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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,
před sebou máte novoroční vydání Milevského zpravo-
daje. Rok 2020 se stává minulostí, ale na rozdíl od řady
předchozích let si jej budeme dlouho pamatovat. Vzpo-
mínám si, že jako malý kluk jsem si představoval, že
s koncem roku vždy všechno staré končí a začíná se od
začátku. Spousta lidí kolem mne do nového roku vstu-
povala vždy s nadějí a velkým předsevzetím – někteří
přestali kouřit, začali sportovat, drželi dietu nebo změnili
práci. Ano, byl jsem tehdy dětsky naivní, ale je škoda,
že tomu tak nemůže být alespoň letos. Znamenalo by
to totiž, že současně s kalendářním rokem končí iobdobí
s koronavirem. Bohužel tomu tak nebude a my musíme
být nadále silní atrpěliví, na rozdíl od těch, kterým novo-
roční předsevzetí většinou vydrželo jenom pár dnů. 
Do roku 2021 vstupujeme se schváleným rozpočtem
města irozpočtovým výhledem na příští léta. Na posled-
ním zasedání zastupitelstva 16. prosince trvala rozprava
k němu snad jen půl hodinky. Díky tříměsíční pečlivé
přípravě byl předložen v podobě, kterou zastupitelé vět-
šinou hlasů akceptovali. Poděkování patří především
vedoucí finančního odboru Ing.Jánové, jejíž příspěvek
si v tomto čísle zpravodaje můžete přečíst.     
Zastupitelé také rozhodli, že město bude i v příštím
roce podporovat činnost organizační složky města Živé

Milevsko. Pro ty, kteří mají přehled odosavadních akti-
vitách tohoto projektu, je to jistě dobrá zpráva – vždyť
dobré nápady, užitečné kontakty či dotované projekty
astrategie jsou pro budoucnost města nesmírně důle-
žité. A ty, kteří tomu nevěří, musíme o užitečnosti
Živého Milevska přesvědčovat ještě houževnatěji než
dosud. K rozhodnutí zastupitelů možná přispěla i sku-
tečnost, na kterou můžeme být oprávněně pyšní. Město
Milevsko na sklonku roku 2020 dosáhlo významného
úspěchu, když obhájilo prvenství v prestižní soutěži
Chytrá města – tentokrát s projektem Doprava aveřejný
prostor.         
S koncem roku odchází zfunkce ředitele městské policie
Jan Krlín. Rád bych mu poděkoval za dvacet let práce
v jejím čele. Od ledna bude pověřen vedením jeho zástup-
ce Vilém Hrudka a v únoru 2021 navrhnu zastupitelům
jmenovat nového vedoucího. 
Milí přátelé, přejme si, aby nám nový rok 2021 dal naději
na obnovení života, na který jsme byli zvyklí. Naději na
možnost se setkávat, sportovat, kulturně žít, cestovat,
na něco se těšit. Věřím, že tomu tak bude. Tak šťastný
a veselý!
Váš 

Ivan Radosta

TERMÍNY 
VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
V ROCE 2021

• 10. února
• 31. března
• 12. května
• 23. června

• 8. září
• 20. října

• 24. listopadu
• 15. prosince

Jednání se konají ve velkém sále Domu kultury
Milevsko od 17 hodin.
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA
RADA MĚSTA DNE 23. 11. 2020
• Rozhodla využít pro zajištění přepravy občanů města Milevska nad 70 let

na linkách 360051, 360059, 360062, 360067, 360068 a 360070 přepravce
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. a schválila předložený návrh
smlouvy na kalendářní rok 2021. Celkové náklady činí 62 000 Kč.

• Souhlasila s užitím částky ve výši 264 990 Kč z investičního fondu pří-
spěvkové organizace Sociální služby Města Milevska na pořízení nového
konvektomatu.

• Souhlasila s podáním žádosti o dotaci do dotačního titulu 117d8220A –
Podpora obnovy místních komunikací od Ministerstva pro místní rozvoj
na akci s názvem „Udržovací práce na mostě přes Milevský potok“ a sou-
hlasila s f inanční spoluúčastí města ve výši minimálně 30 % uznatelných
nákladů.

