo
životního prostředí podána žádost o poskytnutí dotace z operačního programu
v oblasti podpory „Preventivních protipovodňových opatření“. Součástí tohoto
projektu je zároveň rozšíření a aktualizace Digitálního povodňového plánu. S uve-
denou žádostí bylo město Milevsko úspěšné. Díky získané dotaci v roce 2020 pro-
běhly administrativní úkony jako vypracování technické a projektové dokumentace,
výběrové řízení atd. V lednu 2021 vzešla z výběrového řízení firma, s kterou již
město Milevsko podepsalo smlouvu. K vlastní realizaci projektu by mělo pak dojít
cca v květnu s tím, že se zhotovitel zavázal celou akci ukončit na podzim letošního
roku.
Věřím, že vybudováním tohoto nového moderního systému varování a informování
dojde ke zkvalitnění předávání informací občanům, zvláště pak v této nepříznivé
době. 

Bc. Jiří Batysta, odbor kancelář úřadu

SČÍTÁNÍ LIDU 2021
V letošním roce proběhne sčítání lidu, a to
ve dvou etapách. První fáze proběhne online
ve dnech od 27. března do 9. dubna. Lidé se
budou moci sečíst přes webovou nebo mobil-
ní aplikaci bezpečně z pohodlí domova, bez
nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komi-
sařem. Jedinou podmínkou online sečtení
je přístup k internetu.

Druhá fáze, přes tištěný formulář, proběhne od 17.dubna do 11. května. Klasický
listinný formulář je připraven pro ty, kteří se nezúčastní sčítání elektronicky. Za
velmi přísných hygienických opatření ho občan získá od sčítacích komisařů spolu
s odpovědní obálkou. Vyplněné formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv
poštovní schránky, nebo odevzdat na kontaktním místě sčítání.
Veškeré informace o Sčítání 2021 jsou dostupné na stránkách www.scitani.cz,
infolince 274 056 789, e-mailu dotazy@scitani.cz a také na úřední desce
města http://edeska.milevsko-mesto.cz:81/.../eDeskaDetail.jsp...
Sčítání nezajišťují obce ani městské části, ale Český statistický úřad ve spolupráci
s Českou poštou.

korl



PRVNÍ MÍSTA PRO ŽIVÉ MILEVSKO

Organizační složka města Milevska – pro někoho trn v oku, pro někoho jenom
název a pro někoho práce na rozvoji města, které máme všichni rádi. A je jedno,
jestli to nazýváme SMART nebo se nám více líbí například regionální rozvoj. Protože
Živé Milevsko zapojuje do svých projektů i obce, které patří do rodiny milevského
regionu, místní podnikatele, školy a školky, ale třeba také ty, kteří devět století
pečují o více než osmisetletý milevský klášter.
SMART aktivity jsou často špatně interpretovány tím, že se jedná o zavádění
moderních technologií do obcí a měst. Moderní technologie jsou ale pouze součástí
SMART aktivit. Když bychom měli jednoduše vysvětlit, o co se tedy jedná, volili
bychom tento popis. SMART je poučení se z minulosti, maximální využití technologií
současnosti a vize do budoucnosti.
Živé Milevsko splnilo svůj úkol a dokončilo čtyři strategie města, na kterých se
pracovalo od roku 2018. Zastupitelstvo města všechny čtyři strategie schválilo,
a tak nyní nastává další proces, který by každá strategie měla obsahovat, a to je
plnění akčního plánu. 
Je třeba poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu, a především těm, kteří svou
podporou našim aktivitám věřili. Důležitou osobou při prosazování nových postupů
je vždy odolný a silný starosta, a právě takového Milevsko má. Je ale také třeba
poděkovat těm, kteří nás svou kritickou zarputilostí proti našim aktivitám a nedů-
věře v důležitost a využitelnost naší práce pro město Milevsko vlastně posunovali
ke zdárnému cíli a maximálnímu nasazení.
Dvě ceny, obě za první místo v celorepublikové soutěži Chytrá města pro budouc-
nost, jsou také důkazem, že i v porovnání s ostatními městy jsme uspěli s naší
prací před odbornou porotou a roky 2019 a 2020 se staly pro Milevsko vítězné.
A co nás čeká v dalších dvou letech? První, co se povedlo, je získat dotaci z ope-
račního programu Zaměstnanost ve výši skoro 3,7 mil. Kč na získání certifikace
ISO 50001, které se přímo týká zavedení systému hospodaření s energiemi města
Milevska. Myslím si, že tento projekt bude mít příznivý dopad na kontrolu práce
s energiemi a úsporu financí města, které se pak například mohou využít pro jiné
účely.
Naše řady posílí ve funkci energetického specialisty nový kolega Michal Polanecký,
který má především velkou znalost místopisu, má zkušenosti s vedením úřadu,
jako zastupitel i zkušenosti při projednávání důležitých témat, které město
Milevsko řeší, a také zkušenost s vedením Služeb Města Milevska. V tomto čísle
zpravodaje je představen v samostatném rozhovoru, kde jistě popisuje své znalosti
a dovednosti, které ho vedly k rozhodnutí spolupracovat na tak těžkém a rozsáhlém
tématu, kterým energie a úspory energií jistě jsou. 
Osobně se na spolupráci s panem Michalem Polaneckým těším a věřím, že budeme
skvělý tým a dokážeme společnou prací uspět a přesvědčit občany a vedení města,
že má smysl o městě uvažovat strategicky a za využití moderních postupů a přís-
tupů. 
Jako velice důležitá se jeví i spolupráce se strategickým partnerem města, kterým
není nikdo jiný než ZVVZ Group. Pan starosta a nový pan generální ředitel několikrát
zasedli ke společnému stolu a dohoda o spolupráci je již připravena k podpisu.
Je správné, že město a největší místní zaměstnavatel mají společné plány. 
Naše práce bude směřovat i k již vypracovaným strategiím, zavádění jejich cílů
do praxe a reality města. Dále se chceme podílet na realizaci Podnikatelského
parku a dál se zabývat zajímavými a smysluplnými projekty pro město Milevsko.
Velmi náročná práce bude na vybudování tzv. multimodálního uzlu, což je jednoduše
řečeno spojení vlakového a autobusového nádraží, vytvoření nového systému
městské hromadné dopravy tak, aby občan vlastně ani nepoznal změnu, nebo
poznal pouze tu, která povede ke zlepšení dopravního a přepravního chování ve
městě. Na toto téma připravujeme besedy s občany, aby byli informováni dříve,
než se některé změny projeví, a mohli se k nim včas vyjádřit.

