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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
zatímco novoroční vydání Milevského zpravodaje
máte před sebou, rok 2021 za sebou. S písemnou
a obrázkovou náplní našeho měsíčníku leccos dělat
lze, čímž můžeme aktivně ovlivňovat Vaši náladu,
s uplynulým rokem už ale nepohne nikdo a nic. Jen
škoda, že s sebou přinesl a ponechal i věci námi
po léta nepoznané, jako například vysokou inflaci
nebo velmi citelné zvyšování cen téměř všeho.
Je tedy zřejmé, že nás čeká obtížný rok. I v Milevsku.
Neznamená to však, že do něj vstoupíme se svěšenými hlavami. Překonali jsme hned několik covidových vln (už je ani nepočítám), tak zvládneme
i ty další. Po dvaceti letech očekávání dostavíme
a také zaplníme podnikatelský park, aby se tu zvýšila nabídka pracovních příležitostí, dokončíme
nástavbu domova pro seniory a spoustu věcí vylepšíme a opravíme. Uvidíte, zvládneme to!
K tomu, abychom se některým nástrahám příštího
období mohli postavit čelem, musíme na ně být
dobře připraveni. Ano, rostoucím cenám nebo
inflaci, která hýbe celou Evropou, se jako město
účinně bránit nemůžeme. Ovšem např. rozumný
rozpočet, pořádek ve financích nebo spolehlivě
fungující úřad jsou věci, které ovlivnit můžeme,
a tak to děláme. Do nového roku 2022 vstupujeme

se schváleným rozpočtem města. Stalo se tak na
posledním zasedání zastupitelstva 15. prosince
a je to důležitý předpoklad pro naši práci v posledním roce tohoto volebního období. Poděkování za
to patří především vedoucí finančního odboru
Ing. Jánové, jejíž článek si v tomto čísle můžete
přečíst, vedoucím ostatních odborů a ředitelům
městských organizací.
Pokud jde o úřad, jednoznačně mohu potvrdit, že
mu prospělo zredukování počtu odborů i zaměstnanců z konce dubna 2021. Do nového roku jdeme
posíleni na několika důležitých postech – Ing. Josef
Hrůza bude řídit odbor dopravy, Ing. Michal Herma
odbor investic a správy majetku a od března se do
čela odboru vnitřních věcí postaví Bc. Jan Krejča.
Hodně na ně spoléhám – nejen pracovně, ale i lidsky. A to samé platí o Ing. Haně Jánové, kterou od
1. ledna 2022 jmenuji novou tajemnicí. Po téměř
14 měsících, kdy jsem musel kromě práce starosty
zastávat tuto pozici sám, jistě chápete, že ji předávám velmi rád. Unaven, bez fanfár, ale s čistým
svědomím, že úřad funguje, a s přesvědčením, že
Ing. Jánová svoji novou roli určitě zvládne ku spokojenosti nás všech.
Dámy a pánové, rád bych Vám poděkoval za přízeň

a podporu, které se nám od Vás dostává už řadu
let. Moc si jí vážíme, protože nás drží při životě
a dává chuti do práce pro naše krásné Milevsko.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce
2022.
Váš Ivan Radosta, starosta města

TERMÍNY
ZASTUPITELSTEV:

• 19. ledna
• 16. března
• 4. května
• 22. června
• 7. září
Jednání se konají ve velkém sále DK Milevsko
od 17 hodin. Podzimní termíny budou doplněny
po volbách.

INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 22. 11. 2021
• V návaznosti na soudní spor a na základě doporučení právního zástupce souhlasila se zastavením exekuce vedené Exekutorským úřadem Praha 10 proti
povinnému Sentryvomit s. r. o., dříve LABEN s. r. o., neboť se nepodařilo dohledat žádný postižitelný majetek povinného.
• Rozhodla využít pro zajištění přepravy občanů města Milevska nad 70 let věku
na linkách 360051, 360059, 360062, 360067, 360068 a 360070 přepravce
ČSAD Autobusy České Budějovice a. s. a schválila předložený návrh smlouvy
na rok 2022.
• Rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění provozu a údržby veřejných WC na
autobusovém nádraží v Milevsku s firmou Služby Města Milevska, společnost s. r. o. pro rok 2022. Návrh smlouvy obsahuje úpravu provozní
doby WC v rozsahu pondělí až pátek od 6 do 17 hodin a zavedení poplatku
za použití veřejných toalet včetně pouhého umytí rukou ve výši 5 Kč.
Návrh smlouvy také reflektuje předpokládané navýšení vstupních komodit
k této činnosti se vztahujících, tedy navýšení cen elektřiny, vodného
a stočného. Cena zajištění provozu a údržby veřejných WC pro rok 2022
činí 840 tisíc Kč.
• Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. 0007/2021 na zpracování projektové dokumentace na akci „Milevsko – vstupní šachty do zatrubněných
vodotečí“ ze dne 15. 3. 2021 mezi městem Milevskem a ČEVAK a. s. spočívající
v prodloužení termínu provedení díla do 28. 2. 2022.
• Rozhodla uzavřít dohodu o ceně na dodávku tepelné energie pro období 1. 1.
2022 až 31. 12. 2022 pro odběrná místa: Čs. armády 776, P. Bezruče 775, Sažinova 843, Libušina 1401, Gen. Svobody 413, nám. E. Beneše 420, nám. E. Beneše
123, Husovo nám. 391, Riegrova 128, 145, 146 a 147, nám. E. Beneše 126,
127, 5. května 1510 a 1372 se společností ZVVZ ENERGO s. r. o.:
Cena za teplo pro otop pro odběratele z CZT: Cena bez DPH za 1 GJ - 639,79 Kč
Cena za teplo pro ohřev teplé vody pro odběratele z CZT: Cena bez DPH za 1 GJ –
639,79 Kč
Cena za teplo z lokálních plynových zdrojů pro odběratele: Cena bez DPH za 1 GJ –
591,34 Kč
RADA MĚSTA DNE 6. 12. 2021
• Schválila poskytnutí individuální dotace pro Záchrannou stanici Makov, sídlem
Nová Ves 10, Písek, ve výši 14 000 Kč na podporu nehospodářské činnosti na
území OPR Milevsko.
• Vzala na vědomí ukončení zveřejněného adresného záměru pronajmout nebytové prostory č. 107 v čp. 123 na nám. E. Beneše spolku Centrum mladé rodiny
Milísek, z. s. a schválila uzavření nájemní smlouvy na nájem nebytového
prostoru s podlahovou plochou 95,28 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou
šestiměsíční, s měsíčním nájemným ve výši 7813 Kč.
• Rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu podnikatelských prostor (budova zimního
stadionu, kde se nachází šatny a část tribuny) s pronajímatelem Luwex a. s.,
Praha 9, za nájem ve výši 450 000 Kč/rok bez DPH v předloženém znění. Dále
rozhodla uzavřít na uvedené prostory podnájemní smlouvu s podnájemcem
SPOS Milevsko s. r. o., za nájem ve výši 1460 Kč/rok bez DPH, v předloženém
znění.
• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci „Modernizace budovy Domu kultury Milevsko“ do dotačního titulu 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov vyhlášeným Ministerstvem pro místní rozvoj, souhlasila s ﬁnanční
spoluúčastí města ve výši minimálně 30 % uznatelných nákladů a uložila ﬁnančnímu odboru zařadit podíl na spoluﬁnancování akce do rozpočtu města na rok
2022-2023.
• Schválila návrh na realizaci veřejné zakázky „Nákup kamery pro MKDS v ul.
J. A. Komenského“ a rozhodla uzavřít objednávku na veřejnou zakázku
„Nákup kamery Axis DOME, FULHD, 32xIR včetně příslušenství“ s firmou
BaK systémy spol. s r. o., za cenu 94 038 Kč bez DPH tj. 113 785,98 včetně
DPH.
• Vzala na vědomí cenovou nabídku na rozšíření spoje MHD, souhlasila s návrhem
na realizaci veřejné zakázky „Rozšíření MHD spoje, zastávka Nádražní“ a rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke „Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy
v Milevsku“ ze dne 31. 10. 2017 na rozšíření MHD linka 366001, zastávka Nádražní, v pracovní dny s ČSAD Autobusy České Budějovice a. s., za nabídkovou
cenu 41 483 Kč.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 24. 11. 2021
• Schválilo příspěvkové organizaci Sociální služby Města Milevska podání žádosti
o dotaci do programu iROP na rozvoj sociálních služeb – Výzva č.101 Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností, za účelem nákupu dvou hybridních
automobilů, rekonstrukci avybavení dvou kanceláří pro zaměstnance pečovatelské
služby, vč. vybavení počítačovou technikou. Současně schválilo předﬁnancování
dotace ve výši 90% způsobilých výdajů (3,6 mil. Kč) z rozpočtu města, s tím, že spoluúčast ve výši 10 % (400 tis. Kč) bude hrazena z investičního fondu organizace
Sociální služby Města Milevska.
• Vydalo „Obecně závaznou vyhlášku omístním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství“. Výše místního poplatku za svoz odpadu pro rok 2022 činí 588 Kč na
poplatníka.
• Vzalo na vědomí podklady pro stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2022
pro město Milevsko aschválilo předložený návrh na úpravu ceny vodného astočného
na rok 2022, platnou od 1. 1. 2022 (dvousložková cena vodného astočného), pohyblivá složka domácnosti 70,20 Kč/m3 a roční paušál dle velikosti vodoměru (pevná
složka) 420 Kč/vodoměr/rok za vodoměr do 2,5m3, ostatní poměrným způsobem.
Roční nájem od ČEVAK a. s. činí 8 709 000 Kč za rok. Uvedené ceny jsou bez DPH.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 15. 12. 2021
• Schválilo dotační program „Sociální a související služby 2022“ a s ním související
návrh Žádosti o dotaci města Milevska z dotačního programu „Sociální asouvisející
služby 2022“ aVeřejnoprávní smlouvy oposkytnutí dotace z rozpočtu města Milevska
na rok 2022. Dotační program je pro rok 2022 podpořen částkou 360 000 Kč.
• Vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Milevska č.2/2021 ostanovení obecního
systému odpadového hospodářství, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města
Milevska č. 6/2019.
• Rozhodlo schválit směnu části pozemkové parcely č.677/1 dle geometrického plánu
č. 3340-79/2020 označenou parc. č. 677/11 o výměře 198 m2 v k. ú. Milevsko ve
vlastnictví města Milevska za pozemkovou parcelu č.924/6 ovýměře 50m2 a pozemkovou parcelu č.924/7 ovýměře 148m2 ve vlastnictví společností ABT group servis
s.r.o.abezúplatný převod tělesa místní komunikace umístěného na těchto pozemcích
do vlastnictví města Milevska.
Michal Horek, místostarosta města
Více informací na www.milevsko-mesto.cz.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA

Dětské dopravní hřiště má zbrusu nový plot.

