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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,

kdysi dávno jsme si slíbili, že se do „velké“ politiky
nebudeme pouštět, ale tentokrát to asi jinak nejde.
Nenapadlo by mě, že jindy nenápadný měsíc duben,
známý spíše svým vrtošivým počasím, se stane možná
nejakčnějším měsícem roku. Doufám, že tomu tak
bude, protože zažívat ještě větší veletoče, to bychom
jistě nechtěli. Vše začalo těsně po Velikonocích odvo-
láním ministra zdravotnictví Blatného. Způsob, jakým
to bylo učiněno, rozhodně není hoden obdivu. Aby
nebyl ministerským rošádám konec, pět dní nato
vyhodil pan Hamáček ministra zahraničí Petříčka.
Snad za trest přichází za dalších pět dnů šok v podobě
prohlášení o skandálním podílu ruských agentů na
explozi ve Vrběticích. Roztřeseným hlasem nám to
oznamuje předseda vlády. Později své prohlášení
mění, vzápětí odvolává, co odvolal. A hlava českého
státu? Ani se neobtěžuje vážnou situaci, v níž se
nacházíme a ke které se ihned vyjádřili přední politici
celé Evropy, jasně a včas zhodnotit a veřejnost povzbu-
dit. Člověku tím bere poslední naději vkládanou do
naší politické elity. Pojďme se raději vrátit k nám,
domů...

Určitě Vás potěší nový chodník ze zámkové dlažby
v Havlíčkově ulici. Už bylo na čase, vždyť byl samý
šrám. Faktem je, že letošní zima byla pro naše chod-
níky a silnice opravdu ničivá, podle toho také vypadají.
Budeme se snažit jich opravit co nejvíce. 
Splnili jsme slib a byli s úřadem na brigádě! Povedlo
se vyčistit okolí skládky v Jenišovicích, mohli jste nás
vidět na Píseckém předměstí i jinde po městě. Škoda,
že jste na naše výzvy nedali a nepřišli na pomoc. Udě-
lalo by se toho pro naše město více. Tak třeba příště?
V minulém čísle jsem se zmínil o tom, že s napětím
čekáme na ekonomické výsledky města za první
čtvrtletí. Věřil jsem, že i přes varovné signály o snížení
daňových příjmů se díky střízlivému hospodaření

dostaneme na dobré hodnoty. Úplně to neplatí, oproti
loňskému roku ztrácíme několik milionů korun. Nej-
větší propad zaznamenáváme v oblasti příjmů ze sdí-
lených daní, kde nám chybí 2,5 milionu, navýšily se
smluvní výdaje za správu hřbitova, svoz odpadu
a údržbu komunikací. Pokud jde o samotný městský
úřad, tam jsme v plusu 1 milion korun. Dobrou zprávou
je, že jsme již obdrželi dotaci na podnikatelský park
ve výši 14,5 milionu korun. K dotačním požadavkům
patří i povinnost obsadit do 5 let alespoň polovinu
areálu. Se zájemci, kteří by zde chtěli podnikat, inten-
zivně jednáme a věřím, že se nám to podaří daleko
rychleji.
Dámy a pánové, ve snaze ještě více, lépe a pružněji
Vás informovat o všem, co se v Milevsku děje, jsme
se rozhodli Vám nabídnout nový projekt „Nad postřehy
občanů“. Jedná se o pravidelné týdenní vysílání, které
si můžete pustit na kabelové televizi. Kdo ji k dispozici
nemá, může pořad najít na webových stránkách města
(www.milevsko-mesto.cz - červená šipka vpravo
nahoře) nebo Facebooku (www.facebook.com/mes-
tomilevsko). Seznámíme Vás v něm s aktuálními infor-
macemi za předchozí týden, rozebereme jedno větší
téma, které si zaslouží větší prostor, a odpovíme na
Vaše otázky a podněty. V pořadu budou vystupovat
zajímaví hosté, natáčet se bude na různých místech
města i v jeho místních částech. Máme za sebou něko-
lik, dílů a podle Vašich reakcí se zdá, že se jedná
o vhodné doplnění a rozšíření našich možnosti, jak
Vás oslovit. Věřím, že se Vám pořad bude líbit.
Přeji Vám krásný máj a konečně trochu sluníčka!

Ing. Ivan Radosta, starosta města
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ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od

2. do 16. května. MŠMT vydalo v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která

tento školní rok v mateřských školách provázejí, opatření k zápisům dětí do MŠ.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných

zástupců.     

Na webových stránkách MŠ Pastelka, MŠ Kytička, MŠ Sluníčko a MŠ Klubíčko 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.

Ředitelky milevských mateřských škol

INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 31. 3. 2021
• Schválila průběh a výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné

zakázky „Opatření na obnovu zeleně Milevsko“ a rozhodla o výběru nej-
vhodnější nabídky podané f irmou Azeleň s. r. o. za nabídkovou cenu
2 336 324,60 Kč bez DPH, tj. 2 826 952,77 Kč. Realizace zakázky proběhne
v období 2021–2023 v lokalitách ul. J. A. Komenského, Písecké předměstí,
ul. Sokolovská. Na realizaci této akce byla získána dotace z prostředků
Operačního programu životního prostředí 2014-2020 ve výši 85% z uzna-
telných nákladů.

• Rozhodla upravit s 50% slevou nájemné pro všechny subjekty, stávající
i budoucí nájemce bytů, v domě s pečovatelskou službou v čp. 1510 v ulici
5. května v Milevsku s platností od 1. 5. 2021 po dobu nezbytně nutnou
vlivem omezení užívání bytů z důvodu realizace projektu Rozšíření Domova
pro seniory Milevsko.

RADA MĚSTA DNE 12. 4. 2021
• Schválila vyhlášení záměru na pronájem části pozemkové parcely parcelní

číslo 512/10 o výměře 933 m2 a 512/11 o výměře 705 m2 v blízkosti trati
v ulici Dr. B. Šmerala pro Základní organizaci Českého zahrádkářského
svazu Milevsko na dobu určitou od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2025.

• Souhlasila s prodejem osobního automobilu městské policie Peugeot –
kombi a vyhlásila záměr na jeho prodej za minimální cenu 30 000 Kč.

• Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 0232/2019 v předloženém
znění, Státnímu podniku Česká pošta s. p. za účelem umístění pěti odklá-
dacích schrání, které usnadňují práci doručovatelů, protože odpadá
namáhavá cesta se zásilkami z pošty k adresátům.

• Vzala na vědomí cenovou nabídku na repasi 42 ks oken na budově spo-
řitelny čp. 6, která jsou na hraně havarijního stavu a rozhodla uzavřít
smlouvu o dílo s panem MgA. Pavlem Charyparem, Jickovice za nabídkovou
cenu celkem 1 079 000 Kč bez DPH. Současně vzala na vědomí, že byla
podána žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2021.

• Souhlasila s předloženým návrhem zadávací dokumentace veřejné zakázky
malého rozsahu „Udržovací práce na klášterním mostě přes Milevský
potok“ a vyhlásila výběrové řízení na tuto veřejnou zakázku malého roz-
sahu. Jedná se o obnovu komunikace vedoucí přes most spočívající ve zří-
zení jednopruhové obousměrné komunikace s jednostranným chodníkem,
vyznačení přednosti v jízdě, provedení hydroizolace a odvodnění.

• Schválila poskytnutí individuální dotace spolku TAJV z. s., IČ: 09287094,
Poděbrady ve výši 5 000 Kč na projekt „Sportovní den mládeže s TAJV
v Milevsku“. Konání tohoto dne je plánováno v rozmezí července až lis-
topadu na venkovním multifunkčním sportovišti města. Jednalo by se
o první ročník sportovně-edukačního projektu pro místní děti, zahrnující
stručný seminář, hlavní turnaj TAJV a trénink všech sportovních aktivit
v programu (tenis, florbal, házená, basketbal, hra Seva, malý fotbálek,
hra Lego, frisbee, atletický sedmiboj). Cílem projektu je rozvoj pohybových
schopností a dovedností dětí v kategorii 6 až 18 let a motivace dětí ke
sportu, pohybu, soutěžení a aktivnímu trávení volného času.

• Schválila poskytnutí f inančního daru ve výši 3 000 Kč na podporu rodi-
čovství v Milevsku. Městskému úřadu bylo do 31. 3. doručeno celkem

24 žádostí, které splňují všechny podmínky stanovené Pravidly pro poskyt-
nutí f inančního daru narozeným dětem v roce 2020.

• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – Dmýštice“
a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na tuto veřejnou zakázku s f irmou
Služby Města Milevska s. r. o. za nabídkovou cenu 1 415 266 Kč bez DPH.

RADA MĚSTA DNE 19. 4. 2021
• Vzala na vědomí cenovou nabídku na překládku sítí CETIN v budoucím

areálu Podnikatelského parku od společnosti ZAKOM s. r. o. a rozhodla
uzavřít smlouvu za nabídkovou cenu celkem 217 956,25 Kč bez DPH.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 31. 3. 2021
• Schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a poskytnutí

účelově určené neinvestiční dotace subjektům poskytujícím sociální
a související služby v rámci dotačního programu „Sociální a související
služby 2021“. Celkem bylo rozděleno 360 000 Kč mezi 15 úspěšných žada-
telů.

• Vzalo na vědomí informaci od Krajského úřadu Jihočeského kraje – oddě-
lení realizace investic, které informovalo Odbor investic a správy majetku
o realizaci modernizace silnice II/105 (ulice Čs. legií). Dále vzalo na
vědomí informaci od společnosti Čevak a. s. o stavu vodovodu a kanalizace
v ulici Čs. legií v Milevsku a doporučení Rady města Milevska zařadit rea-
lizaci obnovy sítí do rozpočtu na rok 2022 dle usnesení č. 104/21 ze dne
22. 3. 2021.