Za tým Živé Milevsko Vít Král
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Poplatek platí • držitel psa, tj. osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území
města Milevska 
• poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců

Splatnost • 31. 3. 2021

Sazby Místo přihlášení  Jeden Další Jeden pes Další pes
nebo sídlo pes pes (držitel (držitel 
držitele psa starší starší 

65 let) 65 let)

v rodinném domě, 300 Kč 500 Kč 100 Kč 300 Kč
na ohlašovně MěÚ

v bytovém domě 1000 Kč 1500 Kč 200 Kč 300 Kč

v částech města 100 Kč 150 Kč 50 Kč 75 Kč
Velká, Rukáveč, 
Dmýštice, 
Něžovice, Klisín

v ostatních 500 Kč 1000 Kč
objektech 
(hlídání objektu)

Osvobození • osoba nevidomá
• osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické

osoby podle zákona upravujícího sociální služby
• osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P 
• osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvede-

ných osob 
• osoba provozující útulek pro zvířata
• osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní

právní předpis
• osoba, která je členem kynologického svazu

Způsob platby • v hotovosti i platební kartou v pokladnách MěÚ Milevsko 
• převodem na účet města Milevska č. 19-0640992319/0800

(jako identifikaci poplatníka uveďte správný variabilní symbol,
který vám byl přiřazen správcem poplatku)

Kontakt • Pavlína Zděnková - správce poplatku, tel. 382 504 132, 
e-mail pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Poplatek platí • fyzická osoba přihlášená k pobytu na území města Milevska 

• vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena k pobytu žádná

osoba

Sazba • 492 Kč za osobu a kalendářní rok

Splatnost • 30. 4. 2021 pro osoby s trvalým pobytem v Milevsku

• 31. 5. 2021 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob

Úlevy a osvobození • studenti do 26 let ubytovaní mimo město

• osoby pobývající déle jak 6 měsíců v zahraničí

• osoby ve výkonu trestu odnětí svobody 

• důchodci pobývající část roku v rekreačních objektech 

• osoby zdržující se ve zdravotnických zařízeních déle jak 3 měsíce

• osoby umístěné v některých typech sociálních zařízení (např.

v dětském domově, domově pro seniory, domově pro osoby se

zdravotním postižením) 

Způsob platby • v hotovosti i platební kartou v pokladnách MěÚ Milevsko 

• převodem na účet města Milevska č. 19-0640992319/0800 (jako

identifikaci poplatníka uveďte správný variabilní symbol, který

vám byl přiřazen správcem poplatku)

Kontakt • Pavlína Zděnková - správce poplatku, tel. 382 504 132, 

e-mail pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD



ROZHOVOR S NOVÝM ŘEDITELEM MP
Na konci loňského roku odstoupil
po dvaceti letech z funkce ředitele
Městské policie v Milevsku Jan
Krlín. Na přechodnou dobu byl pro-
to vedením pověřen jeho zástupce
Vilém Hrudka. Na veřejném zase-
dání zastupitelstva města, kona-
ném 10. února, byl na návrh sta-
rosty jako nový ředitel městské
policie zvolen Václav Barda. My
jsme se ho zeptali na pár otázek.
Kolik let u policie pracujete?
U policie jsem už 28 rokem. Po celou
dobu sloužím v Milevsku. Nejprve

ROZHOVOR   ENERGETICKÝM SPECIALISTOU
Nově se v řadách týmu organizační
složky města Živé Milevsko objevuje
Michal Polanecký v roli energetic-
kého specialisty. Jak on nahlíží na
současný stav energií v Milevsku,
jaké má dosavadní zkušenosti či co
ho v letošním roce čeká se dozvíte
v následujícím rozhovoru.
Jak vnímáte současný stav
v oblasti energií v našem městě?
Vidím zde prostor pro spolupráci
napříč všemi městskými organiza-
cemi. Téma energií si zaslouží spo-
lečný pohled na oblast elektřiny,

tepla, plynu i vody v rámci celého města. Řešit lze i PHM.
Jak byste popsal pozici energetického specialisty?
Jde o pozici, která má na starosti systematický a dlouhodobý přístup k energetice
pod záštitou vedení města. Je zde nutná komunikace napříč úřadem a vstupovaní
do všech činností, které mají vliv na energetiku. Na této pozici se vyhodnocuje
spotřeba energií a hledají se nová komplexní opatření pro další snižování spotřeby
energií.
Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti v této oblasti?
Kromě toho, že jsem elektrotechnik, mám i specializaci na technická zařízení
budov, tedy topení, chlazení, větrání, vodoinstalace i odpady, hlučnost, vlhkost,
měření a regulaci, osvětlení atd. Deset let mám i zkušenosti se zaváděním a udr-
žováním managementu kvality ISO, v tomto případě hlavně normu ISO 50001,
což je systém managementu hospodaření s energií.
Jaké úkoly vás čekají v tomto roce?
Mezi první úkoly bude patřit výběr vhodného software pro energetický manage-
ment, kde bude online pasportizace objektů města a jejich odběrných míst energií
s vyhodnocováním spotřeby a nákladů na provoz s ohledem na klimatické podmínky.
V rámci dotačního projektu bude vytvořen energetický plán, kde bude definován
potenciál úspor energie a dlouhodobé cíle snižování spotřeby energie. 
Bude součástí vaší práce i zavádění moderních technologií v oblasti energe-
tiky?
Pevně doufám, že ano a že se mi podaří přesvědčit město, zastupitele a ředitele
městských organizací, že tudy vede cesta a vyplatí se do ní investovat s ohledem
na návratnost prostřednictvím úspor.
Jaké jsou vaše osobní cíle a vize v tomto projektu?
Mým cílem bude navázat spolupráci se všemi zainteresovanými stranami, tedy
jak s vedením města a vedoucími odborů, tak s řediteli městských organizací.
Důležité bude nastavení motivace, aby z možných úspor profitoval jak rozpočet
města, tak konkrétní organizace a její pracovníci. Finanční úspora je však jen
jedna z oblastí, které je třeba se věnovat. Mezi další se řadí zlepšování kvality
ovzduší, zlepšování technického stavu majetku a zlepšení kvality vnitřního pro-
středí.