První etapa rekonstrukce chodníků na milevském hřbitově je zdárně u konce.

MĚSTO SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2022

Jako každý rok milevští skauti nainstalovali betlém pod vánočním stromem na náměstí.

I přes nepřízeň počasí práce na výstavbě okružní křižovatky v Blanické ulici běžely podle
plánu.

Na posledním zasedání městského zastupitelstva konaném v prosinci 2021 byl
mj. projednáván návrh rozpočtu na rok 2022. Ten obsahoval příjmy v celkové hodnotě přesahující částku 260 mil. Kč a výdaje přes 311 mil. Kč. Schodek rozpočtu
bude kryt rezervou z přebytků let minulých a také cizími zdroji.
Sestavování rozpočtu probíhalo ve větším klidu oproti dosti hektické a nejisté
přípravě v loňském roce. Ekonomika se stále nachází v nelichotivé situaci, ale pro
tentokrát se nechystala žádná legislativní změna, která by znamenala výrazný
dopad do daňových příjmů územně samosprávných celků.
Prvotním cílem při sestavování rozpočtu běžných výdajů byla snaha nalézt alespoň
v některých položkách možné úspory. Bohužel ne všude se to podařilo. Do návrhu
se musely zařadit nové smluvní ceny, nutné opravy a další potřeby. Pro rok 2022
již nezůstal prostor pro mnoho dalších požadavků, ať už to bylo v rámci údržby
veřejné zeleně či městského majetku. I přesto město vyčlenilo na opravy skoro
19 mil. Kč (vč. údržby pronajatého majetku), z toho nejvíce do oblasti pozemních
komunikací (opravy silnic, chodníků a dopravního značení celkem za 2,9 mil. Kč),
dále částku 1,8 mil. Kč na opravy veřejného osvětlení.
I přes dopad hospodářské krize a růstu cen (nejen stavebních materiálů) se město
snaží dále investovat a nový rok nebude výjimkou.
Pokračuje stavební akce na rozšíření kapacity Domova pro seniory. Na její realizaci
město obdrželo nejen dotaci z MPSV, ale také v průběhu roku 2021 byla úspěšná
žádost o prostředky z Krajského investičního fondu. Za tímto účelem Jihočeský
kraj přispěl částkou 10 mil. Kč. V průběhu roku 2022 se proinvestuje dalších 40
mil. Kč.
Dále pokračuje zbudování přístupu do podnikatelského parku a následný prodej
tamních pozemků soukromým investorům. Tento prodej pak znamená nemalý
příjem do městského rozpočtu.
Kapitálové výdaje dále výrazně ovlivňuje zařazení akce na obnovu sítí v ul. Čs.
legií s předpokládanou investicí přes 10 mil. Kč. Do rozpočtu se také zařadilo
vybudování parkoviště v Komenského ulici před 2. ZŠ v hodnotě 5 mil. Kč. V průběhu
roku 2021 se nepodařilo nalézt zhotovitele na rekonstrukci Klášterního mostku
přes Milevský potok v hodnotě 2,5 mil. Kč, proto se tato akce přesunula do dalšího
roku. Se stejným objemem prostředků se plánuje vybudování pump trackové
dráhy. Nemalé prostředky se proinvestují také ve školských zařízeních. Pokračují
dva dotační projekty na 2. ZŠ na modernizaci učeben s celkovou alokovanou
částkou 7 mil. Kč. Za pomoci dotace se vybuduje retenční nádrž v areálu MŠ Kytička
a zahájí se projektová příprava na možnou rekonstrukci školní jídelny na 1. ZŠ.
Rozpočet také počítá s částkou přes 5,7 mil. Kč na úhradu splátek již dříve přijatých
dlouhodobých úvěrů (na rekonstrukci Švermovy ulice a Sportovní haly). Úvěr na
rozšíření Domova pro seniory se plánuje využít do výše 19 mil. Kč a začne se splácet
až v polovině roku 2023.
Pokud se bude hospodaření vyvíjet výrazně lépe, může se město dočkat i jiných
zajímavých projektů.
Ing. Hana Jánová, odbor ﬁnanční

PŘEPRAVA SENIORŮ NAD 70 LET

Na autobusovém nádraží byly instalovány nové označníky zastávek.

V MĚSÍCI LISTOPADU 2021 OSLAVILI ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
A ZÁROVEŇ SOUHLASILI SE ZVEŘEJNĚNÍM V MILEVSKÉM
ZPRAVODAJI:
80 let

93 let

Marie Baštýřová
Karel Kobližka
František Anděl
Karel Maršík
Růžena Márová

Jarmila Mitisková
Milada Kálalová

85 let
Jaroslav Devera
Věra Radostová
Emilie Irová

96 let
Květa Rejdová
Josef Dlouhý

97 let
Miloslava Říhová

99 let
Václav Král

Město Milevsko dlouhodobě podporuje přepravu
svých občanů starších
70 let. Ta může být realizována dvěma způsoby.
Prvním z nich je přeprava
na vybraných autobusových linkách v rámci města
a jeho místních částí, a to
na základě bezkontaktní
čipové karty s kreditem jízdného ve výši 360 Kč ročně. Druhý způsob přepravy
mohou využít občané města starší 70 let, kteří jsou uživateli pečovatelské služby
poskytované Sociálními službami Města Milevska. Ti mohou být v rámci města
a jeho místních částí přepravováni vozidlem Sociálních služeb Města Milevska,
a to na základě bezplatných kupónů na přepravu (24 kupónů ročně).
Bezkontaktní čipové karty a bezplatné kupóny na přepravu jsou vydávány odborem
sociálních věcí Městského úřadu Milevsko. Bližší informace o jednotlivých způsobech přepravy budou poskytnuty referentkou odboru sociálních věcí Pavlínou
Hajskou, DiS., tel: 382 504 138, e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz.
Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věcí
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ZMĚNY U POPLATKU ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Od 1. ledna 2022 je v platnosti Obecně závazná vyhláška
města Milevska č.1/2021 omístním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, kterou vydalo Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání 24. listopadu
2021. Reagovalo tak na změny obsažené v novele zákona
o místních poplatcích.
Sazba poplatku na rok 2022 se zvýšila a činí 588 Kč za
osobu za kalendářní rok. Splatnost poplatku pro osoby
přihlášené k pobytu v Milevsku je 30. dubna 2022.
Sazba poplatku pro vlastníky nemovitých věcí zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, je rovněž
588Kč se splatností do 31. května 2022. Nově jsou mezi
tyto poplatníky zařazeny i právnické osoby.
Další změna se týká osvobození od placení poplatku.

Bylo rozšířeno osvobození ze zákona - od placení tohoto
poplatku lze osvobodit poplatníka, kterému vznikla
poplatková povinnost z důvodu přihlášení k pobytu
vMilevsku, akterý je zároveň poplatníkem poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné
obci a má v této jiné obci bydliště.
Další úlevy aosvobození se nezměnily. Úleva od placení
poplatku se nadále poskytuje studentům do 26 let ubytovaným mimo město a důchodcům pobývajícím část
roku v rekreačních objektech. Osvobozeni jsou občané
pobývající déle jak 6 měsíců v zahraničí, osoby ve výkonu
trestu odnětí svobody, osoby zdržující se ve zdravotnických zařízeních déle jak 3 měsíce a osoby umístěné
v některých typech sociálních zařízení (např. v dětském
domově, domově pro seniory, domově pro osoby se
zdravotním postižením). Nárok na úlevu či osvobození
je nutné ohlásit a doložit.
Při úhradě poplatku upřednostňujte, prosím, platbu

bankovním převodem na účet města Milevska číslo
19-0640992319/0800. Dále můžete poplatek uhradit
v hotovosti iplatební kartou v pokladnách obou budov
MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843).
Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identiﬁkaci
poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl
přiřazen v evidenci poplatku za odpad. Pokud chcete
zaplatit jednou bezhotovostní platbou za více osob, je
třeba nahlásit správci poplatku jména, data narození
a bydliště všech osob, za které je poplatek odváděn. To
můžete udělat e-mailem, telefonem nebo prostřednictvím formuláře pro vyžádání variabilního symbolu na
internetových stránkách města Milevska. Kontakt na
správce poplatku P.Zděnkovou je: e-mail pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz, tel. 382 504 132.
Pavlína Zděnková, odbor ﬁnanční

KAM S VÁNOČNÍMI
STROMKY?
Nevhazujte je do
bionádob nebo
sběrných nádob
na směsný komunální odpad. Po
jejich řádném
odstrojení se totiž stávají čistým biologickým materiálem, který bude dále zpracován a využit.
Na sídlištích proto pečlivě odstrojené stromky odkládejte vedle velkoobjemových kontejnerů na směsný
odpad, v lokalitách s rodinnými domy na sběrná stanoviště tříděných odpadů (ke zvonům). V lednu pak
budou odložené stromky průběžně sváženy do sběrného dvora Jenišovice k seštěpkování. Předat je můžete rovněž přímo do sběrných dvorů.
Ing. Marie Vratislavská, odbor životního prostředí