• Schválila prodej hasičského dopravního automobilu Avia A31K, SPZ 
PI 48-32 soukromé osobě za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 17 500 Kč.

• Schválila prodej nákladního automobilu Škoda Pickup, SPZ PII 86-27
soukromé osobě za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 30 000 Kč.

• Souhlasila, aby investor stavby „Milevsko Družstevní – Blechova: NN
rekonstrukce“ – E.ON Distribuce, a. s., provedl rekonstrukci venkovního
kabelového vedení NN do země a demontoval vzdušné kabelové vedení
NN. Nové kabelové vedení je navrženo částečně na pozemcích města
Milevska.

RADA MĚSTA DNE 7. 12. 2020
• Rozhodla uzavřít kupní smlouvu s f irmou TETRONIK – výrobní družstvo

Terezín za účelem pořízení rezervačního a vyvolávacího systému pro
budovu Městského úřadu v ul. Sažinova včetně nového kiosku s dotykovou
obrazovkou a tiskárnou lístků za celkovou cenu 140 239 Kč vč. DPH.

• Schválila dotační program „Práce s mládeží a ochrana přírody 2021“
a s ním související návrh veřejnoprávní smlouvy a návrh žádosti o dotaci.
Pro rok 2021 je alokována celková částka 80 000 Kč, z toho 50 000 Kč
pro oblast práce s mládeží a 30 000 Kč pro oblast ochrany přírody.

• Rozhodla zadat zakázku na opravu střechy garáží v čp. 1012, SMM Karlova
ul. Milevsko f irmě Střechy-perfekt spol s r. o. za cenu 379 577 Kč bez
DPH.

• Povolila v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 školského zákona pro
období školního roku 2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí ve 2.
třídě Mateřské školy Kytička Milevsko na 25 dětí ve třídě.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 25. 11. 2020
• Schválilo poskytnutí f inančního daru z rozpočtu města Milevska na rok

2020 ve výši 150 000 Kč pro Obec Hrejkovice za účelem obnovy a doplnění
dopravního značení.

• Schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
na rok 2021 pro SPOS MILEVSKO s. r. o. ve výši 8 150 000 Kč.

• Vzalo na vědomí podklady pro stanovení ceny vodného a stočného pro
rok 2021 pro město Milevsko a schválilo předložený návrh na úpravu ceny
 vodného a stočného na rok 2021, platnou od 1. 1. 2021 (dvousložková
cena vodného a stočného), pohyblivá složka domácnosti 66,21 Kč/m3

a roční paušál dle velikosti vodoměru (pevná složka) 420 Kč/vodoměr/rok
za vodoměr do 2,5 m3, ostatní poměrným způsobem. Roční nájem pro
a. s. ČEVAK ve výši 8 389 000 Kč za rok. Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DNE 16. 12. 2020
• Schválilo průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné

zakázky malého rozsahu na zajištění úvěru na akci „Rozšíření Domova
pro seniory Milevsko“, rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky podané
společností ČSOB a. s. za nabídkovou cenu 3 400 474,12 Kč a schválilo
přijetí dlouhodobého úvěru do výše 35 000 000 Kč na f inancování vla-
stního podílu této investiční akce.

• Schválilo dotační program „Sociální a související služby 2021“ a s ním
související návrh Žádosti o tuto dotaci města Milevska. Dotační program
je pro rok 2021 podpořen částkou 360 000 Kč.

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

Vánoční výzdoba se po celém Milevsku netradičně rozsvítila už v sobotu před první
adventní nedělí. Společné setkání při rozsvícení vánočního stromu na milevském náměstí
nebylo možné uspořádat tak, jak jsme zvyklí. Proto byl okamžik rozsvícení zachycen na
video, které můžete shlédnout na facebooku města Milevska. 

Začátkem prosince byla dokončena rekonstrukce povrchu vozovky v ulici Růženy Svobo-
dové.

Nově instalované veřejné osvětlení u atriových domů v Sokolovské ulici.