Děkujeme za rozhovor

6 | Milevský zpravodaj | březen 2021

jsem býval strážník, pak 3 roky zástupce ředitele a poté manažer prevence krimi-
nality. 
Jak jste se k práci policisty dostal? Byl to váš dětský sen?
Asi jako většina malých kluků jsem chtěl být policistou, což mě v době dospívání
přešlo a moje zájmy se začaly ubírat úplně jiným směrem. Po založení městské
policie jsem tehdy s prvními milevskými strážníky chodil na cvičné střelby, kde
jsem se postupně začal seznamovat s jejich prací. Tato práce mě začala zajímat,
a protože jsem v té době už měl po vojně, tak slovo dalo slovo a já se v roce 1993
díky jejich pobídkám přihlásil do výběrového řízení na doplnění sedmého strážníka.
Ve výběrovém řízení jsem byl vybrán a následně jsem k městské policii nastoupil.
Takže jak se říká, kluci mi hodili lano a já se ho chytil.
Plánujete na služebně nějaké změny? 
V plánu jsou pouze drobné úpravy týkající se přerozdělení úkolů jednotlivých strá-
žníků. Více bych se rád zaměřil na prevenci kriminality a na spolupráci s občany,
na zvýšení kontaktu s lidmi a lepšího získávání podnětů. Zároveň považuji za
důležité zvýšit povědomí občanů o činnosti MP, o náplni práce, jaké máme pra-
vomoci, úkoly, či které katastrální území spravujeme. Často vlivem nevědomí
občanů vzniká konflikt nebo dojem, že nemáme zájem některé věci řešit, ale ono
tomu tak není, jenom nás některé zákony omezují. V současné době je preventivní
činnost kvůli pandemii pozastavena, ale jinak za běžného stavu v rámci prevence
přednášíme hlavně dětem ve školách a seniorům. Rádi bychom však povědomí
o městské policii zvýšili i u ostatního obyvatelstva. 
Vybavíte si nějaký úsměvný policejní případ?
Za ta léta bylo úsměvných případů spoustu a na několik si určitě vzpomenu –
např. když se na náměstí E. Beneše opravoval kostel, tak v 1 hodinu ráno jsme
sunda vali podnapilého mladíka ze špičky kostela, kam vylezl po postaveném
lešení a potom se bál dolů. Jednou jsme zas s kolegou ve 2 hodiny ráno lovili na
Vinicích klokana, který utekl z nedaleké farmy. Vzpomínám si také na mladíka,
co se nahý koupal v kašně – tehdy to byla sázka, kterou vyhrál. Kamarádi mu však
utekli s oblečením a on zůstal na náměstí sám a nahý.
Jak vypadá běžný pracovní den?
Mám-li ranní směnu, tak nejprve proběhne předání služby, následně vyřízení nez-
bytných věcí, většinou událostí z noci, což v největší míře tvoří papírování. Poté
dohlížíme na bezpečnost školáků na přechodech před školami, které obsazujeme
dle jejich frekventovanosti. Poté se věnujeme vyřizování stížností občanů a vyrá-
žíme na obchůzky či objížďky města. Dále operativně řešíme podněty z linky 156
a vše, co nám kdo nahlásí, s čím se na nás obrátí nebo co objevíme sami. Činnost
je velmi různorodá a takřka pokaždé jiná.
Noční směna je podobná, s tím rozdílem, že místo přechodů hlídáme benzinové
pumpy, dohlížíme na veřejný pořádek, kontrolujeme a hlídáme majetek. Když
nebudu počítat pěší obchůzky hřbitova, garáží a zahrádek, tak převažuje objížďková
činnost. Vzhledem k našemu počtu jsme ve službě většinou dva, a tak se snažíme
mít v co nejkratším dosahu služební vozidlo, abychom mohli okamžitě zareagovat
a vyjet na přijatá oznámení, třeba na oznámení operátora kamerového systému,
který nám nahlásí někoho jak někde něco ničí. Prostě abychom byli na udaném
místě v co nejkratší době, dotyčného chytili a nepřijeli s křížkem po funuse.
Jaké přestupky v době koronaviru nejčastěji řešíte? Kolik jich týdně bývá?
V současné době především hlídáme dodržování nařízení vlády ČR a Ministerstva
zdravotnictví. Každý den sledujeme změny nařízení, abychom byli neustále v obra-
ze, což vzhledem k nesystematickým a mnohdy i nesmyslným krokům orgánů,
které je vydávají, a následnému chaosu, který v nařízeních vzniká, není leckdy
jednoduché. Pro naší práci musíme rozlišovat nařízení vlády a MZ, protože porušení
jednotlivých nařízení se postihují podle několika zákonů. Také jsme neustále
nápomocni složkám integrovaného záchranného systému. Naopak nám odpadlo
vlivem zákazu vycházení a uzavření restaurací hlídání rušení nočního klidu a projevů
vandalismu opilců v okolí nočních podniků. Přestupků znatelně ubylo, lidé jsou
více doma. Nyní jsou přestupky v úplně jiné oblasti, než jsme před pandemií byli
zvyklí řešit. 
Je covidová doba z hlediska náplně práce pro vás v něčem jiná?
Určitě ano. Jednak nosíme ochranné pomůcky – roušky, respirátory, štíty a rukavice.
A také, jak bylo řečeno, se věnujeme trochu jiným činnostem.
Je dle vás Milevsko bezpečným městem?
Když na různých školeních a kurzech mluvím s kolegy z jiných měst, a to hlavně
ze severu Čech, tak ve srovnání s tím, co se děje u nich, my tu máme celkem klidné
město.