OLEJE A TUKY PATŘÍ DO
SPECIÁLNÍCH NÁDOB
V povánočním čase lze
očekávat zvýšenou produkci upotřebených
potravinářských olejů
a tuků (přepálené tuky
z fritovacích hrnců
a pánví, prošlé margaríny, másla apod.).
Využijte proto sběrné
nádoby rozmístěné po
městě a odložte zde
oleje a tuky v uzavřených PET lahvích nebo v jiném
dobře uzavíratelném plastovém obalu. Tento odpad
lze předat i ve sběrných dvorech. Pamatujte, že tuky
a oleje nepatří na skládku ani do kanalizace, kterou
ucpávají. Je možné je totiž dále zpracovat!
Stanoviště s nádobami na upotřebené oleje a tuky:
Písecké předměstí (křižovatka), stanoviště tříděných
odpadů: J. A. Komenského (křižovatka s ul. Pod Stadionem), J. A. Komenského (věžák), Čs. armády (křižovatka s ul. K. Čapka), Št. Dvořáka, F. Kudláčka,
Č. Holase, R. Svobodové (1. ZŠ), 5. května (byt. domy),
Švermova.
Děkujeme, že třídíte i tento odpad.
Ing. Marie Vratislavská, odbor životního prostředí
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DOTACE NA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Z MPO
Letos bylo město Milevsko opět úspěšným
žadatelem o dotaci na svítidla ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu
úspor energie na období 2017-2021 v programu EFEKT 2021 od Ministerstva průmyslu a obchodu. Tentokrát u akce „Opatření ke snížení energetické náročnosti
VO Milevsko – Hůrka“. Jednalo se o výměnu 76 ks led svítidel včetně sloupů veřejného osvětlení v antracitové barvě. Celkové náklady na tuto akci činily
3 019 701,87 Kč vč. DPH, z nichž dotace na svítidla činila 464 507 Kč. Realizace
akce byla kvůli globálnímu nedostatku elektronických a mechanických součástek,
jež zapříčinil pozastavení dodávek čipů do led svítidel, dokončena v listopadu
2021 oproti plánovanému říjnu.
Bc. Diana Trubková, odbor investic a správy majetku

FOTOOBJEKTIVEM
V pondělí 6. prosince zavítala do centra Milísek nadpozemská návštěva. Děti z jesliček
předvedly, co všechno se naučily – zatančily, zazpívaly a byly Mikulášem odměněny jaksepatří.

Vernisáží byla počátkem prosince zahájena výstava obrazů s mezinárodní účastí, na níž
se představili členové Sdružení výtvarníků České republiky a Prácheňské umělecké besedy
Helena Petřinová (první zleva) a Milan Burša (v červeném svetru) se svou dcerou Margueritou Rosario Milada Bursa/Dupuy (první zprava), jež se narodila a žije ve Francii.
Na slavnostní zahájení zavítala do Milevska i se svou matkou a partnerem (na snímku).
Expozice s názvem Život v surrealismu – tajemství, energie, pohlazení, úsměv... byla
jejich první společnou výstavou v milevské Galerii M. K poslechu a později i k tanci zahrála
hudební skupina z Prachaticka Bohemika Indika.

Děti z kroužku Předškoláček, které se scházejí v domě kultury, si na prosincových schůzkách
mimo jiné ozdobily perníčky a vyrobily vánoční svícny. Zároveň přejí všem úspěšný nový
rok 2022.

V sobotu 4. prosince proběhla na zimním stadionu v Milevsku oblíbená Mikulášská na
ledě. Sportovní odpoledne s Mikulášem a jeho družinou se vydařilo. SPOS Milevsko,
organizátor této již tradiční akce, tímto děkuje všem sponzorům, HC Milevsko 1934,
milevskému krasobruslařskému oddílu, restauraci Sporthotel a zdravotnímu dozoru za
spolupráci při akci.

Andělé na chůdách se ve středu 15. prosince za zvuku koled procházeli po milevském
náměstí. Přítomným rozdávali malé dárečky a přispěli tak k navození vánoční atmosféry.
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SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
Mejdan v garáži
Strážníci přijali na tísňovou linku 156 stížnost na hluk od garáží
na starém sídlišti. Hlídka MP skutečně zaznamenala v jedné
garáži cca 20 lidí a venku několik automobilů. V jednom z nich
našli opilého spícího muže. Strážníci jednali s organizátorem
této oslavy, který přislíbil hudbu ztišit a zavřít dveře do garáže.
O sešlosti městští policisté informovali kolegy z PČR v souvislosti, že by některý
z hostů mohl v opilosti řídit motorové vozidlo. Obě uniformované hlídky proto
lokalitu několikrát v noci kontrolovaly. V 01:30 hodin již byl na místě absolutní
klid.
Odpad mimo kontejnery
O spolupráci požádal strážníky odbor životního prostředí. Jednalo se o prošetření
složeného odpadu u kontejnerů v Jiráskově ulici. Odpad pocházel ze stavebních
úprav v bytě nedaleko a při focení důkazního materiálu se přihlásil původce černé
skládky. V tomto případě stačilo složení odpadu nahlásit strážníkům, neboť jej
tam pouze přechodně odložili do doby, než seženou patřičně velké auto na odvoz
na městskou skládku.
Neplatil, a přesto chtěl cestovat
Na strážníky se obrátili státní kolegové o součinnost na vlakovém nádraží, kde
byl ve vlaku údajně agresivní pasažér, který odmítá opustit vlak. Společně s PČR
strážníci muže vyvedli před nádraží. Muž několikrát již cestoval, aniž by za poskytnutou službu platil, proto jej průvodčí požádal nejprve o zaplacení, jinak ve vlaku
nemůže cestovat. To pasažér odmítl. O hodinu později chtěl opět vycestovat do
Písku, to již cestovné před jízdou zaplatil a odjel.
Roztržka v rodině
Na žádost kolegů od státní policie prověřovali strážníci oznámení na hádku mezi
ženou a jejím přítelem, kde mělo dojít ke zranění dítěte ženy. Děvče nebylo nikým
zraněno úmyslně, podle zjištění skutečností na místě došlo k pohmoždění prstů
na noze při zavírání dveří. Tato situace vyústila v hádku mezi dospělými. Všichni
zúčastnění byli poučeni o dalším postupu.
Chtěli ubytovat i psa
Na strážníky se obrátila recepční hotelu Stadion s tím, že se na recepci nacházejí
muž se ženou a chtějí se ubytovat. Na tom by nebylo nic divného, kdyby nechtěli
pokojíček i pro jejich psa. Bohužel pro ně, do hotelu zvířata nesmějí. To ale nechtěli
pochopit, nakonec ale odešli ještě před příjezdem hlídky MP.
Nábytek u domu
Strážníci prověřovali původce starého nábytku u domu v Komenského ulici. Ten
byl záhy nalezen a strážníky informoval, že nábytek určitě odvezou na skládku.
Tak se také stalo.
Sama si zavolala pomoc
Na linku 156 si o pomoc zavolala starší žena, která spadla z postele a nemohla se
hýbat. Strážníci se k nemohoucí paní dostali za chvilinku. Ženu zvedli a uložili na
postel. Jak se ukázalo, zraněná naštěstí nebyla.
Rušno i ve dne
K hádce manželů vyjížděli strážníci po oznámení nájemníků, kterým se hluk z inkriminovaného bytu zdál i ve dne příliš. Hlídka zazvonila a požádala zde přítomné
manžele, aby ztišili své emoce. Po chvilce byl již klid.
A jinak Vám, milí spoluobčané, přejí strážníci klidné Vánoce a Nový rok a celý
rok 2022, bez nemocí a omezení.
Martin Hrtoň

SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2022
I v letošním kalendářním roce mohou subjekty, které poskytují občanům města
Milevska sociální a související služby, žádat o dotaci města z dotačního programu
Sociální a související služby 2022. Dotační program Sociální a související služby
2022 byl schválen zastupitelstvem města 15. 12. 2021 a jeho cílem je podpora
a rozvoj sociálních služeb a služeb, které se sociální oblastí úzce souvisejí. V rozpočtu města Milevska je na podporu výše uvedených subjektů na kalendářní rok
2022 vyčleněna částka 360 000 Kč. Žádost o dotaci je možné podat v termínu od
1. do 28. 2. 2022. Více informací naleznete na úřední desce umožňující dálkový
přístup (oblast Dotační programy) a na webových stránkách města (Podnikání
a rozvoj/Dotační programy/Sociální služby). V případě dotazů můžete rovněž
kontaktovat referentku odboru sociálních věcí Pavlínu Hajskou, DiS., tel.:
382 504 138, e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz.
Pavlína Hajská, DiS., odbor sociálních věc
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU STARTUJE