Přestavba stodoly na prostor pro sousedské setkávání v centru místní části Dmýštice je
téměř u konce. Děkujeme za spolupráci SDH Dmýštice.

AKTUÁLNĚ Z MĚSTA
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V neděli 6. prosince spadla kvůli silnému větru vzrostlá lípa v parku Bažantnice. Naštěstí
v jejím okolí nebyl tou dobou nikdo přítomen a havárie se obešla bez zranění. Spadlý
strom jen o kousek minul jeden z prvků žulového sympózia. Během pádu byla poškozena
i menší lípa. 

V úterý 8. prosince byla v Nádražní ulici realizována výsadba osmi jeřábů ptačích, které
tvoří dílčí část náhradní výsadby za pokácené l ípy velkolisté. Odbor životního prostředí
si nechal vypracovat nezávislý dendrologický posudek již v roce 2019. Na základě tohoto
posudku byly stromy neodpovídající provozní bezpečnosti a napadené houbovou chorobou
odstraněny. Probírka stromů byla realizována na jaře loňského roku. Druhá část výsadby
bude realizována v roce 2021. V Nádražní ulici přibude dalších 15 ks vzrostlých stromů,
konkrétně lip stříbrných.

Upozorňujeme, že došlo k úpravě dopravního značení v ulici Jeřábkova, naproti hlavnímu
vstupu do Polikliniky. Značení je zde umístěno již od listopadu, ale bohužel není respek-
továno. Jedná se o vyhrazení dvou parkovacích míst pro sanitní vozidla každý den v době
od 7 do 15 hodin. Prosíme o dodržování tohoto značení. 

PŘEDÁVÁNÍ PAMĚTNÍCH MEDAILÍ

Tradiční slavnostní říjnové předávání pamětních medailí města Milevska se v roce
2020 nemohlo uskutečnit tak, jak jsme byli zvyklí v letech minulých. Neproběhl
kulturní program, vzájemná setkání či společná oslava. Epidemiologická situace
a vládní omezení však na významnosti aktu předání neubrala, a i přesto, že medaile
byly rozdány v úzkém kruhu osob na milevské radnici, byly předány s velkou úctou
a respektem k oběma oceněným. 
První z nich, pan Václav Procházka, neodmyslitelně patřil k milevskému sportu,
čtyřicet let působil u hokejového klubu, byl skvělým hlasatelem i dopisovatelem
do místních novin. Ze získání medaile měl velikou radost, bohužel slavnostního
aktu předávání se nedočkal. 
Pan MUDr. Ing. Vladimír Dvořák je vedoucím lékařem v Milevsku u Záchranné zdra-
votnické služby Jihočeského kraje, držitelem několika licencí a také se mimo jiné
podílel na vývoji nemocničního lůžka Linet Latera pro těžce nemocně postižené
pacienty.
Oběma patří velké poděkování za jejich životní obětavou práci.
Pamětní medaile předával starosta města Ivan Radosta a místostarosta Michal
Horek.

korl

Medaili za svého zesnulého manžela převzala paní Miluška Procházková.

MUDr. Ing. Vladimír Dvořák při přebírání pamětní medaile z rukou starosty města. 



úvěrů vč. toho posledního na Snížení energetické nároč-
nosti Sportovní haly vč. vzduchotechniky a nářaďovny,
který se čerpal v roce 2020.
Doufejme, že v době, kdy čtete tento článek, nebude město
muset řešit, čím pokrýt další propad daňových příjmů po
schválení „daňové balíčku“ v takovém složení, v jakém byl
schválen poslanci na konci listopadu 2020. Snad budeme
moci vyhlížet lepší zítřky ve financování obcí.

Ing. Hana Jánová, vedoucí finančního odboru 
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TERMÍNY UZÁVĚREK MILEVSKÉHO ZPRAVODAJE V ROCE 2021 

Uzávěrka je ve 12 hodin. Své příspěvky zasílejte na e-mail: zpravodaj@milevskem.cz.