Děkujeme za rozhovor
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Také v roce 2020 pracov-
níci Milevského muzea
zařadili do kartografické
sbírky nové přírůstky,
především do sekce, kde
jsou uloženy staré mapy
se zobrazeným Milev-
skem. Milevské muzeum
tyto mapy systematicky
doplňuje a jejich počet
v nynější době už dosahu-
je 30 kusů. Nejstarší mapy
z našich sbírek, na nichž
najdeme Milevsko, pochá-
zejí z let 1554, 1570
a 1650. 

V roce 2020 byla kartografická sbírka rozšířena například o mapu s názvem Země
Koruny české. Byla vydána v Paříži roku 1704 a jejím autorem je tehdy slavný fran-
couzský kartograf Alexis Hubert Jaillot, jenž měl právo honosit se titulem Geo-
graphe du Roy (Králův zeměpisec). Tato mapa obsahuje veškeré země, které tehdy
náležely Koruně české, tedy jak samotné Čechy, tak i Markrabství moravské,
Slezsko a Lužici (Le Royaume de Boheme, Le Duche de Silesie, Le Marquisats de
Moravie et de Lusace). Milevsko na Jaillotově mapě nalezneme pod tehdy častým
označením „Milaus“.
Dalším přírůstkem kartografické sbírky našeho muzea je mapa s názvem L´Empire
d ́ Allemagne (Císařství německé). Byla vydána v Paříži roku 1742 a jejím autorem

byl Georges-Louis Le Rouge (1712 – 1790), kartograf, rytec a také architekt, geo-
grafický inženýr krále Ludvíka XV. Narodil se v Hannoveru snad roku 1712 a byl
patrně synem architekta francouzského původu Louise Rémy de la Fosse. Proslavil
se zejména velkou pětidílnou mapou Alsaska a později v letech 1733-35 produkoval
pro vojenské účely mapy v souvislosti s válkou o dědictví polské. Od roku 1736 žil
v Paříži, kde se roku 1741 podruhé oženil. S titulem Ingenieur Géographe du Roy
(Královský inženýr - zeměpisec) pracoval ve službách hraběte z Clermontu. Jeho
mapová produkce postupem času narůstala, roku 1744 vydal například mapu
Holandska v 21 listech a od roku 1747 upravoval a překládal ve spolupráci s Johnem
Roqueem mapy z Anglie. Roku 1759 vytvořil velký Atlas Německa, jenž na sto
listech obsahoval písemný popis a podrobné mapy tohoto soustátí. 
Roku 1773 jej však finanční problémy donutily, aby se začal věnovat i jinému
oboru – vydával plány a pohledy na slavné světové zahrady. Toto obsáhlé dílo
vycházelo od roku 1775 do roku 1789 v nepravidelných intervalech a celkový
počet těchto motivů přesáhl číslici 1.500. Je zde často zobrazován nový styl uspo-
řádání zahrad, zvaný tehdy „Anglo-čínský“. Obecně platí, že dílo Le Rouge přispělo
k rozvoji nového stylu zahrad v Evropě, ať už to byly postupimské zahrady v Sans-

souci, anglické zahrady Kew Gardens nebo francouzský park v Ermenonville. 
Klienty pana Le Rouge byla ovšem zejména šlechta, a proto jej roku 1789 fran-
couzská revoluce těžce zasáhla. O jeho práce najednou už nebyl zájem a řada jeho
někdejších zákazníků byla teď pronásledována nebo dokonce skončila pod gilo-
tinou. Z posledního dílu o slavných zahradách tak roku 1789 vyšlo už pouhých 6
rytin. Nevíme ani přesně, kdy vlastně Le Rouge zemřel. Obvykle se uvádí rok 1790,
ale některé zdroje se zmiňují také o roku 1793 nebo 1794. 
Na jeho velké mapě Německa z roku 1742, vydané s královským privilegiem, bychom
Milevsko objevili pod označením „Mileus“. Tato mapa obohatila sbírky Milevského
muzea ve druhém pololetí roku 2020. 
Poslední, třetí, mapou, kterou jsme v roce 2020 získali, je Mapa Království českého,
vydaná v Paříži roku 1751. Jejím autorem je Gilles Robert de Vaugondy (1688–1766),
jeden z nejznámějších francouzských kartografů 18. století. Byl vnukem zakladatele
tzv. dieppské mapové školy, kterou
založil Nicolas Sanson d´Abbeville, krá-
lovský geograf vlámského původu,
jehož synové, synovci a vnuci pak udá-
vali tón mapové atlasové tvorbě až do
konce 18. století. Autorem mnohých
map pak byl i Vaugondyho syn Didier
Robert (1723–1786), některé další
mapy jsou společným dílem otce asyna. 
Roku 1757 otec a syn Vaugondyové
vydali své nejvýznamnější dílo, Atlas
Universel (Všeobecný atlas), který
patří k nejdůležitějším atlasům
18. století. Při tvorbě atlasu využili
Vaugondyové starší zdroje, které však
porovnali s novějšími mapami. Ověřili
a opravili zeměpisnou šířku a délku
mnoha regionálních map pomocí
astronomických pozorování. Starší
materiál byl revidován přidáním mnoha nových místních jmen. Pro mapy Kanady
a Jižní Ameriky byly použity zdroje z Depot de la Marine, oficiálního francouzského
úložiště informací, souvisejících s námořní dopravou. 
Roku 1760 byl Vaugondyho syn Didier, stejně jako předtím jeho otec, oficiálně
jmenován geografem krále Ludvíka XV. 
Naše Mapa Českého království pochází z roku 1751 a obsahuje také Moravu, Slezsko
a Lužici. Město Milevsko zde najdeme pod netradičním označením „Mulhause“.
V okolí Milevska nalezneme na této mapě i celou řadu dalších známých obcí, napří-
klad Wussy (Vůsí), Chyschka (Chyšky), Stabletz (Stádlec) nebo Roth Aujest (Červený
Újezd).     