• Schválilo realizaci projektu „Pořízení automobilu pro poskytovatele
sociálních služeb Milevsko“ a podání žádosti o dotaci do programu Minis-
terstva práce a sociálních věcí, Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb, s maximálními výdaji 495 599 Kč včetně DPH,
z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 387 200 Kč včetně DPH.
Současně schválilo předfinancování projektu a jeho spolufinancování
ve výši minimálně 25% z uznatelných nákladů a financování nezpůsobilých
výdajů, s podmínkou přidělení dotace z programu Ministerstva práce
a sociálních věcí.

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

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
Zajímavý portál Fotohis-
torie Milevska www.foto-
milevsko.cz oslavil kon-
cem března své první
narozeniny. Za tu dobu
bylo postupně zveřejněno
téměř 300 starých i sou-
časných fotografií Milev-
ska a zaznamenáno na 55
tisíc zobrazení. Autoři
portálu děkují za spolu-
práci – především městu
Milevsku za podporu,

Milevskému muzeu za odbornou garanci, FB stránkám „Historie Milevska“ a „Fotíme
Milevsko a okolí“, všem příznivcům, kteří poskytli staré fotografie či své komentáře nebo
sdíleli příspěvky, a pochopitelně i návštěvníkům stránek.

V neděli 25. března
začal jarní úklid Milev-
ska. Čištění probíhalo
blokově, každý den
v jiné části města. Úklid
byl zahájen v ulici 
J. A. Komenského, Čs.
armády a v ulici Karlova.
Úklid zajišťovali zamě-
stnanci služeb Města
Milevska a jejich čistící
stroje.



V Havlíčkově ulici začala rekonstrukce chodníku. Prosíme o zvýšenou opatrnost chodců
v tomto místě.

V historické budově čp. 1 v prostoru bývalé „zmrzlinárny“ začal, po stavebních úpravách
a rekonstrukci toalet, úřadovat restaurátor. Následně bude prostor nabídnut k pronáj-
mu.

Ve čtvrtek 15. dubna do Milevska dorazil dar z Hustopečí od Mandlárny v podobě tří
stromků mandloní. Dovezl jej osobně hustopečský rodák Jožka Šmukař. Pro stromky se
našlo kryté místo vedle zadního traktu budovy spořitelny.

Kostel svatého Bartoloměje se dočkal svého nasvícení. Z pohledu od náměstí byly 22. dub-
na instalovány 4 led svítidla, která alespoň z přední části nasvítí tuto dominantu milev-
ského náměstí.
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Od posledního březnového týdne probíhala v Nádražní ulici druhá část plánované výsadby
alejových stromů podél komunikace. Na vytipovaných místech od Domu kultury Milevsko
po Mírové náměstí došlo k výsadbě patnácti lip stříbrných, které navazují na první část
projektu zrealizovaného na podzim loňského roku. V rámci výsadby byly použity proti-
kořenové bariéry a zavlažovací systém. Nová výsadba doplní stávající dřeviny a pomůže
ke zlepšení mikroklima v zastavěném území města.

V souvislosti se stavebně
technickým stavem mos-
tu je omezeno zatížení
mostu ev. č. 121–013
Osletín pro vozidla nad
25 tun na silnici II/121
v době od 1. dubna 2021
do 9. února 2024. Při
částečné uzavírce bude
umožněn průjezd moto-
ristům volným jízdním
pruhem, který bude širo-
ký min. 3,5 m. Doprav-

ním značením je vyznačena objízdná trasa pro vozidla nad 25 tun.

Začala největší investiční akce města
tohoto roku – rozšíření Domova pro
seniory v ulici 5. května. Týká se sta-
vebních úprav jak venkovních (bez-
bariérový chodník, komunikace a par-
koviště), tak vnitřních (rekonstrukce
a vybudování kuchyně v 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. Předpokládané dokončení realizace je stanoveno na říjen roku 2022.

Od čtvrtka 15. dubna se obnovily oblíbené pravidelné trhy na náměstí E. Beneše. Trhy
probíhají za dodržování aktuálně platných restrikcí. 
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OBNOVA ZELENĚ V MILEVSKU

Od dubna letošního roku až do roku 2023 bude v Milevsku probíhat obnova sídelní
zeleně. Jedná se o 3 lokality: ulice J. A. Komenského, Písecké předměstí a ulice
Sokolovská. Každá z těchto realizací proběhne v jednom kalendářním roce.
Vítězným dodavatelem realizace obnovy zeleně se stala firma z Tábora
Azeleň, s. r. o., která podala nejvýhodnější nabídkovou cenu 2 336 324,60 Kč bez
DPH. Město Milevsko je v rámci této akce úspěšným žadatelem o dotaci v Operačním
programu životního prostředí, kde se podařilo získat podporu ve výši 85% z cel-
kových nákladů na realizaci.
V letošním roce bude realizována obnova zeleně v ulici J. A. Komenského v místech
od křižovatky s ulicí Kpt. Nálepky, mezi bytovými domy na pravé straně a před
panelovými domy po straně levé. Obnova zeleně bude zasahovat až k zeleným
plochám naproti VZORu.
Obnova zeleně s sebou přináší kácení poškozených nebo nevhodně dispozičně
umístěných stromů včetně odstranění pařezů, ošetření stávajících dřevin v podobě
řezů a vazeb, přes výsadbu stromů, keřů, trvalek až po obnovu cest a obnovu trav-
natých ploch.
Záměrem revitalizace je zvýšit druhovou rozmanitost, estetickou, rekreační
a hygienickou funkci zeleně v dotčených lokalitách. Obnovou zeleně si město
Milevsko klade za cíl zatraktivnit veřejné prostranství pro obyvatele města a navrátit
přirozený život do města v podobě včel a drobného ptactva.
Kácení části stávajících dřevin bylo ve vypracovaném projektu, komisí životního
prostředí a následně Radou města Milevska pečlivě zváženo a bylo povoleno jen
v nejnutnějších případech. Pokáceny budou převážně jehličnaté dřeviny, které
svým umístěním, zdravotním stavem a estetičností v prostoru dlouhodobě neod-
povídá požadavkům na ozelenění veřejného prostranství.
Na průběh samotné realizace projektu bude dohlížet nejen autorský, ale i technický
dozor, aby byly dodrženy podmínky projektu a technologické postupy. Pamatováno
je i na možnost hnízdícího ptactva a před samotným započetím prací bude místo
podrobně prohledáno. Na projekty obnovy zeleně všech 3 lokalit je možné nahléd-
nout na Odboru životního prostředí u Ing. Terezy Raškové.

Michal Horek, místostarosta města

SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Cyklistu zmohl alkohol
V neděli 11. dubna deset minut po šestnácté hodině bylo na tísňovou linku přijato
oznámení, že v příkopu na silnici č. 121 u spojky leží muž a nejeví známky života.
Na místo okamžitě vyjela hlídka, která zjistila, že muži nic není a je jen značně
opilý. Dále bylo zjištěno, že muž pod vlivem alkoholu nezvládl řízení kola, vjel do
příkopu, ve kterém přeletěl řídítka, ustlal si a usnul. Strážníci muže probudili
a dohlédli na jeho pěší přesun do místa bydliště. Celá věc bude mít ještě dohru
u příslušného správního orgánu.
Kradli vodku
V pondělí 12. dubna přesně v pravé poledne byli v obchodním domě Billa zadrženi
dva výtečníci, kteří skrze kasu bez zaplacení pronesli láhev vodky. Při tomto
jednání je přistihl zaměstnanec bezpečnostní agentury, který na místo přivolal
hlídku. Po prověření obou osob, zdali se nedopustili trestného činu, byla celá věc
kvalifikována jako přestupek proti majetku, za který byli oba dva odměněni vyšší
pokutou.

Vyhrožoval, že se probodne
Ve středu 14. dubna ve čtvrt na dvě ráno byla hlídka informována operační službou
kamerového systému, že na Husově náměstí se pohybuje muž, který zřejmě něco
vykřikuje a šermuje kolem sebe dvěma velkými noži. Po okamžitém příjezdu na
místo byl nalezen mladík, který vykřikoval, že se chce probodnout a v každé ruce
svíral nůž. Strážníkům se podařilo mladíka částečně uklidnit a následně odzbrojit.
Uvedl, že si šel vyřídit účty se sokem, který mu přebral dívku a když neuspěl, tak
se chtěl probodnout. Z důvodu jeho psychického stavu byla na místo přivolána
zdravotnická záchranná služba a provedena orientační dechová zkouška s výsled-
kem 2,00% alkoholu v dechu. Lékař na místě nařídil jeho okamžitý převoz na pro-
tialkoholní záchytnou stanici a následné vyšetření na psychiatrii. Jelikož převoz
odmítal a se strážníky se chtěl prát, bylo proto proti němu použito donucovacích
prostředků a následně byl eskortován na záchytku v Českých Budějovicích.

Městská policie Milevsko

DOTAČNÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ SUBJEKTY
Zastupitelstvo města Milevska 31. března rozhodlo o rozdělení finančních pro-
středků v rámci dotačního programu Sociální a související služby 2021. Podpořeno
bylo 15 podaných žádostí a mezi subjekty poskytující sociální a související služby
byla rozdělena částka 360 000 Kč. V tabulce přinášíme přehled podpořených sub-
jektů a jejich projektů.

Kompletní výsledky dotačního řízení jsou zveřejněny na webových stránkách
města www.milevsko-mesto.cz v sekci Podnikání a rozvoj/Dotační programy.

Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věcí

SUBJEKT PODPOŘENÝ PROJEKT
POSKYTNUTÁ 

ČÁSTKA
Unie ROSKA – reg. org. 

 Podpora činnosti organizaceROSKA PÍSEK, z. p. s.
6 000 Kč

RC Radost o. p. s.
Psychosociální poradenství 
pro rodiny s dětmi v krizi

7 000 Kč

Podpora sociálních služeb 
APLA Jižní Čechy, z. ú. poskytovaných občanům  16 000 Kč

s autismem z města Milevska 

Hospic sv. Jana 
„Smrti netřeba se bát, dokud

N. Neumanna, o. p. s.
hospic může péči dát“ - hospicová 10 000 Kč
péče pro občany v roce 2021
Spolupráce Arkády s orgánem 

Arkáda – sociálně SPO DMilevsko – pomoc 38 000 Kč
psychologické ohroženým rodinám
centrum, z. ú. Podpora registrované sociální 

služby krizová pomoc Arkáda 58 000 Kč
v Milevsku

Majoránek, z. s.
Podpora hiporehabilitace 
Majoránek, z. s. 