Žďár nad Sázavou – kostel sv. J. Nepomuckého.
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku oznamuje
všem zájemcům o bližší seznámení s vlastivědnými
zajímavostmi Kraje Vysočina, že další ročník tohoto vzdělávacího cyklu bude zahájen ve středu 19.
ledna v 18 hodin v loutkovém sále Domu kultury
v Milevsku zápisem posluchačů. Při zápisu bude
předán studijní plán a vybrána záloha na školné
ve výši 1000 Kč. Zároveň proběhne první přednáška na téma Chráněná území
Vysočiny.
Při 8 přednáškách a 8 exkurzích se v průběhu roku budou moci posluchači blíže
seznámit s některými málo známými vlastivědnými zajímavostmi Kraje Vysočina.
Při přednáškách se zaměříme mimo jiné i na otázky související s národnostním složením obyvatel tohoto kraje a zapojením obyvatelstva do husitského hnutí, odboje
proti německým okupantům – německý jazykový ostrov, židé na Vysočině, husitské
hnutí na Vysočině, partyzánské hnutí Vysočiny, ale i na přírodní krásy a geologické
a geomorfologické zvláštnosti tohoto na řadu přírodních zajímavostí bohatého
kraje.
Při exkurzích plánujeme navštívit některé památky a zajímavosti technického
rázu, např. parní mlýn v Telči, šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, architektonicky
zajímavou vodárenskou věž v Chotěboři či středověkou štolu z období těžby stříbra
na Havlíčkobrodsku. Počítáme i s návštěvou některých rozhleden – např. novou
kamennou rozhlednu z r. 2002 na vrchu Karasín, zcela novou a architektonicky
zajímavou rozhlednu Mařenka z r. 2012, nebo druhou nejstarší rozhlednu v Čechách
postavenou v podobě pevnostní věže na Zeleném kopci nedaleko Dalešické přehradní nádrže známou pod jménem Babylon. Další exkurze budou směrovány
k bližšímu seznámení s vybranými památkami jednotlivých okresů kraje. Mimo
jiné bychom rádi navštívili tzv. Židovský most v Brtnici, nebo ojedinělý tříobloukový
kamenný Valenův most v Herálci. Exkurze budou zaměřeny i na církevní památky,
seznámíme se s románským kostelem sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši, raně gotickým
kostelem sv. Ducha v Telči, poutní kaplí sv. Kateřiny u Počátek, či s ojedinělou
kostnicí v Nížkově a také s románským kostelem sv. Jakuba v Jemnici.
To je jen stručný a neúplný přehled míst, která bychom rádi při našich exkurzích
navštívili, a se kterými se budou moci posluchači při přednáškách blíže seznámit.
Vlastivědný vzdělávací cyklus je sice uváděn pod názvem Univerzita třetího věku,
neznamená to však, že by se ho měli zúčastnit pouze lidé v postproduktivním
věku (tedy důchodci). Je otevřen všem zájemcům o bližší seznámení se zajímavostmi naší země. Na našem území je tolik zajímavých a krásných míst, o kterých
řada z nás neví, a která jim právě tento cyklus přiblíží.
Přednášky se budou konat vždy ve středu od 18 do 20 hodin, exkurze budou vždy
rovněž ve středu s odjezdem zvláštním autobusem od Sokolovny v Milevsku
v 7 hodin a předpokládaným návratem mezi 18 a 19 hodinou. Vstupné do památek
a muzeí, které se zpravidla pohybuje ve výši 100-200 Kč (dle množství navštívených
památek a výše vstupného) si při exkurzích hradí účastníci sami.
Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku zve srdečně všechny zájemce o bližší seznámení
se zajímavostmi a památkami naší země na úvodní přednášku nadcházejícího ročníku.
Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku Mgr. Josef Bílek, jednatel spolku

STŘÍPKY Z MINULOSTI – PŘÍBĚH NOVOROČENEK
Mezi novoročenky řadíme všechna vánoční a novoroční přání, ať tištěná nebo
ručně zhotovená. Mnohé z nich upoutávají pozornost svými estetickými a obsahovými kvalitami. Zároveň jde převážně o materiální dobové zdvořilosti, posílané
náhradou za osobní blahopřání při setkání s lidmi, k nimž nás váže obdiv, úcta,
vděčnost, láska, sympatie a jiné formy náklonosti, plynoucí ze společných ideí,
zájmů, cílů a názorů. Novoročenky navíc obsahují a šíří obrazová fakta, takže
často uchovávají skutečné informace, ať už povahy vědecké, společenské, politické,
technické, sociálně-kulturní nebo kulturně-historické. Zprávy o novoročních přáních pocházejí již ze starověkého Egypta nebo později z Říma.
Do 15. století ještě slavila církev nový rok o Vánocích, a proto častým motivem
bývalo zobrazení samotného Jezulátka případně spolu s Madonou, často s atributem vlády nad světem v podobě zeměkoule, s rybou jako kryptogramem Kristova
jména, eventuálně se symbolem štěstí v podobě kukačky nebo růže v květu. Na
rok 1575 vznikla nejstarší bohemikální tištěná jednolistová novoročenka s latinským textem, tehdy je produkovali někteří tiskaři jako například Jiří Černý z Černého
Mostu. Profesní skupiny nebo duchovní bratrstva v 17. století rozesílaly novoročenky až do velikosti plakátů, doplněné kalendářem, které sloužily i k výzdobě
obydlí.
Za vznikem moderních novoročenek musíme zamířit až do sklonku 18. století,
kdy se ve Francii rozšířilo doručování graficky zdobených navštívenek se jménem
a adresou majitele spolu se zkratkou p. f. „Pour féliciter“ v překladu znamená
„pro blahopřání“, jako náhrada za neuskutečněnou zdvořilostní novoroční návštěvu. Zatímco francouzská revoluce roku 1789 konvence a zvyky elit bývalého režimu
ve Francii vykořenila, u nás „p. f.“ přežívá až do dnešní doby. Velmi významným
obdobím pro novoročenky byl počátek 19. století, kdy se právě v Čechách objevila
grafická novoročenka zcela světského obsahu, o jejíž popularizaci se zasloužil
zejména Josef Bergler (1753, Salzburg – 1829, Praha), malíř, kreslíř a grafik,
školený v Miláně a v Římě. Od roku 1800 jako první vedl tehdy právě založenou
kreslířskou akademii v Praze. Ryté i kolorované obrázky se v tomto století staly
módním doplňkem osobní prezentace, pronikající z uměleckých a šlechtických
kruhů i mezi měšťany. Jen namátkou vedle Berglerových žáků zhotovil například
svou novoročenku pro rok 1819 i Antonín Langweil, podnikatelsky neúspěšný
litograf a pozdější známý tvůrce modelu Prahy.
Jedním z průkopníků tohoto společenského fenoménu byl také nejvyšší purkrabí,
hrabě Karel Chotek z Chotkova a Vojnína (1783-1868). Ve snaze omezit růst
nákladů této módy ve prospěch dobročinnosti nechal v letech 1827 až 1847
tisknout grafické listy jako novoroční omluvenky (Neujahrsenthebungskarten),
jejichž prodejem získával erár významné částky pro péči o chudé lidi. Zakoupením
takového grafického listu se lidé zbavovali povinnosti rozesílání novoročenek.
Změny po revolučním roce 1848 vedly k zániku Chotkova záměru, ale ideu patrně
oživil Soukromý spolek pro podporování domácích chudých v Praze, který od
sedmdesátých let vydával rozměrné litografické tisky novoročních omluvenek
s motivy skutků křesťanského milosrdenství. Tak zhruba od poloviny 19. století
se rozmohly litografické novoroční gratulace služebných osob, jako např. kominíků,
domovníků, ponocných, poštovních doručovatelů a dalších, převážně ale nízké
úrovně grafiky. V polovině 19. století byl tento velmi se rozmáhající zvyk novoročenek kritizován, jako nouzová omluvenka, rozesílaná přátelům místo jejich
osobní návštěvy.
Obvykle se za nejstarší české grafické vánoční a novoroční přání považuje lept
Viktora Strettiho (1878, Plasy – 1957, Dobříš), jenž v Paříži roku 1900 vytvořil
novoročenku, kde zobrazil interiér s krbem a vánočním stromkem uprostřed, vlevo
Hradčany nad Vltavou a vpravo Notre Dame nad Seinou. Zároveň v téže době,
i když nezávisle na Strettim, zhotovil rovněž v Paříži Vojtěch Preissig (1873,
Světec – 1944, Dachau) motiv se zobrazením částí vánočního stromku vedle zátiší
s psacími potřebami spolu s legendou „Veselé Vánoce“. V Čechách však tyto
uvedené novoročenky pro rok 1901 představovaly v dané době jen nenápadné
kuriozity a nevyvolaly v tehdejší společnosti žádnou odezvu.
Mezi významné tvůrce novoročenek patřili často výtvarní umělci. Díky jim nejsou
novoročenky jen slovním sdělením, ale také uměleckým dílem. V dnešní době
s rozvojem internetové komunikace jsou již papírové novoročenky
nahrazovány elektronickou formou. S hlavním rozmachem reklamní a firemní
komerce mají novoročenky jednoznačnou povahu obchodního sdělení, např.
firem, produktů nebo značek. Několik historických novoročenek se nachází také
ve sbírkách Milevského muzea.
Lukáš Panec, Milevské muzeum

PF 1939 odborného učitele Karla Průchy a jeho ženy Marie, vlevo kresba „Rozsévač“ od
malíře Aloise Mudruňky, dvoulist na kartonu. Produkt zřejmě zhotoven milevskou knihtiskárnou Karla Bursíka. Profesor Alois Mudruňka trávil mimo jiné občas dovolenou u
milevského knihtiskaře Karla Bursíka.

PF 1940 vrchního lesního rady Jaroslava Růžičky. Tisk zřejmě zhotoven milevskou knihtiskárnou Karla Bursíka.

PF 1948 spisovatele Jiřího Mařánka.