Vladimír Šindelář – Milevské muzeum

MILEVSKO NA BAROKNÍCH MAPÁCH

Ozdobná kartuš na Jaillotově mapě z roku 1704.

Na Jaillotově mapě nalezneme Milevsko pod označením Milaus. 

Velká mapa německé říše z roku 1742 – autor:
Georges Louis Le Rouge. Milevsko je zde zob-
razeno jako Mileus. 

Mapa Království českého, vydána v Paříži roku 1751. Autorem je Gilles Robert de Vaugondy.
Milevsko tu objevíme pod označením Mulhause. Všechny tři mapy pocházejí ze sbírek
Milevského muzea.
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JAKÉ BYLY LETOŠNÍ MAŠKARY?
Bez diváků, tradičního velkého průvodu, doprovod-
ného programu nebo oblíbeného jarmarku. I přes
současné dění však organizátoři vymysleli způsob,
jak letošní 159. ročník symbolicky uskutečnit a všem
příznivcům této tradiční lidové kultury jej přiblížit.

Z letošního masopustu bylo zachyceno video, na kterém
můžete vidět vše, co neodmyslitelně k maškarám patří.
Jako například psaní veršů na výlohy, získávání nadvlády
maškar nad městem, průvod masek, zabití Bakuse a zro-
zení mladého či opětovné vracení klíče radním města. 

Natáčení probíhalo první únorovou sobotu za dodrže-
ní všech vládních nařízení. Odkaz na video naleznete
na webových stránkách www.milevskem.cz nebo
www.milevskemaskary.cz. Přinášíme několik foto-
grafií ze zákulisí natáčení. korl

I klaunské duo dodržovalo při zkrášlování obličeje dosta-
tečný rozestup. 

Dvě čarodějnice vařily myší polévku. 

Bakus byl za všechny své hříchy odsouzen k smrti. Měl ale štěstí – zabit byl hřebíkem,
který byl v loňském roce nalezen v Milevském klášteře. Takto slavná relikvie ho jistě od
všech hříchů očistí a dopřeje mu klid na duši. A nechybělo ani zrození malého Bakuse,
což značí, že v příštím roce maškary opět budou.

Získávání klíče, tedy nadvlády nad měs-
tem, probíhalo z „výdejního okénka“
milevské radnice.

Rodinky kanibalů by se každý bál. Tyto
úžasné masky si nachystala rodina Maš-
kova. 

I muzika přeci jen byla. Na natáčení nechyběl ani patron Milevských maškar Jožka Šmukař. 

Vodníkům bylo do tance. Některé masky byly precizně připraveny. A to i přesto, že je mohl ocenit
jen natáčecí štáb. 



MAŠKARNÍ FOTOALBUM
Dům kultury Milevsko a Milevské maškarní sdružení pro všechny milovníky maso-
pustu, zvláště pak toho milevského, připravili možnost stát se součástí letošního
maškarního fotoalba. Stačilo se vyfotit v masce, kterou jste měli nachystanou na
letošní neuskutečněný průvod a foto nám zaslat. Dorazilo mnoho fotek v krásných
kostýmech, a to nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Švýcarska. Za snímky
moc děkujeme. Celé maškarní fotoalbum lze shlédnout na webu 
www.milevskemaskary.cz. 

korl

Maso(půst) a bába v nůši Mimoňové

Online karneval ve školní družině v Kovářově

Čmeláčí rodina 

Piráti v DPS
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VÝSTAVA SLOVINSKÉ FOTOKURENTOVANJE
Minulý měsíc byla v milevské knihově připravena zajímavá výstava fotografa
Josefa Luxemburga. Týkala se slovinského masopustu, kterého se Josef se svou
dcerou Leou loni v únoru zúčastnil. Kromě úžasných zážitků si přivezli celou řadu
zajímavých poznatků a snímků.
Na fotografiích je zachycené nejstarší město Slovinska – Ptuj, které je domovem
vína a lidových zvyků. Nachází se ve východní části země na řece Drávě a každý
rok je centrem bujarého maškarního veselí. 
Masopustní průvody mají v okolí Ptuje mnohasetletou tradici. Mezi maškarami
nejvíce vystupuje tzv. kurent, maska démona, který dle tradice vyhání zimu a láká
jaro do kraje. Podle této masky se celé slavnosti říká Kurentovanje. Tradiční průvod
je zapsán do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Ptujská maškarní
slavnost trvá 11 dní, v ulicích se odehrávají průvody a představení, dětský karneval
nebo lidové obyčeje. Vrcholem bývá na masopustní neděli průvod masek, který
navštíví desetitisíce návštěvníků i ze zahraničí. 
Celé město i jeho obyvatelé žijí masopustem – v hospůdkách, barech a kavárnách
se obsluhuje v maskách, nechybí výzdoba na balkonech, domech, oknech, dveřích
či výlohách obchodů. I návštěvníci vyhlížející průvod mívají masky. 
Je to opravdový zážitek být ve varu takto rozdováděného průvodu. Stojí poté
zato, pro uklidnění, navštívit i ptujský hrad nad městem, ve kterém je stálá expozice
masopustních masek, některé si lze i vyzkoušet. Sídlí zde i infocentrum, kde vám
doporučí řadu procházek starobylým městem nebo podél řeky Drávy. 

korl

Nahlédnutí do prostor knihovny, kde výstava byla instalována.