8 000 Kč

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež sv. Františka z Assisi 23 000 Kč
2021 (provoz a rozvoj služby)
Terénní pečovatelská služba 2021 

Farní charita Milevsko (udržení dostupnosti a rozvoj 100 000 Kč
služby)
Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi – Rozárka 2021 10 000 Kč
(udržení a zkvalitnění služby)

Darovna, z. s.
Podpora činnosti spolku 
Darovna, z. s.

16 000 Kč

SeneCura Vzdělávání zaměstnanců
SeniorCentrum SeniorCentra Písek 4 050 Kč
Písek a. s.
Domácí hospic Athelas  Podpora paliativní péče 
– středisko Husitské poskytované Domácím hospicem 37 950 Kč
diakonie Athelas

Linka bezpečí, z. s.
Linka bezpečí pro děti a mládež 
z města Milevska

6 000 Kč

Domov pro seniory Zajištění činnosti Domova 
Světlo pro seniory Světlo

20 000 Kč
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BRANICKÉ EURO POMŮŽE NELLINCE
Úsměv od ucha k uchu,
pravidelná školní docház-
ka, boření lékařských
mýtů, ale také motorické
problémy či svalová sla-
bost. Taková je Nellinka
ze Sepekova, letošní
bojovnice Branického
Eura. Jeho organizátoři
zřídili ve spolupráci
s městem Milevskem

transparentní účet, díky němuž se na podporu malé Nellinky vybírají prostředky
už od 1. dubna. Vrcholem veškerého snažení, které má Nellince a jejím rodičům

DOTAČNÍ PROGRAM KULTURA 2021
Město Milevsko již řadu let vyhlašuje dotační program Kultura. Hlavním účelem
dotačního programu je podpora a rozvoj kulturních a kulturně vzdělávacích aktivit
v městě Milevsku a jeho regionu, rozšíření a zkvalitnění nabídky pro občany v
oblasti kultury a vzdělávání a podpora péče o stavby či jiné objekty s historickou
hodnotou nezapsané na seznamu nemovitých kulturních památek. Žádosti mohli
žadatelé podávat v termínu od 1. do 30. prosince 2020, přičemž bylo pro dotační
program Kultura v rozpočtu města vyčleněno 200 000 Kč. Do určeného termínu
podávání žádostí byly podány žádosti na 16 projektů od 12 žadatelů. Dvě žádosti
nesplňovaly podmínky dotačního programu a byly tedy kulturní komisí, která je
zároveň hodnotící komisí tohoto programu, vyloučeny z hodnocení. Na schůzi
Rady města Milevska dne 22. března bylo schváleno rozdělení dotací mezi jednotlivé
žadatele. Podrobný přehled rozdělených prostředků naleznete na webových strán-
kách města. 

V porovnání s předchozími roky došlo v loňském roce k poklesu přestupků, oproti
roku 2016 o více jak polovinu. 
Kromě řešení přestupků se městská policie zabývala řadou dalších činností, ve
zkratce zmiňujeme některé z nich: 
• 611 přijatých oznámení a stížností
• 125 výjezdů se složkami IZS
• 21 urovnaných sporů, potyček
• 349 kontrolovaných osob či vozidel
• 5 zákroků strážníků mimo službu
• 39 oznámení operátora na skutečnost zjištěnou kamerami
• 265 poskytnutí pomoci
Dále se městská policie věnuje oblasti prevence kriminality. Na kalendářní rok
2020 bylo naplánováno celkem 18 akcí určených pro několik věkových kategorií.
Z důvodu nízkého počtu strážníků a s ohledem na obsazení služeb pro řádné fun-
gování městské policie, byly tyto akce plánovány v řádném předstihu. Akce měly
být zaměřeny na děti v mateřských školkách, žáky základních škol, studenty
místního učiliště a také pro seniory v místních domech s pečovatelskou službou.
Pro děti v místních mateřských školkách jsme naplánovali tři ukázky práce psovodů
a povídání o odchytu zvířat. Pro žáky prvního stupně 1. ZŠ jsme připravovali
dopravní výchovu a praktické jízdy malých cyklistů na dětském dopravním hřišti.
Pro žáky druhého stupně obou základních škol byly připraveny dvě besedy na
téma „Násilí, šikana a jiné nebezpečné činnosti“ a branný závod družstev ve spo-
lupráci s Červeným křížem. Pro studenty místního učiliště byla v plánu přednáška
na téma „Nejčastěji páchané přestupky, výše správních trestů a trestní odpověd-
nost“ a to cíleně, protože se jedná o nejrizikovější skupinu v oblasti páchání pře-
stupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku a porušování
zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Na dobu letních
prázdnin byl jako již každý rok připraven kompletní program pro místní příměstský
tábor, kde byla naplánována přednáška o činnosti městské policie, ukázka práce
psovoda, praktická ukázka odchytu zvířat a vybavení městské policie. Pro seniory
byly připraveny dvě besedy v rámci projektu „Pozor, kdo je za dveřmi“, kde jsme
se opět chtěli zaměřit a upozornit na nejrůznější nebezpečí a rizika týkající se
podomních prodejců, pouštění neznámých osob do bytů, zajištění si svého majetku
a jejich důvěřivosti k citově vydírajícím lidem. Jako doplňkové akce měli proběhnout
dvě odpolední povídání u čaje, a to v rámci BESIPU, zaměřené na prevenci v oblasti
dopravy, kde měl být kladen důraz na jejich dobrou viditelnost a přeceňování
schopností v silničním provozu. Vše bylo ale jinak. Z důvodu vypuknutí pandemie
a vyhlášení nouzového stavu jsme museli všechny naplánované akce zrušit a odložit
na neurčito. Koncem léta 2020 v době rozvolnění krizových opatření byly uspo-

Ing. Lenka Džermanská, odbor regionálního rozvoje

ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU POŽADAVEK SCHVÁLENO
Zdeněk Klásek České pohádky 30 000 Kč 15 000 Kč 
Spolek Kašpar Vlksice.Jistebnice.Kašpar 30 000 Kč 15 000 Kč 
Klub českých 

Turistické besedyturistů, odbor 
organizované KČT

2 900 Kč 2 900 Kč 
Milevsko
Královská Dotisk a aktualizace publikace
kanonie Premonstrátský klášter
premonstrátů Milevsko - národní kulturní 30 000 Kč 30 000 Kč
na Strahově památka 
TJ Sokol
Milevsko

Noc sokoloven 2021 18 550 Kč 15 000 Kč

Adéla 
Zakončení tanečníhoKašparová, DiS. 
roku EFK 2021

25 000 Kč 15 000 Kč
(TS EFK)
Spolek pro 

Univerzita třetího věkurozvoj kultury 
v Milevsku 2021

22 000 Kč 15 000 Kč
v Milevsku
Spolek pro 

Fotohistorierozvoj kultury 
Milevska 2021

7 000 Kč 7 000 Kč
v Milevsku
Martin Pelich Fotografická výstava - 

Best of Cvakycvak
7 000 Kč 7 000 Kč

ČMMJ, Okresní 
Svato Hubertská mše svatá myslivecký 
troubená a zpívaná

15 000 Kč 12 000 Kč
spolek Písek o. s.
Hostínské 

Hostínské divadelní léto 2021divadlo z. s.
25 000 Kč 25 000 Kč

Racing 
Pytlák žije! 2021Rescue o. s.

27 145 Kč 15 000 Kč 

Český svaz 
chovatelů, z. o. Okresní výstava zvířat 25 000 Kč 15 000 Kč 
Milevsko 1
Český svaz 
chovatelů, z. o. Propagační výstava pro děti 20 000 Kč 11 100 Kč
Milevsko 1

Celkem 284 595 Kč 200 000 Kč

PŘESTUPKY V ROCE 2020
Celkem přestupků Počet domluv Pokuty uložené Kč za zaplacené

na místě, pokuty
zaplacené

796 556 147 44 100 Kč
Pokuty uložené Kč za Počet výzev Přestupky

na místě, nezaplacené k podání postoupené
nezaplacené pokuty vysvětlení správnímu orgánu

15 25 000 Kč 15 63

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE
Jako každý rok vyšla začátkem roku výroční zpráva o činnosti
Městské policie. Její podrobné znění naleznete na webových
stránkách města www.milevsko-mesto.cz v sekci městská poli-
cie – výkaznictví. Pro rámcovou představu přinášíme krátký
výpis.

usnadnit boj s metabolickým onemocněním zvaným Leigh syndrom, bude pak
samotný charitativní fotbalový turnaj v Branicích. Ten proběhne, pokud to epi-
demilogická situace dovolí, v sobotu 10. července v areálu tamního Sokola. Kromě
příspěvků dobrovolníků na trans parentní účet zajistil organizátorský tým, stejně
tak jako minulý rok, kdy se vybralo 100 tisíc korun na pomoc Danielovi G. z Milevska,
několik podepsaných fotbalových dresů, které by měly díky dražbě výslednou
částku o něco povýšit. Více informací o akci i Nellince naleznete na Instagramu
a Facebooku Branického Eura. Číslo transparentního účtu je: 297556754/0300.