PF 1968 MěstNV Milevsko, dvoulist na kartonu. Tisk: Jihočeské tiskárny, provoz 10, Milevsko.
Tehdejší novoročenky se od dnešní doby odlišovaly svým jednoduchým graﬁckým designem.
(Všechny novoročenky ze sbírek Milevského muzea).
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KULTURA A SPORT – LEDEN 2022
Přinášíme vám nabídku kulturních a sportovní akcí platných k datu uzávěrky Milevského zpravodaje. Uskutečnění
těchto akcí závisí na aktuálně platných nařízeních. Sledujte proto webové stránky pořadatelů či využijte telefonní
kontakty uvedené v záhlaví pořádajících organizací. Děkujeme za pochopení.
MILEVSKÉ KINO
5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

BIO SENIOR - PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA
A KAREL
čtvrtek 6. 1.
15:00
ČR - Komedie - V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky
a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají,
že nežijí tak, jak si představovali.
ČESKÉ ZNĚNÍ
130 min.
vstupné: 70 Kč

MATRIX RESURRECTIONS
čtvrtek 6. 1., pátek 7. 1.
20:00
USA - Akční, sci-fi - Již téměř dvacet let žije Neo zdánlivě poklidný život jako Thomas A. Anderson v San
Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity, ale
navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na
Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby
znovu otevřel svou mysl Matrixu.
TITULKY
148 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

DRAČÍ PRINCEZNA
pátek 7. 1., sobota 8. 1., neděle 9. 1.
17:30
Norsko - Rodinný, pohádka - Jsou Vánoce, všude znějí
koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš malý
vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí
země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do party přiberou kamaráda Mortimera a všichni společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama.
Rodinné dobrodružství se natáčelo v Čechách.
DABING
82 min.
vstupné: 120 Kč

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
sobota 8. 1.
20:00
USA - Akční, komedie, fantasy - Režisér Jason Reitman
a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu
způvodního příběhu Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé
duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými
dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje
spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz,
který po sobě zanechal jejich dědeček.
DABING
123 min.
vstupné: 130 Kč

KLAN GUCCI
neděle 9. 1.
20:00
USA - Kriminální, thriller, drama - Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie,
v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani
vražda, skládají dohromady mozaiku toho, co všechno
s sebou nese slavná značka Gucci.
TITULKY
164 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč
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VŘÍSKOT

MORBIUS

čtvrtek 13. 1., pátek 14. 1.
20:00
USA - Horor - 25 let po brutálních vraždách vměstečku
Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si
nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se
zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční
můru a opět odkryje strašidelnou minulost města.
TITULKY
115 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

čtvrtek 27. 1., pátek 28. 1., sobota 29. 1. 20:00
USA - Thriller, akční - Na stříbrné plátno přichází
jeden z nejpodmanivějších a nejrozporuplnějších
hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se
ve snímku mění v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse.
DABING
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

KINGSMAN: PRVNÍ MISE
sobota 15. 1., neděle 16. 1.
20:00
USA - Akční, dobrodružný, komedie - Zatímco se
sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců
připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony
lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit
je. Stanete se svědky zrodu první nezávislé tajné
služby.
TITULKY
131 min.
do 12 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

BIO SENIOR - KAREL
čtvrtek 20. 1.
15:00
ČR - Dokument, životopisný - Ojedinělý pohled do
soukromí a do duše Karla Gotta.
ČESKÉ ZNĚNÍ
127 min.
vstupné: 70 Kč

ULIČKA PŘÍZRAKŮ
neděle 30. 1.
20:00
USA – Thriller, drama, kriminální - V kriminálním dramatu se představuje Bradley Cooper jako mladý ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky
vhodně zvoleným slovům, který se spojí s psychiatričkou (Cate Blanchett), která je však mnohem
nebezpečnější než on sám.
TITULKY
139 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

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

SRDCE NA DLANI
čtvrtek 20. 1., pátek 21. 1., sobota 22. 1. 20:00
ČR - Komedie - Komedie od tvůrců hitu Ženy v běhu.
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme,
kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce,
v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
ČESKÉ ZNĚNÍ
95 min.
vstupné: 140 Kč

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
pátek 21. 1., sobota 22. 1., neděle 23. 1. 17:30
USA - Rodinný, komedie - Když si ho Emily pořídila,
byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně. Přes
noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme
obrovský, myslíme tím, že na výšku měří skoro tři
metry. V malém městském bytě je takový pes hodně
nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje a za žádnou
cenu se ho nevzdá. Komedie je adaptací populární
dětské knížky Normana Birdwella.
DABING
96 min.
vstupné: plné 130 Kč, děti 110 Kč

SPENCER
neděle 23. 1.
20:00
VB, USA - Romantický, drama, biografie - Manželství
princezny Diany a prince Charlese už dávno vychladlo.
Přestože se množí drby o aférách a rozvodu, během
vánočních slavností v královnině sídle Sandringham
je přikázán mír. Naplánováno je společné stolování,
střelba a lov. Diana tuto hru zná. Letos však budou
věci úplně jiné. Film divákům představuje to, co se
mohlo stát během těch několika osudných dnů.
TITULKY
111 min.
do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč

INFORMAČNÍ SCHŮZKA – KURZ NJ –
PŘÍPRAVA K MATURITĚ
středa 5. 1.
16:00
Kurz německého jazyka pro ty, které čeká v roce 2022
maturita. Pomůžeme vám zvládnout zkoušku z dospělosti na výbornou. Nabízíme individuální přístup,
přizpůsobíme se vašim potřebám, probereme jen to,
v čem máte mezery a vy tak získáte větší jistotu před
touto důležitou životní událostí.
učebna 1

JÓGA PRO DĚTI – ZAHÁJENÍ KURZU
pondělí 10. 1.
16:00-16:45
Jóga pro děti je jiná, než jakou ji znají dospělí. Není
při ní tolik důležitá výdrž v jednotlivých pozicích jako
pohyb samotný. Zatímco „dospělácká“ jóga probíhá
v klidu a tichu, dětská jóga bývá často provázena dětským smíchem, říkankami, písničkami… Určeno pro
děti od 5 let, přihlášky na tel.: 383 809 200.
hudební sál
cena: 20 Kč/lekci

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA
VNITRA
úterý 11. 1.
12:00-15:00
Mobilní pracoviště zdravotní pojišťovny.
učebna 2

POHÁDKA – O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
neděle 16. 1.
15:00
Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na
zkušenou. Cestou se k němu připojí silák Matěj a společně se rozhodnou najít dvě královské dcery, které

už měsíce nikdo nespatřil. Pokud se jim to má podařit,
budou muset překonat množství nástrah a pokušení.
Přijďte jim v jejich putování držet palce, nudit se
určitě nebudete! Mikeš s Matějem, vousatá babice,
pan král, princezny, Dračí pán a spousta dalších postav spolu s krásnými písničkami vám k tomu nedají
čas!
velký sál
vstupné: 80 Kč, na místě 90 Kč

KURZ – KONVERZACE AJ S RODILÝM MLUVČÍM
úterý 18. 1.
16:30-17:30
Více informací na www.milevskem.cz.
učebna 3

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – ZAHÁJENÍ
středa 19. 1.
18:00
Úvodní schůzka a zároveň zápis do nového ročníku,
který bude tentokrát věnován Kraji Vysočina. Čeká
vás 8 zajímavých přednášek a 8 neméně zajímavých
zájezdů.
loutkový sál

INFORMAČNÍ SCHŮZKA – KURZ AJ –
PŘÍPRAVA K MATURITĚ
čtvrtek 20. 1.
16:00
Kurz anglického jazyka pro ty, které čeká v roce 2022
maturita. Pomůžeme vám zvládnout zkoušku z dospělosti na výbornou. Nabízíme individuální přístup,
přizpůsobíme se vašim potřebám, probereme jen to,
v čem máte mezery a vy tak získáte větší jistotu před
touto důležitou životní událostí.
učebna 2

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
čtvrtek 20. 1.
19:00-21:30
Nechodili jste do tanečních nebo jste nedávali pozor
a nyní potřebujete oprášit zapomenuté taneční kroky? Nebo prostě jen máte rádi tanec a chcete se pod
vedením zkušeného lektora naučit víc? Nyní máte
možnost přihlásit se do kurzu, kde se v osmi tanečních
lekcích naučíte vše potřebné.
velký sál
kurzovné: 1500 Kč/osobu

DĚTSKÝ KARNEVAL
neděle 23. 1.
14:00-17:00
Maminko a tatínku, chystejte masky! Dům kultury
Milevsko připravuje pro všechny děti maškarní karneval, který bude moderovat známý a oblíbený dětský
bavič Milan Mudroch. Nebudou chybět známé písničky, tanec, zpěv, soutěže o ceny, sladkosti, balonky
a mnoho dalšího.
velký sál
vstupné: 50 Kč

DISKUSNĚ VZDĚLÁVACÍ VEČER – TECHNICKÉ
PAMÁTKY JIŽNÍCH ČECH
středa 26. 1.
18:00
Zveme vás na zajímavé povídání Mgr. Josefa Bílka
o technických památkách v našem okolí. Beseda bude
doplněna promítáním zajímavých fotografií a zároveň
zde bude možné koupit si knihu o technických památkách Písecka a Strakonicka.
loutkový sál
vstupné: 50 Kč

KURZ – HÁČKOVANÉ ČELENKY
čtvrtek 27. 1.
17:30
V ceně vstupného je materiál, s sebou si přineste
háček č. 4 nebo 5. Prosíme o přihlášky předem na

telefonu 383 809 200 nebo na e-mailu kurzy@milevskem.cz. Pro pedagogické pracovníky rádi vystavíme
certifikát o absolvování kurzu.
výuková učebna
vstupné: 190 Kč

PŘIPRAVUJEME:
PRÁZDNINOVÉ DÍLNIČKY S PROMÍTÁNÍM
pátek 4. a středa 16. 2.
Milevské kino

09:00

16. 1. 08:00 FC ZVVZ turnaj ml. přípravka
22. 1. 12:00 Florbal junior
17:00 Florbal muži A
23. 1. 08:00 FC turnaj st. přípravka
16:00 Florbal junior
29. 1. 12:00 Florbal junior

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

POD PRAPOREM NĚŽNÝCH DAM
neděle 6. 2.
19:00
velký sál
vstupné: 80 Kč, členové SK ZVVZ 40 Kč
Hraje Spolek divadelních ochotníků Petrovice.