Masopustní nálada z fotografií jenom srší.



V loňském roce při tradičním koledování jsme měli radost z částky 138 745 Kč.
Letošní sbírka je samozřejmě slabší, ale i tak máme velikou radost z vaší štědrosti.
Děkujeme všem, kteří přispěli a i těm, kteří možná ještě přispějí. Naší charitě se
vrátí 65 % z celkové získané částky. Bude použita na podporu pečovatelské služby.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Výtěžek z jednotlivých pokladniček 

Farní charita Milevsko
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VELKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
U příležitosti 30 let svého založení vyhla-
šuje keramická dílna Atelier Radost velkou
výtvarnou soutěž pro děti „Namaluj si svůj
hrneček".
Úkolem je namalovat na čtvrtku formátu
A4 návrh na dekor keramického hrnečku
a do 25. března jej doručit osobně nebo
poštou na adresu Atelier Radost, Kláš-
terní 571, 399 01 Milevsko.
Hrneček má rovný tvar a nahoře je mírně
rozšířený. Do pravého dolního rohu, pro-

síme, uveďte jméno, věk, školu a kontakt. Námět lze předkreslit tužkou, ale potom
musí být namalován štětcem – na keramiku se bude postupovat stejně.
Nejlepší návrhy vybere pětičlenná porota a ty potom budou realizovány svými
autory na keramiku v Atelieru Radost pod vedením zkušeného lektora.
Vítězné návrhy spolu s namalovanými hrnečky budou vystaveny v prostorách
městské knihovny v Milevsku a 1. června spolu s cenami slavnostně předány
v MŠ Klubíčko svým autorům. Hodnotit se bude nápad, kompoziční rozvržení
a práce s barvou.
Věkové kategorie jsou 7-9 let, 10-12 let, 13-15 let a 16-17 let. Děti do 6ti let
včetně budou malovat z důvodu technické náročnosti návrh na talíř průměru
20 cm.
Bližší informace k soutěži a technické detaily ráda zodpoví Věra Pichová na tele-
fonním čísle 602 640 309 či e-mailu atelierradost@seznam.cz.
Zájemci o malování hrnečku z řad dospělých mohou poslat svůj návrh a přihlásit
se na náš e-mail (mimo soutěž). Svou účastí zároveň podpoří výtvarnou soutěž
dětí. Na všechny návrhy se už teď velice těšíme!
Projekt vznikl v době, kdy většina dětí nechodí do školy ani na žádné zájmové
aktivity a svůj čas tráví u počítačů a mobilů. Naší snahou je motivovat děti k tvůrčí
činnosti a umožnit jim, aby si vyzkoušely něco nového. Není úplně jednoduché
namalovat motiv na opravdový hrneček nebo talíř.  Vlastnoručně malovaná kera-
mika zůstane dětem na památku na dobu, kdy se téměř nic nesmělo. Původně
tento motivační projekt vznikl jako podpora výtvarného oboru ZUŠ Milevsko, ale
otevíráme jej i ostatním dětem, které do „výtvarky" nechodí.

Věra Pichová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Farní charita Milevsko ukončila v úterý 2. února Tříkrálovou sbírku rozpečetěním
dvaceti pokladniček na MěÚ Milevsko. Pokladničky byly v kostelích, lékárnách, pro-
dejnách a některé nosily naše děvčata pečovatelky, které většinou navštívily naše
klienty. Výnos byl rovných 55 000 Kč. A formou online daru pro naši charitu máme
k 10. únoru 13 390 Kč. V letošním roce nám do Tříkrálové sbírky zasáhla pandemie
nemoci covid-19. Proto nemohli koledníci přicházet do rodin, neboť zdraví všech
bylo na prvním místě. Kdo chtěl požehnání, mohl ho dostat pouze virtuálně, na
adrese www.trikralovasbirka.cz. Nad vaše dveře naše virtuální ruka nedosáhne,
přesto vám Tři králové přejí, aby Kristus žehnal vašemu domu po celý rok.
Dobrá zpráva je, že letošní online sbírka je prodloužena až do konce dubna . Takže,
kdo to nestihl, může na uvedené webové adrese dále přispívat online. Systém ho
navede a může si vybrat dle obce, či směrovacího čísla, kam svůj dar směřuje.
Nebo jednoduše pod variabilním symbolem 77702013 – což je přímo Farní charita
Milevsko.

VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ ONLINE
I v letošním roce, navzdory přísným hygienickým nařízením, je pro Vás v uzamčené
milevské Galerii M připravena tradiční výstava Výtvarníci Milevska a okolí, která
potrvá do 19. března. Zhlédnout ji můžete zatím online.
Svou tvorbu zde představuje 28 autorů, z nichž někteří vystavují mnoho let,
někteří mají letošní rok premiéru. K vidění je malba, kresba a fotografie, keramické
a kamenné artefakty, fotoobrazy, cínované šperky a kreslený humor. Odkaz na
video najdete na webu www.milevskem.cz. korl

Poutavé obrazy Jany Štindlové

Ukázky výtvarníků Jany Hůlové a Pavla Picha

Fotoobraz Pavla Petržilky

VÝTĚŽEK KDE SE VYBÍRALO
3 353 Kč   Chyšky
2 527 Kč   Nadějkov
4 305 Kč   Milevsko - sv. Bartoloměj
5 717 Kč   Milevsko - bazilika
3 330 Kč   Květov
1 574 Kč   Klučenice
3 570 Kč   Lašovice