Dominik Reiniš



řádány pouze 2 venkovní akce pro mateřské školy v Dobříši, a to ve spolupráci
s Městskou policií Dobříš – pod záštitou města Dobříš s celkovou účastí 180 osob. 
Městská policie již tradičně pomáhá zajišťovat některé kulturní, společenské
a sportovní akce. V loňském roce se podílela na uskutečnění novoročního ohňo-
stroje, maškarního průvodu, Bartolomějského posvícení, pohádkového lesa či
hokejových utkání. 
Mimo jiné se MP věnuje také odchytu zvířat, kterých vloni odchytla celkem 113.
Nejvíce odchyceno bylo psů, koček a krav, dále např. ovce, kachny, ježci či kavka.
Více jak polovina živočichů byla vrácena majiteli, některé byly předáni do útulku
nebo záchranné stanice.
Rok 2020 byl extrémně náročný pro všechny, a to nejen po stránce fyzické, ale
hlavně psychické. Po vypuknutí druhé vlny pandemie koronaviru došlo u městské
policie ke značnému ztížení pracovních podmínek, a to z důvodu oslabení hlídek.
Strážníci při plnění svých úkolů a povinností přicházeli ve výkonu služby do styku
se spoustou osob, což se vzhledem k rychle se šířícímu počtu nakažených zákonitě
muselo promítnout i na jejich zdraví. Aby nebyl paralyzován chod celé městské
policie, museli se služby operativně přizpůsobit momentální situaci a požadavkům
kladeným na zajišťování konkrétních úkolů. Služby se musely pokrývat přesča-
sovými hodinami, kterými jsme nahrazovali chybějící strážníky. Tato situace však
nebyla dlouhodoběji udržitelná, a tak jsme si velice často vzájemně vypomáhali
s Policií ČR. Vyhlášená vládní omezení v době pandemie a s tím spojené změny
priorit v činnostech zajišťovaných městskou policií, se také dosti citelně promítli
do celkových statistik činnosti. 
Po dobu pandemie byl zrušen dohled na bezpečnost školáků na přechodech nebo
placené parkování. Z důvodu uzavření hospod, heren a nočních podniků se takřka
neřešil veřejný pořádek spojený s opilými hosty. Městská policie se v tuto dobu
soustředila na úplně jiné činnosti, jako byl například dohled na dodržování vyda-
ných nařízení Ministerstva zdravotnictví a vlády, nebo zvýšená ostraha majetku.
Hlavní prioritou ale zůstávala součinnost s ostatními složkami IZS, státní správy
a územní samosprávy, při zajišťování činností týkajících se boje s koronavirem.
I přes veškerá omezující opatření, která všem lidem omezovala a ztěžovala kaž-
dodenní život a vyvolávala v nich značnou dávku nervozity, se strážníci s drtivou
většinou z nich dokázali v klidu dohodnout a poté řešit nejrůznější prohřešky
a drobné přestupky pouze upozorněním nebo domluvou. Ale našli se i tací, u kterých
musela vzhledem k jejich bezohlednému chování, přístupu a agresivitě, nastoupit
ze strany městské policie represe a správní tresty. 
Výtah ze závěrečné zprávy sepsané strážníkem Václavem Bardou zpracoval DK Milevsko
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VÝLOHA NA HLAVNÍ TŘÍDĚ

Milevské muzeum zůstává zatím kvůli covidu pro návštěvníky uzavřené, a tak pra-
covníci muzea hledali cestu, jak přiblížit své sbírky veřejnosti. Po dohodě s milev-
ským pekařstvím U Malých byla v jedné z výloh pekařství v Riegrově ulici instalována
malá výstava z domácnosti našich babiček. Jsou tu předměty, které mají souvislost
hlavně s pečením a s kuchyní. Vystaveny jsou hrnce a džbány z 19. století, závěsné
kalendáře milevských firem, kuchařská kniha, vydaná roku 1900 milevskou tis-
kárnou Matěje Gärtnera, krouhačka zelí z časů rakousko-uherské monarchie nebo
část cukrářské výbavy z dnes už neexistující milevské cukrárny Karla Žebrakovského.
Nejzajímavějším předmětem však určitě je pokladna cechu milevských pekařů
z roku 1791. 
Výstava v pekařství bude trvat do konce května a není vyloučeno, že třeba bude
pak následovat nějaká další. 

Vladimír Šindelář

TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE – 3. DÍL
Středeční poledne, do milevské sportovní haly přijíždí dodávka s nářadím a náčiním
ze sokolovny. Většinou se musí několikrát otočit, než přiveze vše potřebné. A celé
odpoledne tu pak zní hudba ke krátkým vystoupením, na ploše se střídají skupinky
cvičenců, nejdřív hledají svoje místa, pak zkoušejí nacvičené vystoupení, ještě
jednou si vše zopakují a spokojeně odcházejí do šaten a pak k domovu. Četa
starších žáků a dorostenců zjišťuje které nářadí má kdy, kam a pro které vystoupení
připravit, přemístit, popř. odstranit. Tento ruch končí dlouho po osmé večerní,
kdy organizátoři halu konečně zamykají. Tím končí generální zkouška oblíbené
tělocvičné akademie.
Celý čtvrtek pak patří v milevské sportovní hale pouze tělocvičné akademii T. J.
Sokol Milevsko. Dopoledne dokonce dvakrát obsadí celé hlediště školy a školky
z Milevska a okolí. Sledují bedlivě svoje spolužáky a spolužačky, kamarádky a kama-
rády a snad v některých vznikne i touha po tom, aby si také mohli zacvičit jako
oni. Po návratu dětí do škol nastane chvilka klidu – a okolo 17. hodiny se již začínají
před halou objevovat první návštěvníci. Vědí dobře, že pokud přijdou včas, mohou
si ještě vybrat místo a že mají jistotu toho, že se v hledišti posadí. Hlediště při
akademiích obvykle praská ve švech, obsazené do posledního místečka bývá nejen
hlediště, ale i místa k stání a všechna schodiště. Za ten jediný den se v hale vystřídá
na 1200 diváků.
Ale ani na ploše nebývá nijak „volno“. Při vystoupeních jednotlivých kategorií
cvičenců odboru všestrannosti a sportovních oddílů se představí všechno žactvo
a dorost a ještě i skupiny dospělých, seniorů nebo cvičitelů. A to jsou vždy více
než tři stovky cvičenců. Díky sehranému kolektivu organizátorů a cvičitelů jde
všechno jako na drátkách, diváci se v žádném případě nenudí. Vystoupení oceňují
zaslouženým potleskem, žasnou nad některými sportovními výkony i nad perfektní
organizací celého programu. Ta půldruhá hodina pestrých vystoupení uteče velice
rychle. V loňském roce se únorovou akademii ještě uskutečnit podařilo. Letošní

VÝZVA – NOVÁ KNIHA O MILEVSKU

Kniha „Milevsko, fotografované tehdy a teď“ vydaná v loňském roce Milevským
muzeem zaznamenala velký zájem čtenářů a její náklad je dnes už téměř rozebrán.
Příznivý ohlas nás proto přiměl, abychom začali plánovat pokračování této knihy.
V souvislosti s tím bychom chtěli požádat o spolupráci i milevskou veřejnost. 
Máme k dispozici poměrně slušný fond historických milevských fotografií, ale
z větší části se jedná o místa, často fotografovaná a tedy známá: klášter, velké
náměstí, Husovo náměstí, Riegrova ulice. To byly části města, které v minulosti
lákaly fotografy nejčastěji. Daleko méně snímků se však dochovalo z ostatních
milevských ulic, které neležely v centru města. Proto bychom rádi touto cestou
poprosili milevské patrioty o spolupráci, o zapůjčení nebo naskenování některých
snímků, třeba ze starých rodinných archivů, na nichž jsou zachyceny milevské
domy a ulice. Zajímají nás hlavně ty části Milevska, které nebyly v minulosti tak
často fotografovány. Cenné by byly pro nás také staré pohledy na jednotlivé milev-
ské domy, včetně jejich zadních traktů. Takových snímků nemáme k zatím k dispozici
mnoho a byli bychom za ně rádi.
Fotografie ze sbírek milevských pamětníků nám stačí jen zapůjčit k naskenování,
což lze udělat třeba i na počkání. Těšíme se, že nám pomůžete připomenout veřej-
nosti v nové knize některé dosud málo známé pohledy na naše město. 

Vladimír Šindelář, Lukáš Panec, telefon: 382 521 093



jubilejní třicátou akademii po obnovení Sokola zhatilo trvání nouzového stavu.
Zatím cvičitelé uvažují o náhradní akademii virtuální. Uvidíme…
Dnes si fotografiemi připomeneme ty „běžné“ akademie, za měsíc se zaměříme
na předvedení sletových skladeb. 

Zuzana Sekalová

Mladší žákyně – 2007 Sportovní gymnastika – 2008

Rodiče a děti - 2012 Moderní gymnastky – 2014

Starší žákyně - 2016

Sportovní všestrannost - 2017

Ženy - 2019
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MŠ PASTELKA
DĚTI V ATELIERU RADOST

Ve výtvarné soutěži „Namaluj si svůj talíř“, kterou vyhlásil Atelier Radost u pří-
ležitosti 30 let svého založení, byly vybrány návrhy Viléma Přibyla a Niny Cvikové.
Obě děti měly možnost si prakticky vyzkoušet, dle svého návrhu, jak takový talířek
vzniká přímo v Atelieru Radost pod vedením zkušeného lektora, paní Věry Pichové.
Pro děti to byla neocenitelná zkušenost a jak je vidět, práce se dařila a zůstane
jim hezká památka.

Kolektiv MŠ Pastelka

MŠ SLUNÍČKO 
DISTANČNÍ VELIKONOCE

Na začínající jaro jsme
v naší mateřské škole
Sluníčko měli s dětmi
spoustu plánů. Vzhle-
dem k pandemii, spo-
jené s uzavřením
mateřských škol, jsme
bohužel většinu nápa-
dů museli odložit na
jiný čas. Každé oddě-
lení vzdělávalo děti
distančně a s některý-
mi se nám podařilo
spojit i online. Jeden

velikonoční projekt se nám přesto podařilo uskutečnit. Děti společně s rodiči při-
pravili a namalovali kraslice, které zdobily naši zahradu. 
Velké díky patří rodičům. Jsme si vědomi, že veškeré předškolní vzdělávání leželo
na jejich bedrech a tato situace pro ně nebyla nijak lehká. Přejeme všem pevné
zdraví a pokud možno pohodové dny. 