KURZ KORÁLKOVÁNÍ PRO DĚTI
čtvrtek 10. 2.
učebna 4

HARLEJ – SMUTKU DÁVÁM SBOHEM TOUR
19:00

sobota 1. 1. až pondělí 28. 2.
Soutěžíme sami se sebou – počítejte si kilometry ušlé
pěšky zimní přírodou a nejpozději do 28. února nám
napište, kolik kilometrů jste nachodili od 1. ledna.

CENTRUM MILÍSEK

PARTIČKA NA VZDUCHU
středa 18. 5.
velký sál
vstupné: 550 Kč

www.skzvvz.cz

PĚŠKY PŘES PRŮLIV LA MANCHE (34 KM)
16:00

pátek 11. 3.
velký sál
vstupné: v předprodeji 490 Kč

SENIOR KLUB ZVVZ

20:00

MICHAL HORÁK
čtvrtek 30. 6.
20:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 290 Kč

JAKSI TAKSI & ZAKÁZANÝ OVOCE
čtvrtek 21. 7.
19:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 290 Kč

ČIPERKOVÉ
pátek 29. 7.
17:00
amfiteátr
vstupné: předprodej 160 Kč, na místě 200 Kč

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

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
úterý 25. 1. až úterý 22. 2.
Již 33. ročník tradiční výstavy.
vstupné: 10 Kč

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

PRÁVNÍK V PORADNĚ
čtvrtek 13. a středa 19. 1.
08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace – Mgr.Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
úterý 4. a 25. 1.
08:00-16:00
PhDr. Jaromír Matoušek
čtvrtky 6., 20., a 27. 1.
08:00-16:00
Bezplatné konzultace – PhDr. Vlasta Hořánková.
Na konzultace je nutné objednat se předem na telefonu 723 407 029.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB FANOUŠ
HŮRECKÁ CESTA 227 | TEL.: 731 604 444
PEČUJEME O PTACTVO NA HŮRKÁCH
středa 5. 1.

ZIMNÍ RADOVÁNKY – STAVĚNÍ SNĚHULÁKŮ
čtvrtek 13. 1.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
čtvrtek 20. 1.

TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU

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

ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení a hokejové utkání dle rozpisu na
www.spos-milevsko.cz.

SPORTOVNÍ HALA:
08. 1. 12:00
17:00
09. 1. 13:00
15. 1. 08:00

Florbal junior
Florbal muži A
Florbal junior
Florbal st. žáci

čtvrtek 27. 1.

ZUŠ MILEVSKO
L IBUŠINA 1217 |

TEL.:

www.zus-milevsko.cz

383 809 253

KONCERT PRO SENIORY
středa 26. 1.
DPS Gen. Svobody

14:00

KONCERT ŽÁKŮ
čtvrtek 27. 1.
koncertní sál ZUŠ

17:00
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ROZHOVOR S AUTORY NOVÉ KNIHY
Eva Raymanová a Martin Pelich vydali na sklonku minulého roku knihu nazvanou
Sv. Bartoloměj, kostel v srdci Milevska. Kniha byla poprvé představena
v milevské městské knihovně ve středu 8. prosince na prodejní autogramiádě.
Při této příležitosti jsme požádali oba autory o rozhovor. Zajímalo nás, jak kniha
vznikala, kolik času vydání knihy zabralo, kde pro ni hledali podklady a mnoho
dalšího…

Eva Raymanová a Martin Pelich s výtisky své knihy.
Co vás přivedlo na myšlenku vydat knihu o milevském kostele?
Martin P.
Od malička jsem kolem něj chodil nejdříve za babičkou a dědou, potom do školy,
po ukončení základní vojenské služby zase za manželkou do práce, později s kočárkem na procházky a v současné době do zaměstnání a za kamarády na pivo. Vadilo
mi, že je ten náš městský kostel nějak opomíjený na úkor slavnějšího kláštera
a celou dobu stojí v jeho stínu. Proto jsem přibližně před pěti lety dostal nápad
napsat malou brožurku o kostele na náměstí v Milevsku. Ale v té době jsem pracoval
na knize o Branicích a později zase na další publikaci o Borovanech, tak musel
kostel počkat, až na něj přijde řada. Což se stalo v polovině léta 2019.
Eva R.
Mě po čase Martin oslovil, protože nalezených podkladů a archivních dokumentů
stále přibývalo a nestíhal je zpracovávat. Téma kostela mě zaujalo, předtím jsem
o něm téměř nic nevěděla, ale o to byla práce zajímavější a odnáším si mnoho
nových poznatků.
Můžete přiblížit našim čtenářům, jak to probíhá, když si člověk řekne, že vydá
knihu? Zřejmě je to složitý proces, kterým se musí projít od první myšlenky
o knize až po její vydání.
Martin P.
No nevím, jestli to lze napsat jednou větou. Kdo nikdy
nic nenapsal, si to asi těžko dokáže představit. Hlavně
je to velký závazek vůči všem osobám, které jsem, ať už
přímo či nepřímo, do práce na knize zapojil. Autor nese
velké břemeno, které je čím dál těžší, čím více se blíží
datum dokončení a vydání knihy. Je to jako kráčet dlouhým tunelem a stále vyhlížet světlo na jeho konci. Ale
než se k němu dostanete, musíte si tu dlouhou cestu
prošlapat sami, zkratky nejsou. Na začátku je představa
o přibližném obsahu, struktuře a velikosti knihy, potom
přichází na řadu získávání podkladů (dobové dokumenPřebal knihy.
ty, knihy, noviny, fotograﬁe) a jejich zpracování, následuje třídění, co vše se do knihy uvede. První sepsání textů, poté následuje konzultace s odborníky, což se opakuje několikrát, vždy při jakékoli úpravě či doplnění
textů. Pokračuje se sazbou knihy a graﬁckou úpravou. V této fázi se stále ještě
mění texty, jak se postupně objevují nové a nové informace, a proto se sazba
a graﬁka stále dokola opravují. Potom již následuje jazyková korektura a odeslání
knihy v digitální podobě do tiskárny.
Eva R.
Složité na celém procesu je to, že množství informací stále narůstá. Ze začátku
se zdá, že půjdou všechna fakta sepsat do malé brožurky, ale člověk narazí na
jednu informaci, začne se po ní pídit a postupně nalézá další a další souvislosti,
které jsou zajímavé a byla by škoda je neuvést. A tak se často stane, že si chcete
v archivu potvrdit jednu věc a ve výsledku strávíte bádáním několik dní a objevíte
netušené poznatky.
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Byly nějaké problémy s vydáním knihy? Jak jste hledali nakladatele?
Martin P.
Bohužel vlivem pandemie se nám dokončení knihy nezdařilo na plánovaný termín, na Bartolomějské posvícení. A tak se kniha dostala do tisku zrovna v době,
kdy celorepublikově byl nedostatek tiskařského papíru a ceny šly o desítky
procent závratně nahoru. Některé knižní tituly letos kvůli tomu ani nevyjdou.
Avšak i přes tyto peripetie se knihu podařilo vydat a 8. prosince představit veřejnosti. Za což jsme hlavně vděčni zaměstnancům tiskárny v Příbrami, kteří pro
nás tuto knihu ve velmi vysoké kvalitě tisku vyrobili. Nakladatele jsme hledali
na počátku, ale necítili jsme nikdy z druhé strany chuť a elán do toho s námi
jít. Tak jsme si nakonec všechno dělali sami, od získání povolení a podkladů pro
knihu, přes psaní textů, pořizování fotografií, grafickou úpravu a vytvoření
sazby pro tisk až po samotné zaplacení všech nákladů včetně tisku z vlastní
kapsy. A ani se neptejte, kolik to všechno stálo. Moc. Hodně peněz, ještě více
energie, a hlavně neuvěřitelné množství času stráveného po nocích při práci
na knize.
Eva R.
To, že knihu vydáváme vlastním nákladem, je velmi náročné z hlediska ﬁnančního
i organizačního. Hlavně kolega, který dělal sám i graﬁckou úpravu a sazbu, zastával
práci za několik profesionálů. Navíc je to taková sázka do loterie, protože je těžké
odhadnout, kolik lidí bude mít nakonec zájem si knihu koupit. Ale má to na druhou
stranu i výhodu. Knihu jsme sice konzultovali s mnoha odborníky, ale konečné
rozhodnutí bylo vždy na nás, a tak může být téměř každý detail tak, jak jsme si
ho přáli.
Kolik času vám příprava knihy zabrala?
Martin P.
Od první fotky a prvního záznamu v červenci 2019 až do představení knihy veřejnosti
v prosinci 2021 přibližně 2,5 roku.
Eva R.
Ještě bych dodala, že vlastní psaní textů knihy není časově tolik náročné. Nejvíce
času zabere vyhledávání informací, jejich třídění a porovnávání, aby vše do sebe
zapadalo. Když už potom člověk ví, co chce napsat, jde jen o to, najít ta správná
slova. Je třeba si uvědomit, že za jednoduchou větou v textu je často několik dní
pátrání po zdrojích. Na konci knihy také uvádíme životopisné medailonky osob,
spojených s kostelem. Člověk by si řekl, že to nic není uvést datum narození,
svatby a úmrtí. Ale najít v matrikách přesný údaj někdy zabere i několik nocí
u počítače. Například po hlavním staviteli Josefu Mrazíkovi jsme pátrali asi dva
měsíce.
Jak jste na knize spolupracovali? Měli jste to nějak rozdělené?
Martin P.
Každý měl na starost několik kapitol a druhý mu je zase přísně kontroloval okem
budoucího čtenáře. Tak byly hned v počátcích odhaleny drobné i velké nepřesnosti,
které bychom určitě přehlédli, kdybychom všechny texty dělali společně. Já jsem
měl ještě na starost obrazovou část knihy, tedy vlastně všechny fotograﬁe a reprodukce. Společně jsme navrhli graﬁckou úpravu a přebal knihy. Na mne potom už
jen čekalo provést sazbu knihy pro tiskárnu, což znamená sesadit text a obrazové
přílohy společně do jednotlivých stránek.
Eva R.
V archivech, kronikách, matrikách a muzeích jsme bádali oba, ale na mě potom
většinou bylo získané materiály přepsat do digitální podoby, abychom s nimi
mohli dále pracovat. Také jsem si vzala na starost kompletní zaměření celého
kostela a výkres jeho půdorysu, protože se bohužel stavební dokumentace nedochovala.
Kde jste hledali podklady pro vydání knihy?
Martin P.
Pokud bych měl být přesný, tak na konci knihy je kapitola Použitá literatura a tam
si každý může udělat obrázek o tom, jak široké téma to bylo a co všechno jsme
museli přečíst a prostudovat. Přes Milevské muzeum, SOkA Písek, SOA Třeboň,
Husitské muzeum v Táboře, archiv jihočeského biskupství, archiv strahovského
kláštera, NK v Praze, odborné publikace a statě, nespočet knih, kroniku milevského
kláštera až po výpovědi jednotlivých žijících osob spojených s kostelem. Bylo
toho tolik, že jeden by to nemohl za 2,5 roku stihnout.
Eva R.
Zde nám moc nepomohla pandemie a s ní spojený lockdown, protože archivy byly
několik měsíců zavřené a potom byly přístupné v omezeném režimu, kdy mohl
bádat vždy jen jeden člověk. Proto se i po jejich otevření nedostávalo volných