11 566 Kč   Kovářov
2 810 Kč   Různé obce, u klientů

369 Kč   Milevsko – lékárna Aspasia
2 846 Kč   Milevsko – Dr. Max

150 Kč   Milevsko – Violka
424 Kč  Milevsko – dom. potřeby

2 749 Kč     Různé obce, u klientů
1 895 Kč   Různé obce, u klientů

666 Kč   Různé obce, u klientů
1 308 Kč   Milevsko - Srdíčko
5 841 Kč   Slabčice

55 000 Kč
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TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE
Pravidelní návštěvníci tělocvičných akademií T. J. Sokol Milevsko si zvykli, stejně
jako členové jednoty, na jejich konání v měsících lednu nebo únoru – s výjimkou
sletových roků, kdy se sletové skladby předváděly divákům až v květnu. V roce
2020 jsme díky časnému termínu tuto velice oblíbenou sportovní akci (v hledišti
se vystřídá na 1200 diváků) ještě mohli uskutečnit. Následující covidová pandemie,
která zavřela dveře nejen sportovních zařízení, však konání jubilejní třicáté tělo-
cvičné akademie milevských sokolů nedovolila. Proto se spolu alespoň podíváme
trochu do historie společných sokolských cvičení.
Veřejná vystoupení a Sokol, to jsou pojmy, které k sobě neodmyslitelně patří již
téměř 160 let. Vůbec první společné sokolské cvičení, při němž poprvé zazněly
české tělocvičné povely, předvedli muži Sokola Pražského pod taktovkou náčelníka
Miroslava Tyrše. Cvičení proběhlo 1. června 1862 u příležitosti slavnostního
předání Mánesova praporu nové jednotě v sále Apolla v Ječné ulici, kde muži
tehdy cvičili. První velké veřejné cvičení, které bylo později nazváno I. sokolským
sletem, připravil Miroslav Tyrš k dvacátému výročí založení Sokola, tedy na rok
1882 na Střelecký ostrov. Na svou dobu neobvyklý počet mužů – 760 a vůbec
poprvé v jednotných cvičebních úborech zacvičili prostná, která sestavil, nacvičil
a osobně řídil Miroslav Tyrš. Cvičení mělo u diváků velký ohlas. Určitě i proto soko-
lové ve společných veřejných cvičeních, k nimž se řadily a stále ještě řadí všesokolské
slety či tělocvičné akademie, dříve nazývané i besedy, pokračují až do dnešních
dnů.
Než se podíváme do současnosti, měli bychom si vzpomenout na naše předchůdce
v milevském Sokole, kteří byli ve své době velmi aktivní. Do roku 1924, než začali
cvičit poprvé ve svém, i když pouze v omezených prostorách sokolského domku,
se zúčastnili 6 všesokolských sletů, 33 okrskových a župních sletů, sami vykonali
28 veřejných cvičení, přes 100 slavností a zábav. Zvláště pak po slavnostním
otevření sokolovny v srpnu roku 1925, kdy již mohli cvičit ve vhodných vlastních
prostorách nebo na vlastním cvičišti, nevynechali žádnou příležitost k předvedení
sletových skladeb nebo k předvedení svých vystoupení před veřejností. V archivu
sokolské jednoty můžeme najít několik fotografií z těchto akcí.

Akademie 1926

Akademie 1930

Veřejná cvičební hodina 1932 – oslava 100. narozenin Miroslava Tyrše

Ve cvičení se pokračovalo i po Únoru 1948, kdy došlo v Československu ke sjednocení
tělovýchovy, a po roce 1957- po vzniku ČSTV. I v tomto období pořádaly odbory
ZTV či ZRTV tělovýchovné akademie, na kterých předváděli cvičenci se svými
cvičiteli nápaditá vystoupení před diváky. I z tohoto období můžeme ukázat
několik fotografií. Zuzana Sekalová

Akademie 1957

Akademie 1979

Vystoupení dívek na cvičišti, rok neznámý



MŠ KYTIČKA     
UKONČENÍ DVOULETÉHO PROJEKTU

Posledním dnem roku 2020 byl ukončen dvouletý projekt MŠ Kytička II s regi-
stračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011765. V rámci tzv. Šablon II.
OP VVV jsme realizovali v mateřské škole projektové dny s Malou technickou uni-
verzitou, využili jsme personální podporu chůvy a školního asistenta a zaměřili
jsme se i na prohloubení profesních kompetencí pedagogických pracovníků pro-
střednictvím vzájemné spolupráce. Realizace jednotlivých aktivit byla ztížená
probíhající pandemií a s ní spojenými opatřeními, ale díky vstřícnosti  a ochotě
spolupracujících stran se všechny dotčené plánované aktivity uskutečnily v krátkém
období rozvolnění. 
V letošním roce zahajujeme realizaci aktivit ze Šablon III. Doufáme, že se brzy
vrátíme do „starých dobrých kolejí“. Ačkoli jsou mateřské školy v režimu „bez
omezení“, není to tak úplně pravda. Například zmíněná realizace projektového
dne v mateřské škole nebo mimo ni bez tzv. „třetí strany“, tedy odborníka z praxe,
není možná. Přejme si tedy pevné zdraví a ať je všechno zase tak, jak má být (nebo
bylo?).

Bc. Marcela Brčková, DiS. 
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MŠ PASTELKA
MAŠKARY V NAŠÍ ŠKOLCE

I když se děti v letošním roce nemohly přímo zúčastnit tradičního průvodu milev-
ských maškar, přesto si maškarní veselí užily. V mateřské škole si vyrobily různé
masky, čepičky, brýle a společně se vyřádily při tanci a nechyběla ani dětská
kapela. Maškarní den v MŠ Pastelka byl veselý a děti si ho pěkně užily.

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ SLUNÍČKO
COŽE? VELKÝ BÁL?

Hurá byl tu karneval!
Děti se nám proměnily, na prince i malé víly.
Z pohádky a do pohádky, cestovaly tam a zpátky.
Proháněli se po třídě, čert, kočka i medvídě.
Elce pelce do pekelce, dělaly jsme kotrmelce.
Tancovaly, soutěžily, celý den se zabavily.
Měly jsme vše na míru v sluníčkovém revíru.