Kolektiv MŠ Sluníčko 

POKUSY VE ŠKOLCE

„Vědecké pokusy” čekaly na předškoláky, kteří po delší pauze opět navštěvují
svoji školku. Během týdne se z dětí stali chemici, laboranti, fyzici, technici,
badatelé i pěstitelé. Děti si pod vedením učitelek vyzkoušely, co se stane, když
se smíchá kypřící prášek, ocet, bretonová barva, jar a vznikne pro všechny pře-
kvapení v podobě chrlící sopky. Kaleidoskop si děti vyrobily z připravených sklíček
a všem se líbil víc než kupovaný. Také si vyzkoušely, že je možné slyšet kamaráda
z jednoduchého telefonu vyrobeného z kelímků propojených provázkem. Vyzkou-
šely si zbarvování sedmikrásek pomocí barevných roztoků. Sázeli do země semínka
rostlinek… Co malým pěstitelům vyroste, ukážou následující dny. Děti byly ze
všech pokusů nadšené a společně jsme si je užili.

Kolektiv MŠ Pastelka
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1. ZŠ MILEVSKO
ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Distanční výuka na 1. základní škole T. G. Masaryka Milevsko nemusí být jen nudné
vysedávání upočítače. To dokazuje řada aktivit avýzev, do kterých se nadšeně zapojují
mnozí žáci, učitelé a také další pracovníci naší školy.
V průběhu měsíce února až dubna se podařilo zrealizovat tyto aktivity:
• Soutěž o nejoriginálnější stavbu ze sněhu – děti stavěly nejen sněhuláky a iglú,

ale vytvořily i rozměrný model školy.
• Mapování krmítek ajejich stavu ve městě ve spolupráci s místní organizací Českého

svazu ochránců přírody – vznikla mapa umístění krmítek, škola má v plánu se
o vybraná krmítka starat.

• Sportovní výzva – ujít za týden co největší vzdálenost, zapojilo se 101 aktivních
účastníků a společně se ušlo 3025 km!

• Přírodovědná vycházka s tajenkou – pro žáky i veřejnost byl připraven pracovní
list, po vyplnění získali tajenku.

• Rychlosoutěž k významným datům – tentokrát k výročí narození T. G. M.
• Čištění studánek – výzva v rámci Dne vody, vyčistění studánky ve svém okolí.
• Výzva na výrobu bezové píšťalky – rukodělný projekt v rámci polytechnické výchovy.
• Kreativní výzva na výzdobu truhlíků před budovou školy – vznikla jarní venkovní

galerie, která zpříjemňuje vstup do školy.
• Den Země – škola se zapojila do dvou celorepublikových akcí „Ukliďme svět“ a„Kam-

paň obyčejného hrdinství“ – úklid v areálu školy, do kterého se zapojili žáci na pre-
zenční výuce, ale také individuální úklid jednotlivců v okolí svého bydliště.

Jsme nadšení, že se do všech výzev zapojuje velký počet účastníků, a to nejen z naší
školy. O průběhu jednotlivých akcí se více můžete dozvědět na stránkách naší školy
www.zsmilevsko.cz, kde zveřejňujeme výsledky i bohatou fotodokumentaci.
Ipro další období plánujeme pokračovat vtěchto aktivitách achcete-li se k nám přidat,
sledujte naše stránky. PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

2. ZŠ MILEVSKO
ÚSPĚCHY V DIDAKTICKÝCH SOUTĚŽÍCH
Žáci naší školy se v letošním školním roce zúčastnili didaktických soutěží z českého,
anglického a německého jazyka, z chemie a zeměpisu.
V okresním kole obsadili první místo 3 žáci: Jiří Šimák z 9.A, Denisa Vu ze 7.B
a Kateřina Kohoutová z 9.B. Jiřímu Šimákovi blahopřejeme ke skvělému výsledku
nejen v okresním kole olympiády z českého jazyka, ale i k 8. místu v krajské soutěži.
Denisa Vu dokázala svým prvenstvím mimořádné znalosti z anglického jazyka,
stejně jako Magdalena Zelenková z 8.B, která reprezentovala školu ve stejné
soutěži a obsadila 4. místo. Další mimořádný úspěch patří Kateřině Kohoutové
za 1. místo v okresním kole chemické olympiády, z níž si 3. místo odnesl i Martin
Kahoun, žák třídy 9.A. Oba skvělí řešitelé postupují do krajského kola, stejně jako
Dominik Vlk z 8.A za 3. místo okresního kola olympiády ze zeměpisu. Velmi dobré
znalosti prokázala z německého jazyka také Karolína Kutálková, žákyně 9.A.
Všem úspěšným řešitelům didaktických soutěží děkujeme za skvělé výkony a výbor-
nou reprezentaci školy. Poděkování patří i jejich učitelům.

Ing. Helena Pištěková

GYMNÁZIUM MILEVSKO
PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT
Ve čtvrtek 8. dubna proběhla závěrečná konference 26. ročníku Pražského studentského
summitu (PSS), kterou vyvrcholila naše účast v tomto vzdělávacím projektu. Do něj
jsme se kvalifikovali v říjnu na základě přijímací eseje. Náš tým – Filip Kortan, Julie
Kotalíková (oba ze sexty) a Matouš Mlčkovský (kvarta) – zastupoval v modelu OSN
Senegalskou republiku. 
Závěrečné konferenci předcházelo pět přípravných setkání (workshopů), na nichž jsme
probírali různá témata a také cvičili diplomatické schopnosti, např. správné přednesy
projevů či korektní vystupování na politické půdě. Workshopy probíhaly vždy v sobotu
v odpoledních hodinách. 
V úvodní části závěrečné konference jsme měli možnost poslechnout si projevy význam-
ných hostů a načerpat nové vědomosti. Pak už následovaly tři jednací dny – pátek,
sobota a neděle – kdy se znovu a tentokrát velice podrobně probírala a diskutovala
témata, kterým se jednotlivé výbory v projektu věnovaly. Kromě toho jsme zažili ikrizové
jednání, kdy nám do plánu vstoupily nečekané problémy. 
V rámci posledního jednacího dne závěrečné konference byla celá půlroční akce
slavnostně zakončena. Ze summitu jsme si odnesli mnoho nových zkušeností
a vědomostí, k nimž bychom se možná ani nikdy nepropracovali.

Matouš Mlčkovský, student kvarty

ZUŠ MILEVSKO
DISTANČNÍ KONCERTY
Tato „zvláštní“ doba se dotýká téměř všech oblastí našeho života. I v ZUŠ Milevsko
probíhá nejen výuka, ale veškerá činnost nestandardním způsobem. Je nám velmi
líto, že se s Vámi nemůžeme v naší škole setkávat na žákovských, ale i jiných koncertech,
které za běžného režimu pravidelně pořádáme.
Přicházíme proto s náhradní variantou, 1. a 2. distančním koncertem, který jsme
pro Vás připravili. Z pohodlí svého domova můžete online sledovat výkony našich
žáků, které ve spolupráci se svými učiteli na dálku připravili. Odkazy na tyto koncerty

DOMEČEK OD SRDCE

Několik žákyň ze 7. B třídy se rozhodlo zapojit do 7. ročníku celostátní soutěže
pro dětské kolektivy s názvem Srdce s láskou darované. Do této soutěže, která
podporuje tradiční hodnoty, týmovou spolupráci a mezilidské vztahy, se děvčata
zapojila se svým projektem „Domeček pro panenky do dětského domova“. Vedoucím
projektu byla paní učitelka Mgr. Dominika Kutnohorská. Děvčata vytvořila unikátní

dřevěný rozkládací domeček, který rozdělila na jednotlivé místnosti a vybavila
potřebným nábytkem, který se v běžné domácnosti vyskytuje. Stříhaly, řezaly,
lepily, skládaly a pod rukama jim vznikalo zařízení, vybavení a nakonec i jednotlivé
postavičky domečku. Už od počátku bylo děvčatům jasné, že by tento projekt
chtěly poskytnout potřebným dětem, které zkrátka nemají takové štěstí žít v úplné
rodině. Proto se jednomyslně shodly předat model do Dětského domova ve Zví-
kovském Podhradí.
Do 30. dubna probíhalo veřejné hlasování pro jednotlivé projekty, a poté již bude
hodnotit odborná porota, v které zasedne mimo jiné Radek Vondráček – předseda
Poslanecké sněmovny PČR, za Studio Ypsilon Martin Dejdar, Jan Schmidt, Jiří
Lábus, Jiří Jiráň a zástupci časopisu AGE. Vítěz bude znám v květnu. Držte prosím
děvčatům palce, ať se jejich model porotě líbí a aby si s ním děti v Dětském domově
ve Zvíkovském Podhradí užily mnoho šťastných chvil.

Mgr. Miroslava Koutníková
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najdete na našich webových stránkách www.zus-milevsko.cz. Zároveň se omlouváme
všem, kteří se v koncertu nenajdou. Zveřejníme je v dalším, již nyní připravovaném
3. distančním koncertu. Přejeme příjemný umělecký zážitek.