termínů, navíc takových, které by se daly skloubit s naším zaměstnáním. Naštěstí
je mnoho materiálů dnes zdigitalizovaných a přístupných na internetu, ale zdaleka
ne všechny, a ne vše se dá zjistit z domova.
Překvapilo vás něco z historie kostela?
Martin P.
Mne třeba překvapilo, kolik věcí se zachovalo z původního starého kostelíka
a s jakou obdivuhodnou vůlí tehdy milevští obyvatelé kostel postavili. A neměli
to vůbec jednoduché, chyběly peníze, probíhala zrovna rakousko-pruská válka,
a ne vše šlo tak hladce jak by mělo. Přesto ta ohromná touha mít „svůj“ kostel na
náměstí zvítězila.
Eva R.
Překvapilo mě toho hodně. Například to, kolik lidí v průběhu desetiletí přispívalo
na výstavbu a opravy kostela a mnohdy opravdu velké částky. Nebo průběh tehdejší
licitace, který byl velmi podobný dnešním zvyklostem. Také mě zaujaly nerealizované návrhy stavby, protože kostel mohl vypadat úplně jinak a myslím, že se
tehdejší radní rozhodli správně a vybrali z návrhů ten nejlepší. Potěšilo mě také,
že se nám podařilo vysvětlit význam všech maleb na klenbách kostela, protože
jsem dříve často přemýšlela, co jednotlivé znaky znamenají. Dlouho jsme také
pátrali po základním kameni, a nakonec jsme ho k naší velké radosti s panem kostelníkem objevili.
Máte při psaní nějaký režim, nějaké rituály, které vám pomáhají? Udržujete
tvrdou disciplínu, nebo prostě píšete, když máte chuť a čas?
Martin P.
Bohužel pracuji jako technik, hodně času strávím na služebních cestách po ČR
a domů se vracím většinou až po 18. hodině. Proto jsem měl čas na práci jen po
večerech a o víkendech, nebo když to situace vyžadovala, padla na to dovolená.
Rituály snad žádné nemám, jen při práci na knize poslouchám vážnou hudbu,
která mi navozuje atmosféru doby, o které zrovna píši. Na této knize musela být
tvrdá disciplína, jinak bychom to ještě dělali za pět let. Ale přestávky jsme museli
dělat, aby člověk získal tolik potřebnou novou energii. V mém případě pomáhala
jízda na kole po krásách našich jižních Čech.

Eva R.
Disciplína je opravdu základ. Večer po práci už se člověku často nechce, nebo by se
rád věnoval i jiným věcem, ale tím by se práce na knize neúměrně prodlužovala,
takže všechno ostatní muselo jít stranou. Některé kapitoly se mi psaly úplně jednoduše,
zato u jiných jsem se trápila a ráda bych je odkládala velmi dlouho. Rituály žádné
nemám, jen musím mít upráce absolutní klid, takže umě žádná hudba určitě nehrála.
Kde si zájemci mohou knihu koupit a kolik stojí?
Martin P.
Podle mne kniha stojí úměrně svému obsahu a své velikosti. Cena byla stanovena
tak, aby její prodej alespoň pokryl výdaje na její tisk a byla ﬁnančně dostupná
lidem v Milevsku a okolí.
Eva R.
Já si naopak myslím, že cena knihy je nižší, než by bylo vhodné vzhledem k její
velikosti. Má 320 stran velkého formátu a je vytištěna na kvalitním papíře. Chtěli
jsme ale, aby byla dostupná široké veřejnosti a aby dělala radost co nejvíce lidem.
Proto jsme se snažili o co nejnižší cenu, což se nám nakonec podařilo a kniha se
v Milevsku prodává za 490 Kč. Koupit si ji můžete v milevském infocentru, knihkupectví Aleny Bolkové, knihovně nebo muzeu. Případně můžete kontaktovat
přímo nás na telefonu 607 007 781.
Prozradíte nám na závěr, zda již máte v hlavě nápad na další knihu o Milevsku
a o čem by případně mohla být?
Martin P.
Nápadů mám spoustu, jen není čas je realizovat. Musím chodit do práce a mám
i jiné koníčky. Co se týká Milevska, je tady stále spousta témat, která by stála za
napsání knihy. Já jako milevský patriot se tomu chci i v budoucnu věnovat a pro
příští generace tady zanechat stopy o naší době nebo i o těch minulých.
Eva R.
Jeden námět v hlavě také mám, ale zatím ještě není nijak konkrétní. Nyní jsem
ráda, že budu mít trochu času dohonit úkoly, které se mi nahromadily za poslední
roky práce na této knize.
Děkujeme za rozhovor
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FOTOOHLÉDNUTÍ ZA MIKULÁŠEM
V neděli 5. prosince projel naším městem Mikuláš se svou družinou. Kočár tažený
koňmi provezl Mikuláše ulicemi města, podél kterých na něj čekalo mnoho dětí
se svými rodiči a dopravil ho až na Hajdu, kde už je očekávala pekelná cháska připravená na netradiční drive-in nadílku. Cestou lesem projížděla auta s dětmi,
nechyběly světelné efekty, kniha hříchů a kdo měl odvahu, mohl zkusit přehrát
čerta v kartách. Originální nadílku natáčel i štáb České televize, akci pořádalo
Maškarní sdružení Milevsko ve spolupráci s Domem kultury Milevsko. Autorem
fotograﬁí je Martin Pelich.
mk

MŠ KLUBÍČKO
KERAMICKÉ TVOŘENÍ
V polovině prosince si děti z naší
školky vyzkoušely práci s hlínou
pod vedením zkušené lektorky
Věry Pichové. S nadšením vytvářely keramické ozdoby na stromeček a vánoční svícny, které si
před Štědrým dnem odnesly
domů pro vytvoření krásné
vánoční atmosféry.
Kolektiv MŠ Klubíčko

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
„Slibuju ti slibuju, že už zlobit nabudu.“ To vše děti slíbily Mikulášovi,
andílkovi a čertovi, kteří za nimi přišli
na zahradu mateřské školy. Od Mikuláše dostaly sladkou odměnu, kterou
si musely zasloužit písničkou či básničkou.
Kolektiv MŠ Klubíčko

MŠ SLUNÍČKO
PF 2022
V pekle bouchly čertům saze,
zlobilům to vyšlo draze.
V cuku letu byli tady,
kdekdo se bál a křičel: mami?
Tohle událo se v naší malé škole.
A hádejte, kdo se ujal této role?
Převlečení schovaly si do kabelky,
no přece jindy hodné paní učitelky.
Těšíme se na vánoční svátky,
budeme koukat na pohádky.
I když sluníčko v erbu máme,
společně koledy si zazpíváme.
Všechno tak neskutečně letí…
Zaměstnanci a parta dětí
Vám za naši mateřskou školu celou,
v novém roce hodně štěstí přejou.