Kolektiv MŠ Sluníčko 



Správnou tajenku se rozhodla vyluštit i Viktorka Miňhová z Květuše (uprostřed) se svými
milevskými kamarádkami Eliškou Molíkovou a Annou Marií Hornou.

Dům kultury Milevsko připravil pro všechny děti na jarní prázdniny akci s názvem
Prázdninové luštění. Po městě bylo na veřejně přístupných místech rozmístěno
24 kartiček s písmenky. Po jejich správném zapsání do soutěžního kuponu jste
získali tajenku, která zněla: KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM DĚTEM. Správnou odpověď
nám doručilo 331 soutěžících, což nás velmi potěšilo, protože tak velký zájem
jsme opravdu nečekali. Z došlých odpovědí jsme vylosovali 10 z vás, kteří získali
svou odměnu. 

Jsou to:
Justýna Šimáková – Poukaz na 4 vstupenky do Milevského kina
Miroslav Zdráhal – Poukaz na 3 vstupenky do Milevského kina
Petr Bočan – Poukaz na 2 vstupenky do Milevského kina
Adriana Píchová – Rodinná vstupenka do Muzea milevských maškar
Jan a Jakub Bardovi – Rodinná vstupenka do Muzea milevských maškar
Lukáš Krištof – Deštník 
Štěpán Prášek – Deštník
Tomáš Koutník – Deštník
Tobias Kašpar – Dárkový balíček
Kryštof Kučera – Dárkový balíček 
Poukazy a vstupenky mají platnost až do konce roku. Doufejme tedy, že bude dost
času na jejich uplatnění. Malou odměnu jsme ale slíbili každému, kdo tajenku
odevzdá. Většina z vás si ji již vyzvedla. Ti, kteří tak ještě neučinili, mají možnost
vyzvednutí v úterý 2. března od 15 do 15:30 před hlavním vchodem DK Milevsko.
Pokud se vám termín nehodí, lze domluvit individuální předání na telefonu
383 809 200. 
Moc děkujeme za milá slova, která jste mnozí připsali k vašim odpovědím. Protože
hodně z vás si přálo další podobnou soutěž, můžeme již nyní prozradit, že už ji
pro vás připravujeme. Tentokrát se půjdeme projít do přírody a místo písmenek
vás čeká kvíz. Podmínky a zadání soutěže zveřejníme v příštím čísle Milevského
zpravodaje. Rádi bychom tímto také poděkovali všem, kteří nám umožnili písmenko
u sebe umístit.

Pro zajímavost uvádíme:
• Soutěžní kupon odevzdalo celkem 331 dětí, z toho 188 děvčat a 143 chlapců.
• 138 z vás doručilo kupon elektronicky, 193 v papírové podobě.
• Všechny doručené odpovědi byly správné.
• Pokud jste šli přesně podle čísel v tajence, nachodili jste necelých 8 km!
• Z připsaných vzkazů víme, že se nezapojily jen milevské děti, ale i například

děti z Branic, Opařan, Putimi, Tábora, a dokonce i z Prahy.
• Několik správných odpovědí přišlo i od dospělých, kteří si luštěním zpestřili

zimní procházku po Milevsku. Tyto odpovědi jsme do slosování nezařadili, ale
moc za ně děkujeme.

mk
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MŠ KLUBÍČKO
ZIMNÍ RADOVÁNKY

V MŠ Klubíčko si děti kromě typických zimních radovánek jako je bobování, stavění
sněhuláků a krmení ptáčků užívaly i „Kouzlení s Mrazíkem“. Děti si vytvořily
zamrzlé ozdoby, které posloužily jako krmení pro ptáčky a také barevné bábovky,
které na sněhu vykouzlily originální barevné obrazce. 
Ve všech třídách se také konal Masopustní karneval se soutěžemi, tancem a také
tradiční přehlídkou masek. Děti si všechny aktivity moc užily.

Kolektiv MŠ Klubíčko

1. ZŠ MILEVSKO
ŽÁCI NA MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ
Ve středu 27. ledna se uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády žáků 9.
ročníku základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Vzhledem
k epidemiologické situaci proběhlo distanční formou. Naši školu reprezentovali
tři žáci. Nejlepšího výsledku dosáhl Adam Sláma, který obsadil 2. místo a postoupil
do krajského kola. Úspěšně reprezentovali naši školu i Monika Řezáčová a Jakub
Řežábek, kteří se umístili na 5.–7. místě. Všem děkuji za reprezentaci školy.

Za vedení školy Marie Jelenová, zástupce ředitele

PRÁZDNINOVÉ LUŠTĚNÍ MĚLO ÚSPĚCH

Anetku Kofroňovou s bratrem Tomášem jsme při luštění zastihli na nádvoří kláštera. 
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JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotografie pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do neděle 14. března na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku do Milevského kina
na film dle vlastního výběru. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno
a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: Morový hřbitov
Výherci: František Hrubant, Věra Koblicová a Anna Votrubová, všichni z Milev-
ska
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SNĚHOVÁ VÝZVA
Dům kultury Milevsko vyhlásil v pondělí 8. února týdenní sněhovou výzvu. Reagoval
tak na novou sněhovou nadílku a velké mrazy, které paní zima přichystala. Cílem
výzvy bylo vytvořit sněhovou či ledovou sochu a obrázek výtvoru zaslat na emailovou
adresu DK. Obrázků krásných sněhuláků, iglú, ježka, tučňáka či dokonce dinosaura
dorazilo přes dvě desítky. Všem zúčastněným děkujeme za fotografie úžasných
výtvorů. Na všechny čekala malá odměna. korl

Sněhulák Rumolák 

Indominus Rex

Antikoronavirový bunkr

Králík a tučňák

Strážce iglú
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