Jan Gröger, ředitel ZUŠ Milevsko

KREATIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Taneční skupina EFK pořádá společně s Domem kultury Milevsko Kreativní pří-
městský tábor, který proběhne v prostorách DK a jeho okolí. Děti se na táboře
budou věnovat různým druhům umění (tanec, hudba, malování, dílničky)
a sportu. Lektoři budou rozvíjet kreativní stránku dětí, jejich talent a fantazii. 
Po loňském velmi úspěšném a žádaném táboře jsme pro vás letos připravily
dva termíny. První turnus bude od 26. do 30. července, druhý od 9. do
13. srpna. Každý den od 8 do 16 hodin. Kapacita obou termínů je omezena,
proto příliš s přihlášením neotálejte.
Celková cena je 1800 Kč, v ceně jsou 2x denně svačiny, 1x denně teplý oběd,
pravidelný pitný režim, odměny, materiály na vyrábění a pedagogický dozor
(Adéla Kašparová a ostatní lektoři z taneční skupiny EFK). Pokud bude tábor
zrušen v důsledku vládních nařízení, vrátíme 100% částky zpět. Tábor je
určen dětem od 6 do 12 let, ohledně přihlášení mladšího či staršího dítěte
kontaktujte Adélu Kašparovou. 
A jak se na tábor přihlásit? Je nutné si zakoupit vstupenku a zároveň odevzdat
řádně vyplněnou přihlášku. Vše lze osobně vyřídit v kanceláři DK Milevsko po
předchozí telefonické domluvě (383 809 200). Nebo se můžete přihlásit bez-
pečně z pohodlí domova. Na stránkách www.milevskem.cz v sekci kalendář
akcí můžete zakoupit online vstupenku a stáhnout si přihlášku. Vyplněnou

přihlášku můžete oskenovat a poslat na email produkce@milevskem.cz nebo
vhodit do poštovní schránky DK Milevsko (bílá schránka u vchodu do loutkového
sálu, Nádražní 846). Nebude-li dodána přihláška, je vstupenka neplatná
a s dítětem nebude na tábor počítáno. 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Dotazy ohledně přihlášek a úhrady
platby směřujte na Ludmilu Korytovou (telefon: 775 733 552 nebo e-mail: 
produkce@milevskem.cz), dotazy k táboru (jeho náplni, stravě, možnosti přihlásit
dítě jiného věku atd.) na Adélu Kašparovou (telefon:774 224 114 nebo e-mail:
info@efkdancefamily.cz). Těšíme se na všechny účastníky. korl

NAMALUJ SI SVŮJ HRNEČEK – VYHODNOCENÍ

Porota při výběru vítězných návrhů.

Přinášíme vyhodnocení velké výtvarné soutěže pro děti, kdy úkolem bylo namalovat
návrh dekoru na hrneček nebo talíř.
Soutěž se setkala i v této náročné době s pěkným ohlasem, což nás velmi potěšilo.
Do Atelieru Radost bylo do konce března doručeno neuvěřitelných 158 dětských
návrhů na hrneček a 22 na talíř. Nejmladšímu účastníkovi soutěže byly 4 roky
a nejstaršímu 17 let. Svůj návrh poslali také 2 dospělí. Nejvíce zastoupena byla
1. kategorie (7 až 9 let), ve které soutěžilo 80 návrhů.
V pátek 2. dubna se v MŠ Klubíčko sešla porota ve složení Mgr. Lenka Lešňovská,
Mgr. Pavel Pich a Mgr. Jana Pichová ze ZUŠ Milevsko, Kateřina Knetlová, ředitelka
MŠ Klubíčko a BcA. Libor Hošek ze SUPŠ Bechyně. Po téměř 2hodinovém hodnocení
vybrali celkem 70 návrhů, které se budou realizovat. Návrhy byly opravdu rozmanité
a výběr těch nejlepších nebyl jednoduchý. Všem autorům děkujeme za účast v sou-
těži a také pedagogům, kteří dětem pomáhali. Výhercům gratulujeme!
Do soutěže se zapojily: 1. a 2. ZŠ Milevsko, ZUŠ Milevsko, ZŠ Chyšky, ZŠ Kovářov,
MŠ Sepekov, MŠ Sluníčko, Klubíčko a Pastelka v Milevsku. Jeden návrh přišel
z Dobrošova a jeden z Prahy. Díky účasti studentů SUPŠ Bechyně dostala naše
soutěž dokonce mezinárodní rozměr, neboť někteří studenti jsou až z Kazachstá-
nu.
Seznam výherců je vyvěšen v Atelieru Radost a byl zaslán do škol, za které děti
soutěžily. Hotová keramika i s návrhy bude vystavena v milevské knihovně, aby
se všichni mohli potěšit dětskými nápady a šikovností. Po skončení výstavy budou
výrobky i s drobnými cenami slavnostně předány dětem.
Dobrou zprávu máme i pro ty, jejichž návrhy nebyly vybrány, a přesto by si svůj
hrneček rádi namalovali. V Atelieru Radost plánujeme opět letní kurzy keramiky
od 12. do 23. července, kde bude na malování prostor.

Za Atelier Radost Věra Pichová

V loňském roce se dětem na táboře ohromně líbilo. Užily si sportovní hry, tanec, herectví,
malování, vyrábění i výlet. Na konci týdne pak rodičům na pravém jevišti ve velkém sále
DK ukázaly, co nového se naučily. 
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Ostrov sv. Heleny, vzdálený téměř 2000 km od nejbližšího afrického pobřeží, by
nebyl zřejmě pro veřejnost ničím zajímavý. Přesto však má toto britské zámořské
území významné postavení ve světových dějinách. Právě zde totiž 5. května 1821
pár minut před šestou hodinou večerní zemřel Napoleon Bonaparte, císař Fran-
couzů, jedněmi uctíván, jinými proklínán. V letošním roce od jeho smrti uplyne
rovných 200 let.
Jen málokteré jméno bylo tak proslulé jako jeho, muže, který se stal nejúspěšnějším
revolučním generálem, proslavil se tažením do Egypta a ve svých třiceti letech
se stal prvním konzulem, tedy faktickým vládcem Francie. Roku 1804 byl nakonec
zvolen francouzským císařem. Proslul jako vojevůdce, který v desítkách bitev
porazil spojené armády evropských panovníků, ale byl to právě on, kdo položil
i základy pro budování nové Francie. Roku 1804 vydal svůj Občanský zákoník (Code
civil), z něhož mnohé zákony platí dodnes. Založil univerzitu a celou řadu dalších
škol, jen pro zajímavost: za Napoleona měla Francie 510 kolejí, v nichž se vzdělávalo
50 000 studentů a z toho bylo dvanáct tisíc strávníků, tedy studentů, kteří zde
byli vyživováni. Za Napoleona nebyly ve Francii papírové peníze, vždy tak náchylné
k devalvaci, a Francie nepoznala ani nucené státní půjčky. Napoleon obnovil ve
Francii katolické náboženství, ale také prohlásil svobodu vyznání a stejnou měrou
podporoval i jiná náboženství. Obnovil šlechtické tituly, ale nebyly s nimi spojeny
žádné výhody ani práva – šlechticem se mohl stát každý, kdo měl veřejné či vojenské
zásluhy. Císař uznával jen to, co kdo umí, nikoli, z koho se dotyčný narodil. Zavedl
soudní reformu a důslednou rovnost před zákonem. I obyčejní Francouzi měli za
jeho vlády větší individuální možnosti než kdykoli předtím.
Nakonec však francouzský císař překročil hranice svých možností. Jeho armády
vykrvácely u Borodina, u Lipska a u Waterloo. Doba se změnila a Napoleon se po
porážce u Waterloo vzdal vlády ve Francii ve prospěch svého syna Napoleona II.,
který však už od jara 1814 pobýval se svou matkou ve Vídni u svého děda, rakouského
císaře Františka I. Tak končí tzv. druhé císařství, někdy zvané „stodenní“, jež ve
skutečnosti trvalo vlastně ještě o něco méně, jen 94 dnů.
Na konci června 1815 se Napoleon ještě zastaví na zámku Malmaison u hrobu své
první manželky Josefiny, a pak už míří na pobřeží Atlantiku. Jsou zde dvě fran-
couzské fregaty, jež ho mají dopravit do exilu v Americe. Dne 3. července v přístavu
Rochefort pak excísař nastoupí na jednu z těchto lodí, ale u ostrova Aix jí stojí
v cestě mohutná anglická eskadra. Kapitán Ponet, velitel jedné z francouzských
lodí, nabízí císaři, že bojem upoutá anglické loďstvo, zatímco druhá fregata Saale
s Napoleonem na palubě unikne na širé moře, ale císař odmítá, aby pro jeho
záchranu byla obětována loď a životy posádky. Místo toho vysílá posly ke kapitánu

Maitlandovi, veliteli anglické válečné lodi Bellerophon s tím, že se rozhodl vydat
se do rukou Anglie.
Nejúpornější nepřítel, kterého Anglie kdy měla, je nyní v jejích rukou. Dne 30. čer-
vence 1815 vstupuje císař na palubu anglické lodi Northumberland, jež pluje
k ostrovu sv. Heleny. Zde má bývalý vládce dožít své dny. Sedmnáctého října, po
téměř třech měsících plavby, přistává Napoleon v Jamestownu, jediném malém
přístavu ostrova sv. Heleny. Jeho nevelký doprovod se skládá ze tří důstojníků,
povolených vítězi. Byli to: Henri-Gatien Bertrand, generál a později maršál, dále
Emanuel August de Las Cases, příslušník starého šlechtického rodu, jenž mluvil
plynně anglicky, byl spisovatelem a Napoleon s ním chtěl na ostrově sepsat svou
historii. Třetím důstojníkem byl další příslušník staré předrevoluční šlechty, Char-
les-Tristan, hrabě de Montholon. K doprovodu císaře se nakonec se slzami v očích
vnutil ještě Gaspar Gourgaud, statečný voják, bývalý důstojník dělostřelectva.
Protože předepsaný počet tří důstojníků doprovodu byl už ale vyčerpán, byl Gour-
gaud veden jako císařův tajemník. Zbytek doprovodu tvořilo několik oddaných
komorníků, zejména Louis Marchand. Ten sloužil císaři po celý svůj život a patřil
k jeho nejvěrnějším služebníkům. O povolení odplout s Napoleonem do vyhnanství
kupodivu nepožádal nikdo z rozvětvené rodiny Bonapartů, ačkoli jim císař v dobách
své slávy rozdával bohatství a výnosná postavení.
Na ostrově byl Napoleon původně ubytován v nevelké vile Briars u obchodníka
Balcomba, ale toto řešení bylo jen krátkodobé. Počítalo se s jeho ubytováním
v odlehlé usedlosti Longwood, ta však ještě nebyla připravena. V této dodnes
stojící vile pak legendární císař dožil poslední roky svého života.  
V poslední době se na veřejnosti začala vést někdy dost vzrušená diskuse, jak
vlastně Napoleon zemřel. Část odborníků se kloní k tomu, že příčinou smrti byla
rakovina žaludku, jiní hovoří o zánětu jater. Pitva, kterou po císařově smrti provedl
jeho korsický lékař Francesko Antommarchi, však přesnou příčinu smrti neodha-
lila.
Před několika desítkami let se o příčinu Napoleonovy smrti začal zajímat švédský
lékař, dr. Sten Forshufvud, jehož celoživotním koníčkem byla toxikologie, tedy
nauka o jedech. Při četbě pamětí, které o Napoleonově pobytu na ostrově sv.
Heleny sepsal císařův věrný sluha Marchand, švédského lékaře napadlo, že některé
popisy císařova předsmrtného stavu nesou jasné symptomy otravy arzenikem.
Šlo zejména o nedoslýchavost, světloplachost, obezitu, migrény, špatné prokrvení
končetin, nespavost, zánět ústní dutiny, zarudnutí kůže, ztížené dýchání, stavy
úzkosti, žloutnutí očního bělma, ztráty tělesného ochlupení, průjmy atd. Bylo
to celkem 22 z 30 odborně uznávaných příznaků otravy arzenikem.