MŠ PASTELKA
ADVENTNÍ ČAS
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Kolektiv MŠ Sluníčko

SOŠ A SOU MILEVSKO
GRANT NA ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Tak jako každý rok již v listopadu jsme se těšili na Vánoce. Vánoční doba v naší
mateřské škole začíná rozsvícením vánočního stromečku na školní zahradě, kdy
nechybí jeho zdobení vlastnoručně vyrobenými ozdobami všemi dětmi. U stromečku
děti společně s paní učitelkami zazpívaly vánoční koledy za doprovodu piana
a ﬂétny. Začátkem prosince přišel za dětmi dlouho očekávaný Mikuláš s čertíkem,
kteří obdarovali děti bohatou nadílkou. K Vánocům neodmyslitelně patří pečení
cukroví. Děti se zapojily s nadšením do vykrajování lineckého a vaﬂového těsta.
Výsledkem byly plné talířky cukroví a nádherně provoněná celá školka. A Ježíšek
mohl přijít. Přišel a přinesl dětem nádherné hračky. Každé dítě mělo pod stromečkem svoji hračku a dle rozzářených dětských oček se dá předpokládat, že měl
Ježíšek šťastnou ruku.
Kolektiv MŠ Pastelka

1. ZŠ MILEVSKO
NÁVŠTĚVA HORNICKÉHO MUZEA
Ve čtvrtek 2. prosince jsme
my, žáci 9. tříd, navštívili
Hornické muzeum v Příbrami a následně Památník
Vojna v Lešeticích. V Hornickém muzeu jsme se
zúčastnili přednášky o tom,
jak dříve žili a tvrdě pracovali horníci. Všechny nás
zaujala zajímavá důlní
technika a líbilo se nám
i prolézání starých důlních šachet. Dokonce jsme se svezli malým vláčkem, z toho
jsme byli všichni nadšeni. Z Příbrami jsme se ještě vydali do Lešetic, kde se nachází
Památník Vojna. To byl dříve pracovní tábor, kde pracovali váleční zajatci. Všichni
jsme si odnesli spoustu informací a moc jsme si to užili.
Žáci 9. tříd

STRAŠIDÝLKA
Při pracovních činnostech
používají děti různé materiály a pomůcky. Tentokrát
přišla na řadu jehla, nit nebo
bavlnka a stará ponožka.
Někteří žáci drželi jehlu
poprvé v ruce, ale všichni se
s úkolem statečně poprali a pod jejich rukama vznikala nápaditá strašidýlka.
Mgr. Miroslava Koutníková

V loňském roce se podařilo SOŠ a SOU Milevsko získat grant na
zahraniční pracovní stáže žáků a učitelů z programu ERASMUS+.
Projekt „Praktické stáže žáků na zemědělské farmě v zahraničí“
je realizace krátkodobé mobility žáků v odborném vzdělávání
a přípravě v trvání 12 dní na Slovensku. Plánované období mobility by mělo proběhnout ve dvou turnusech, a to na jaře a na podzim 2022 v přijímající organizaci
Hřebčín a farma Motešice, která patří k největším farmám na Slovensku. Tato
ﬁrma přijme na dobu odborné praxe nejprve 9 žáků 3. ročníku a později dalších
9 žáků 2. ročníku oboru opravář zemědělských strojů a 1 doprovodnou osobu.
Dalšími partneři projektu jsou Dům zahraniční spolupráce, Agamos s. r. o. a Hřebčín
a farma Motešice
Mgr. Václav Kašpar

GYMNASTKY UZAVŘELY ZÁVODNÍ SEZONU
Podzimní sezona moderních
gymnastek milevského Sokola
proběhla podle plánu. Dívky se
postupně zúčastnily 5 soutěží
- tří kol Jihočeské ligy, MČR
v Dubňanech u Hodonína a Přeboru ČOS v Praze. Do soutěží se
postupně zapojovala i nejmladší děvčátka z přípravky. Poslední dvě soutěže sice byly poznamenané protiepidemickými
opatřeními, důležité ale je, že všechny plánované závody proběhly, a gymnastky
tak měly možnost sbírat zkušenosti a motivaci do dalších tréninků. Na snímku je
nejstarší závodní skupina po vyhlášení výsledků 2. kola Jihočeské ligy v Táboře.
Mgr. Jana Plavcová

V DK SE BUDE HÁČKOVAT
Oblíbené tvořivé kurzy, které v DK Milevsko
probíhají každý měsíc, pokračují i po Novém
roce. V lednu máte možnost přijít se naučit
háčkovat čelenky. V ceně vstupného je
materiál, s sebou si přineste háček č. 4 nebo
5. Prosíme o přihlášky předem na telefonu
383 809 200 nebo na e-mailu kurzy@milevskem.cz. Pro pedagogické pracovníky rádi
vystavíme certiﬁkát o absolvování kurzu. Kurz proběhne ve čtvrtek 27. ledna od
17:30 hodin ve výukové učebně v 1. patře DK, vstupné je 190 Kč.
mk

NÁVŠTĚVA SLADOVNY
Druháci vyrazili vlakem do Písku. Pro některé žáky to byla
vůbec první cesta vlakem, kterou si všichni náležitě užili. Kromě samotné interaktivní výstavy s názvem Hnízdo ilustrace si
stačili prohlédnout také písecké Betlémy ze dřeva a ze slámy.
Na zpáteční cestě k vlakovému
nádraží ještě stihli rychlou sněhovou válku v píseckém parku.
Mgr. Miroslava Koutníková
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TECHNICKÉ PAMÁTKY JIŽNÍCH ČECH
Ve středu 26. ledna přivítáme
v rámci diskusně vzdělávacích
večerů dalšího z autorů regionální literatury, tentokrát
pana Josefa Bílka, který
návštěvníkům
představí
některé technické památky
našeho regionu, které byly
uvedeny v jeho nedávno vydané publikaci Průvodce po technických památkách jižních Čech – Písecko a Strakonicko. Návštěvníci se ale mohou
těšit na přiblížení dalších technických památek i z ostatních okresů jižních Čech.
Z Českobudějovicka přiblíží např. střípky z historie bývalé úzkokolejné dráhy
v Borku u Českých Budějovic, na Táborsku nás autor seznámí s historií vodárenských
věží v Bechyni, s historií dolování stříbra na Mladovožicku, s historií 1. elektrické
dráhy na území Rakouska-Uherska, trati Tábor-Bechyně a zároveň i s táborskou
Křižíkovou elektrárnou a řadou dalších zajímavostí. Seznámí nás i s technickými
památkami a zajímavostmi Jindřichohradecka a Prachaticka. Beseda bude doplněna promítáním zajímavých fotograﬁí a zároveň zde bude možné koupit si knihu
o technických památkách Písecka a Strakonicka.
Pokud vás téma zaujalo, přijďte ve středu 26. ledna v 18 hodin do loutkového
sálu domu kultury, kde se beseda uskuteční.
mk

PODĚKOVÁNÍ ZA STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří přispěli k tomu, aby i letošní
vánoční svátky byly pro „naše děti“ ještě radostnější! Velice si vážíme toho, že
investujete svůj čas a ﬁnanční prostředky k tomu, abyste dětem jejich vytoužená
přání splnili. Velké díky patří také panu Mgr. Kortanovi za jeho vůli a ochotu pomáhat.
Mgr. Monika Křížová, DiS.,
Domov sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku

CHARITA (SE) SJEDNOCUJE

Říká se, že v jednoduchosti je síla. Významů slova „jednoduchost“ můžeme nalézt
více, avšak já jej vnímám jako složeninu ze dvou slov: Jeden duch. A tak bychom
mohli říci, že síla je v jednotě ducha. Věřím, že mnozí z nás jistou duchovní rovinu
ve svém prožívání vnímají. Ale mají ji s kým sdílet?
Každý křesťan touží po sjednocení s druhými lidmi, sdílet s nimi své radosti
i starosti, mít oporu v druhých a být oporou druhým. I to je posláním Charity.
Proto je jedním z našich prvních kroků k tomuto cíli, mimo jiné, sloučení Farní
charity Milevsko s Oblastní charitou Písek, změna loga sjednoceného s ostatními
charitami a propojení se navzájem. S příchodem roku 2022 se nová, sjednocená
charita, jmenuje podle vikariátu, ve kterém působí: Charita Písek.
Vážení čtenáři, vydejte se společně s námi na cestu sjednocení a pociťte sílu,
kterou jednoduchost přináší. Věřím, že díky tomu budeme silnější v myšlení,
slovech i skutcích napříč všemi životními situacemi.
Bc. Dalibor Dávid, ředitel

PODLAHÁŘSTVÍ
DODÁVKA A MONTÁŽ
PODLAHOVÝCH KRYTIN:
Poradíme, zaměříme,
dopravíme, položíme

Koberce, PVC, Vinyl,
Umělý trávník
REINTER, s.r.o.
Tel.: 722 911 986
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TŘI KRÁLOVÉ PŘICHÁZEJÍ

JAK DOBŘE ZNÁŠ SVÉ MĚSTO A OKOLÍ?

A přejí nám štěstí, zdraví a dlouhá léta. Navíc nám
svěcenou křídou napíší nad dveře své znamení jako
symbol požehnání, zprostředkují radost a vzájemnost. Tak by měla vypadat opravdová Tříkrálová
sbírka, která navazuje na lidovou tradici a provádí
nás začátkem nového roku již mnoho let.
Po loňských zkušenostech zůstává také v online
prostoru, i když naši koledníci se již moc těší, že
budou moci vykonat dobrý skutek koledováním.
Těší se, že tím mohou pomoci vybrat ﬁnanční prostředky na podporu charitních služeb, zejména pro
Sociálně aktivizační služby na podporu sociálně
slabých rodin s dětmi v Milevsku, dále pro Středisko
pomoci zaměřené na osoby v krizi a také pro rozvoj
Dobrovolnického centra v Písku.
Ke komu se koledníci nedostanou nebo koho nezastihnou doma, ten může přispět
v našich statických kasičkách nebo již zmíněnou online formou: klasickým převodem
na účet č. 66008822/0800, variabilní symbol 777923001 nebo využitím online
kasičky na www.trikralovasbirka.cz. Využít můžete také QR kód, který usnadňuje
platbu přes mobilní bankovnictví. Tyto možnosti lze využít od 1. do 31. ledna
2022.
Děkujeme, že pomáháte s námi a přejeme Vám požehnaný rok 2022.
Bc. Dalibor Dávid, ředitel

Vaším úkolem je odhalit, kde byla fotograﬁe pořízena. Tři vylosovaní výherci,
kteří správnou odpověď pošlou do neděle 16. ledna 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: ostrůvek nad kostelem sv. Bartoloměje
Výherci: Vladislava Kdolská Petrovice, Vojtěch Chytra a Václav Kolín z Milevska
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Práci už nehledejte, přidejte se k nám…

Hledáme
obsluhu obráběcího centra
řidiče VZV
montážníka do výroby
www.efaflex.cz/kariera
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