Takové podezření však bylo nutno podepřít řádnými důkazy. Protože exhumace
císařova těla, dnes uloženého v pařížské Invalidovně, nepřipadá v úvahu, zaměřil
se doktor Forshufvud na Napoleonovy vlasy. Ve starých dobách totiž bývalo častým
zvykem dávat blízkým lidem na památku pramínek vlasů. Švédskému lékaři se
postupně podařilo získat několik různých vzorků vlasů, které prokazatelně pochá-
zejí od Napoleona. Vlasy byly na Katedře soudního lékařství univerzity ve skotském
Glasgowě podrobeny zkoumání, které prokázalo značně vyšší hodnoty arzeniku,
než má průměrný lidský jedinec. Napoleonovy vlasy byly podrobeny zkoumání
v Harwellském středisku jaderného výzkumu, kde byly po 24 hodin ozařovány
pomalými neutrony. Výsledky nejenže dokládaly vysokou přítomnost arzeniku

Napoleon při přechodu Alp při tažení francouzské armády do Itálie roku 1800 – proslulý
obraz Jeana Louise Davida.

Napoleon na palubě britské lodi Northumberland během plavby na ostrov sv. Heleny.

STŘÍPKY Z MINULOSTI – MALÁ TEČKA V ATLANTIKU
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v těle, ale bylo dokonce možno vypočítat, které dny oběť dostala dávku arzénu
a kdy nikoli. Teorie císařovy otravy arzenikem tedy existuje.
Protože Angličané neměli na ostrově do Napoleonovy vily v Longwoodu přístup,
případal by jako travič v úvahu patrně někdo z Francouzů, kteří císaře na ostrov
doprovázeli. V době, kdy Napoleon umíral, však už na ostrově nebyli z císařova
doprovodu ani Las Cases, ani Gourgaud, kteří se vrátili do Francie. Skutek travičství
by ovšem musel spáchat jen ten, kdo měl bezprostřední přístup k císaři, takže
jako hlavní podezřelý zůstává především hrabě de Montholon. Jednak měl přístup
k soudkům vína, které se z jižní Afriky dováželo na ostrov pouze pro Napoleona,
ale podivných okolností je tu víc.
Hrabě nebyl totiž Napoleonovi za nic zavázán, spíše naopak. Když se Montholon
roku 1812 proti císařově vůli oženil s dvakrát rozvedenou Albinou de Vassal, Napo-
leon jej z trestu propustil ze služeb, když už předtím zamítl jeho povýšení. Po
návratu Bourbonů na francouzský trůn měl Montholon jako příslušník staré před -
revoluční šlechty daleko lepší vyhlídky na kariéru než za Napoleona. Ostatně
právě za Bourbonů obdržel Montholon, který předtím nikdy nebyl v žádné bitvě,
generálskou hodnost. Dokonce se proslýchalo, že někdy v té době zpronevěřil
6000 franků na žold svých vojáků. Nebojoval ani v bitvě u Waterloo. Začal se
v Napoleonově blízkosti náhle objevovat až po Waterloo, kdy už od poraženého
císaře nebylo možno čekat žádné výhody.

Když se po Napoleonově smrti vrátil do Francie, vyzvedl si dva miliony franků,
které mu císař odkázal. Během dvou let je rozházel a musel pak před věřiteli utéci
do Anglie, kde se náhle objevil tajemný pan Charles Turner. Ten Montholonovi
pomohl z nesnází darem 150 000 liber šterlinků, což byla tehdy částka astrono-
mická. Za co vlastně Montholon dostal tolik peněz? A kdo stál v pozadí štědrého
daru? Na tuto otázku nám dnes už těžko někdo odpoví. Temné podezření však
zůstává.
Existuje nějaká historická spojitost mezi Napoleonem a naším městem? Francouzský
císař Milevsko samozřejmě nikdy nenavštívil, ale za tažení roku 1805 jihozápadní

Čechy jeho vojáky poznaly. Například v Kla-
tovech jistě nevzpomínají příliš v dobrém na
francouzské pěší dragouny pluku Baraguey
D´Hilliers, kteří na podzim vpadli do města
a požadovali vysoké výpalné.
Také v Milevsku se zdejší obyvatelé s fran-
couzskými vojáky setkali. Bylo to ve dnech
21.-23. prosince 1805, tedy po bitvě u Slav-
kova. V Milevsku se utábořila jedna setnina
27. pluku lehké pěchoty (27-e Regiment
Infanterie Legére). Jednalo se o dva důstoj-
níky a 122 vojáků. Důstojníci byli ubytováni
v klášteře, řadoví vojáci v domech jednotli-

vých milevských obyvatel. Francouzi si v Milevsku zřejmě dávali do pořádku svou
výstroj. Získali tu nové boty a zdejší kupec Josef Šebek si později vyúčtoval některé
prostředky, potřebné k výrobě klobouků (klíh, dřevěný olej, vitriol a kampešku
neboli prisilové dřevo, přírodní barvivo pro barvení na modro, černo, červeno
a fialovo). Jména francouzských důstojníků, pobývajících v Milevsku, se nedo-
chovala , známe jen jméno tehdejšího velitele 27. pluku lehké pěchoty – v době

příchodu Francouzů do Milevska jím byl plukovník neboli colonel Jean-Baptiste
Charnotet (1761-1843). Byl velitelem tohoto regimentu od října 1803, v březnu
1807 se pak stal brigádním generálem a od 20. srpna 1809 byl princem císařství.
Ve sbírkách Milevského muzea jsou uloženy dva zajímavé předměty, které připo-
mínají napoleonskou dobu. Je to především velmi dobře zachovalý exemplář
potištěného šátku s nápisem Evropské jeviště 1812. Tyto bavlněné šátky o roz-
měrech 91 x 93 cm bývaly tištěny kolem roku 1830 v německém prostředí a posměš-
ně komentují některé rozporuplné činy císaře Napoleona. Šátek z Milevského
muzea obsahuje 10 tištěných scén, které jsou doplněny vysvětlivkami v anglickém
a německém jazyce. Píše se tu například o tom, že Napoleon nařídil svým vojákům,
aby postříleli turecké zajatce v Jaffě během tažení do Egypta, že bezbožně zbavil
papeže jeho územního vlastnictví, že neoprávněně nařídil popravu bourbonského
vévody d´Enghien, že zbaběle opustil své vojáky v Egyptě a sám se vrátil do Francie,
a že zničil vlasteneckého Touissanta l´Ouverture (vůdce černošského povstání
otroků na Haiti).
Druhou památkou na napoleonskou éru je v Milevském muzeu krátká šavle fran-
couzské armády. Tato zbraň nese trochu tajemné označení AN XI. Ve skutečnosti
toto označení není tak záhadné, jak by se zdálo. První písmena AN značí rok
(Anée) a latinská číslice XI (11) uvádí, že tato šavle byla do výzbroje francouzských
granátníků, voltižérů, karabiniérů, myslivců a pěších dělostřelců zavedena 11. roku
francouzské republiky. Jak známo, ve Francii byl v listopadu 1793 rozhodnutím
Konventu zaveden nový revoluční kalendář, který se počítal od vzniku republiky
a jeho úkolem bylo odstranit všechno, co mělo původní, zejména křesťanské
kořeny. Naše šavle byla tedy zavedena do francouzské výzbroje 11. roku republiky,
tedy v letech 1802-03(podle revolučního kalendáře totiž nový rok nezačínal 1. led-
na, nýbrž 22. září, ve výroční den vzniku republiky, takže 11. rok republiky platil
od září 1802 do září 1803).
Jedná se okrátkou, ale dosti pádnou zbraň, jejíž jílec je odlit z jednoho kusu mosazi.
Samotná šavle je poměrně krátká, má pouze 75 cm, ale váží 1,40 kg. Čepel nese
označení výrobce, manufaktury v německém Klingenthalu (Manufacture de Klin-
genthal). K šavli patří i kožená
pochva sčerným třapcem – těch se
do našich časů dochovalo jen mini-
mum a jsou proto dosti vzácné.
Po skončení napoleonských válek
těchto šavlí zbylo velké množství,
takže bychom je pak našli ve
výzbroji ruské i pruské armády.
Dokonce i v Rakousku byla roku
1851 zavedena pro pěší četnictvo
krátká služební šavle tohoto typu.
Tyto šavle přežily i rozpad rakous-
ké monarchie roku 1918 a ve
výzbroji čs. četnictva byly nahra-
zeny až novou služební šavlí vz.
1929.
Šavle AN XI ve sbírkách Milevského muzea je však starým výrobkem z Napoleonových
časů, cenným svědkem oné vzrušené epochy francouzské revoluce a císařství.

    Vladimír Šindelář – Milevské muzeum    
    (s použitím materiálů St. okresního archivu v Písku)

Hrabě Charles Tristan de Montholon. Šátek s natištěnými výjevy z Napoleonova života.
Německo, kolem roku 1830. Ze sbírek Milevského
muzea. Foto Lukáš Panec.

Ostrov sv. Heleny - pátý květen 1821. Napoleon na úmrtním loži.

Krátká francouzská šavle AN XI. Výrobek manufaktury v Klingenthalu. Ze sbírek Milevského
muzea. Foto Lukáš Panec.



12 | Milevský zpravodaj | květen 2021

ska 12. listopadu 1942 do Terezína. Odtud pak vedla jejich další cesta už jen
do plynových komor v koncentračním táboře Osvětim. Jako první byl v Terezíně
zařazen do transportu smrti s označením CR dne 20. ledna 1943 František
Ferda. Jeho manželka a syn zamířili do Osvětimi o tři dny později, 23. ledna
1943. Bratr Ota byl deportován do Osvětimi téhož dne, ale jiným transportem,

který nesl označení CQ. Židovská rodina z Milevska se tak, stejně jako mnoho
jiných, musela vydat na cestu, z níž nebylo návratu.
Poté, co nacisté deportovali židovské obyvatelstvo, rozhodli se s pověstnou
německou důkladností zlikvidovat i všechny stopy po tom, že tito lidé vůbec
někdy žili. Byly zničeny kartotéky židovských obyvatel, jejich úřední doku-
menty i fotograf ie. Dnes tak už skoro nevíme, jak tito lidé vypadali. Ale
nacisté přece jen nestihli zničit všechno. Ve sbírkách milevského muzea se
například dochovala obsáhlá židovská publikace Juden und Judengemeinde
in Böhmen, vydaná roku 1934, v níž jsou zachyceny všechny židovské nábo-

ženské obce v Čechách. Z Milevska je tam několik fotografií místních židov-
ských obyvatel, mezi nimi i snímek pana Ferdy. 
Až donedávna jsme se domnívali, že jsou to zřejmě jediné dochované památky
na milevské Židy, a proto nás teď tolik potěšilo získání oné kuchařské knihy
z rodiny Ferdů. Viktor Ferda, Františkův bratr, si ji roku 1938 vzal s sebou do
emigrace. Tam knížka přečkala válku a odtud se pak díky jeho nedávno zemřelému
synovi vrátila do České republiky, a teď dokonce i do Milevska, kde kdysi sloužila
svým majitelům. Tak se tato jinak vcelku nenápadná kuchařská kniha stala váleč-
ným mementem, jedinou dochovanou památkou na jednu vyvražděnou milevskou
rodinu a její smutný osud. 

Vladimír Šindelář

KUCHAŘKA – NĚMÝ SVĚDEK SMUTNÝCH ČASŮ
V nedávné době získalo Milevské muzeum od kolegů z Prácheňského muzea
starou židovskou kuchařskou knihu. Nese stopy častého používání a její desky
jsou už hodně ohmatané. Knížka vyšla roku 1898 v Praze u Jakoba Brandeise

a její německý název zní: Vollständi-
ges israelitisches Kochbuch (Úplná
kuchařská kniha židovská). Podtitul
knihy uvádí, že tato kuchařka obsa-
huje na 
800 receptů francouzských, anglic-
kých, maďarských a českých, jakož
i recepty sváteční. Autorkou této
knížky je Marie Kaudersová, u níž je
v knize uvedeno: Witwe (vdova).
V knížce je vloženo také několik ručně
psaných receptů, které tam založila
pečlivá paní domu, a jež jsou psány
česky i německy, jak bylo v tehdejších
židovských rodinách běžné. 
Židovská kuchařská kniha je jistě zají-
mavá, ale pro milevskou historii je
tento výtisk důležitý i jinak.  Knížka
totiž byla původně majetkem milev-
ské židovské rodiny Ferdů. Pan Fran-
tišek Ferda (1893-1943) patřil
v Milevsku ke známým osobnostem.

Provozoval zde obchod s obilím, vejci, máslem
a dalšími zemědělskými produkty. V této čin-
nosti mu pomáhal i jeho o dva roky mladší bratr
Ota. Obchodní kancelář firmy byla na milev-
ském Husově náměstí, přibližně v místech, kde
dnes stojí budova obchodu KIK. 
Pan František Ferda byl ženat s Irmou, rozenou
Ašermanovou, a bydleli spolu v nynější Masa-
rykově ulici, v domě čp. 178, kde je dnes pro-
dejna Indo-ložiska. Roku 1932 se jim narodil
syn Alexandr. Ve třicátých letech se však nad
celou Evropou začala stahovat temná mračna
nastupujícího fašismu, o němž si zejména Židé
nemohli dělat žádné iluze. Viktor Ferda, Fran-
tiškův bratr, i jeho švagr se tváří v tvář nastu-
pující hrozbě rozhodli emigrovat a roku 1938
zamířili do Londýna. Vlastenecky založený
František Ferda se však nedokázal odpoutat
od rodné země, a to se mu nakonec stalo osud-
ným. Celá Ferdova rodina byla totiž zařazena
už do prvního transportu, který odjel z Milev-

Desky židovské kuchařské knihy nesou stopy
času. Není ovšem divu, vždyť od jejího vydání
uplynulo už více než 120 let. 

Titulní strana s portrétem autorky receptů, vdovy Marie Kaudersové.

Kniha obsahuje i ručně psané recepty z okruhu milevské rodiny obchodníka Ferdy. 

Z celé milevské rodiny Ferdů zná-
me dnes už jen tištěný snímek
pana Samuela Ferdy z knihy 
Juden und Judengemeinde (Židé
a židovská společenství v Čechách.
Praha 1934). Vše ostatní bylo sys-
tematicky zničeno nacisty.

Recept na jahodový „ligér“. 
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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 16. května na tele-
fonní 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: Strašidýlko na cestě k Pytláku
Výherci: Karolína Nováková, Petra Mikotová, Jan Falada a Matěj Hrtoň,
všichni z Milevska

ROZVOZ JÍDLA PO MILEVSKU
ZDARMA!!!

Tel.: 770 17 17 17

OBJEDNÁVEJTE ON-LINE

www.JIDLOGO.cz

chuť na Váš stůl

NOVÉ TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ
Zamilovaný sukničkář – 26. 9. 2021

Čechomor – 9. 10. 2021
Štístko a Poupěnka – 17. 10. 2021

Travesti show – 13. 11. 2021
Jiří Kolbaba – Piráti z Karibiku – 15. 11. 2021
Zdeněk Izer – Na plný „coole“ – 22. 11. 2021

Láska a párečky – 24. 4. 2022

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 
Více na www.milevskem.cz.
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VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU A EKOLIKVIDACE, 
pobočka Milevsko, Sažinova 302, 

tel. 777 271 504, 
info@fast-kovosrot.cz, 
www.fast-kovosrot.cz

ZAJÍČEK DOSTAL KRASLICE I OD GYMNASTEK

Také moderní gymnastky milevského Sokola využily slunného počasí před veli-
konočními svátky a absolvovaly velikonoční stezku, kterou pro rodiče a děti při-
pravila cvičitelka Helena Pokorná. Splněním „gymnastických" úkolů se dostaly
do cíle, kde čekal sokolský velikonoční zajíc. U něj vyměnily kraslice za sladkou
odměnu.

Mgr. Jana Plavcová



VÁŽENÍ PŘÁTELÉ 
A FANOUŠCI OAMF PŘEŠTĚNICE,  

je nám líto, ale s ohledem na epidemiologickou situaci a stále nejasné
podmínky pro konání kulturních akcí musíme i v letošním roce oznámit,
že se Open Air Music Fest Přeštěnice přesouvá na nový termín 
23. - 25. červena 2022.
I když do letošního termínu zbývají v tuto chvíli dva měsíce a situace
se může výrazně zlepšit, bohužel nyní už nejsme schopni festival v tak
velkém rozsahu zorganizovat ze dne na den.
Dvacátý ročník měl navázat na předcházející úspěšnou historii, která
se odehrála především díky Vám fanouškům a návštěvníkům, kteří vždy
vytvářeli skvělou atmosféru rodinné a pohodové akce. Tento aspekt
byl pro nás hlavním hnacím motorem a my si toho velice ceníme a děku-
jeme Vám za to.
Covidová krize není pro nikoho příjemná a bohužel negativním způ-
sobem také dopadá na kulturní a hudební sféru. Přesto doufáme, že
se nám ji v následujícím období podaří zvládnout a přeštěnickou fes-
tivalovou tradici obnovit. Vstupenky, které jste si zakoupili na rok
2020 resp. 2021, zůstávají v platnosti. Budeme velice rádi, když si je
ponecháte. Vnímáme to jako Vaše dobré gesto podpory. Nicméně chá-
peme i Vaši situaci, a pokud se rozhodnete vstupenky si neponechat,
vrátíme Vám peníze. Své požadavky prosím směřujte na email vstu-
penky@milevskem.cz.
Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že se podaří festival uskutečnit
v novém termínu. Přejeme Vám především pevné zdraví a těšíme se na
společné festivalové setkání v roce 2022.

Pořadatelský tým OAMF Přeštěnice
www.prestenice.cz
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KAFE U OSMANYHO
Dům kultury Milevsko
připravuje show s oblí-
beným kubánským
návrhářem Osmany Laf-
fitou. Pořad je plánova-
ný na čtvrtek 13. ledna
2022, avšak již nyní 
si vstupenky můžete
zakoupit na www.milev-
skem.cz nebo osobně
v kanceláři DK Milevsko
(po předchozí telefonic-
ké domluvě na telefonu
383 809 200).
A na co se můžete těšit?
Na devadesát minut
neuvěřitelných historek
ze života Osmanyho Laf-
fity, při kterých se bude-
te bavit od první chvíle.

Bude odhaleno i to, co mělo zůstat (raději?) utajeno. Moderátorkou pořadu
bude skvělá herečka a modelka Eva Decastelo, hostem pořadu Michaela Gemro-
tová (nominována na cenu Thálie za muzikál Evita) nebo Kamila Nývltová. Vstupné
v předprodeji je 390 Kč. 

korl
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