Zpravodaj: Datum:
Únor 19. ledna
Březen 16. února
Duben 19. března

Květen 20. dubna
Červen 19. května
Červenec 18. června
Srpen 20. července

Září 19. srpna
Říjen 17. září
Listopad 18. října
Prosinec 18. listopadu

MĚSTO SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2021
Na posledním zasedání městského zastupitelstva
konaném v prosinci 2020 byl mj. projednáván návrh
rozpočtu na rok 2021. Ten obsahoval příjmy v cel-
kové hodnotě přesahující částku 222 mil. Kč a výdaje
přes 264 mil. Kč. Schodek rozpočtu bude kryt rezer-
vou z přebytků let minulých a také cizími zdroji.
Sestavování rozpočtu v oblasti sdílených daní před-
stavovalo věštění z křišťálové koule. Sice se vychá-
zelo z upraveného sníženého rozpočtu roku 2020,
který již zohlednil ekonomickou krizi a predikci MF
ČR ze září 2020, ale jednou velkou neznámou zůstala
daň z příjmů fyzických osob. V době přípravy takto
důležitého dokumentu každé obce nebyl ukončen
legislativní proces daňové novely (zrušení super-
hrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka) s výrazně
negativním dopadem do hospodaření obcí. S určitou
dávkou opatrnosti se příjmy raději podhodnotily,
ale dopad v tom nejčernějším scénáři nebyl v návrhu
zohledněn.
Prvotním cílem při sestavování rozpočtu běžných
výdajů byla snaha nalézt alespoň v některých polož-
kách možné úspory. Bohužel ne všude se to poda-
řilo. Do návrhu se musely zařadit nové smluvní ceny,
nutné opravy a další. Pro rok 2021 již nezůstal pro-
stor pro participativní rozpočet a pro mnoho dalších
požadavků, ať už to bylo v rámci údržby veřejné
zeleně, či dalších oprav městského majetku. I přesto
město vyčlenilo na opravy celkem 8,6 mil. Kč, z toho
nejvíce do oblasti pozemních komunikací (opravy
silnic, chodníků a dopravního značení celkem za
2,7 mil. Kč), dále částka 1,3 mil. Kč na opravy budov
mateřských škol, především pak MŠ Kytička, a také
na opravy veřejného osvětlení a repase oken čp. 6.
I přes dopad hospodářské krize se město snaží
dále investovat a nový rok nebude výjimkou. Kapi-
tálové výdaje nejvýrazněji ovlivňuje zařazení
dotační akce Rozšíření domova pro seniory. Tato
akce se bude provádět v následujících 2 letech
v celkovém objemu 56 mil. Kč a ovlivní tím hos-
podaření města na dalších 16 let. Na realizaci sice
přispěje částkou cca 26 mil. Kč dotace od MPSV,
ale město bude muset na dofinancování vlastního
podílu využít dlouhodobý úvěr a ten od července
roku 2023 splácet. V novém roce pak město plá-
nuje mj. realizovat s využitím dotační podpory
přístupovou komunikaci ke vznikajícímu podni-
katelskému parku. Mezi další významné investice
lze zmínit rekonstrukci klášterního mostku přes
Milevský potok, dotační projekt výstražného
a varovného systému. Do školských zařízení bude
z investičních zdrojů poskytnuta celková částka
9,9 mil. Kč jako předfinancování dotačních pro-
jektů na modernizaci učeben a také na rekon-
strukci kotelny pro 1. ZŠ Milevsko.
Rozpočet také počítá s částkou přes 5,7 mil. Kč na
úhradu splátek již dříve přijatých dlouhodobých

Novou knihu Zdeňka Kláska Jihočeské pohádky 2
zakoupíte v Turistickém informačním centru, knih-
kupectví u paní Bolkové a přes internet. Barevné ilu-
strace nakreslila Adéla Ebenhochová z Ratiboře.
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Recepce:

M. Buzková 382 503 222
Pediatrie:

MUDr. Urbanová 382 503 226

MUDr. Kůrková 382 503 225
Praktičtí lékaři:

MUDr. Šilarová, MUDr. Šimečková 382 503 211

MUDr. Kuchtová 382 503 231

MUDr. Novák 382 503 246

sestra Polodnová 382 503 254

ord. Chyšky MUDr. Peterková 382 591 240

ord. Sepekov MUDr. Peterková 382 581 467

ord. Nadějkov MUDr. Vlčková 381 272 129
Odborné amb.:

neurologie MUDr. Hurník 382 503 244

nefrologie MUDr. Hobzek 382 503 244

alergologie MUDr. Novotná 382 503 244

sestra alergo, neu 382 503 233

onkologie MUDr. Karasová 382 503 245

revmatologie MUDr. Kůsová 382 503 245

endokrinologie MUDr. Scheinostová 382 503 245

ušní, nosní, krční MUDr. Žižka 382 503 242

chirurgie MUDr. Vankát 382 503 239

urologie MUDr. Handrejch 382 503 239

diabetologie MUDr. Mach 382 503 228

sestra Brčáková 382 503 210

RTG kancelář 382 503 252

RTG laboranti 382 503 241

rehabilitace MUDr. Pilečková 382 503 234

RHB fyzioterapie sestry 382 503 236

plicní MUDr. Kratochvílová 382 503 256

sestra plicní 382 503 266

logopedie 382 503 268

ortopedie MUDr. Fiedler, MUDr. Šimeček 382 503 237

ortopedie sestry 382 503 269

interna MUDr. Kuchař, MUDr. Davídková,
MUDr. Karpianus 382 503 257

interna – sono MUDr. Musil 382 503 257

sestry 382 503 258

oční MUDr. Fiedlerová 382 503 229

gynekologie MUDr. Fialkovič 382 503 267

odběry krve laborantka 382 503 227

infuze – stac. L. Vlková 382 503 247

zubní laboratoř 382 503 218

382 503 220
Zubní lékaři:

MUDr. Michálek 382 503 271

MUDr. Sulková 382 503 238

MUDr. Poulíček 382 503 240

MUDr. Hanzlíková 382 503 240

MUDr. Kužel 382 503 223
Doprava:

P. Petříková – dispečerka 382 503 273

TELEFONNÍ SEZNAM 
POLIKLINIKY MILEVSKO S. R. O.

ZAČALA OPRAVA NÁDRAŽNÍ BUDOVY

V listopadu minulého roku začala rekonstrukce budovy vlakového nádraží v Milev-
sku. V rámci stavby se uboural zbytný přístavek. V prosinci probíhaly práce na
střeše, která doznala celkové opravy. Měnilo se bednění a pohledové krokve,
komíny byly nově vyzděné a proběhla pokládka plechové střešní krytiny. Plánována
je také výměna oken a dveří, oprava fasády, čekárny a vybudování veřejného
WC. 
Na konci roku byla čekárna uzavřena, do prostoru po demolici byla umístěna „buň-
ka“, která v zimních měsících slouží jako vytápěná čekárna a WC pro cestující. Nyní
se stavební práce přesunuly do interiéru, kde se pokračuje s opravou vnitřních
prostor. 
Zhotovitelem je společnost Edikt a. s. a náklady na opravu nádraží dosáhnou
8,6 mil. Kč. Termín dokončení stavby je 31. března 2021.

Správa železnic



PŘÍSTAVBA DPS MILEVSKO
V srpnu 2020 byla městem Milevskem vypsána veřejná zakázka na zhotovitele
přístavby domu s pečovatelskou službou čp. 1510. V prosinci pak došlo k vyhod-
nocení nabídek a mohl být vybrán zhotovitel stavby. 
Předpokládané zahájení realizace přístavby je březen 2021 a předpokládané
dokončení na podzim roku 2022. Přístavbou budovy dojde k navýšení kapacity
pobytové sociální služby domov pro seniory o 34 lůžek. Navýšení kapacity pobytové
sociální služby domova pro seniory je již dva roky součástí Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a Plánu rozvoje sociálních služeb
obce s rozšířenou působností Milevsko.
Město Milevsko má aktuálně 48 lůžek pobytové sociální služby, z toho 44 lůžek
sociální služby domov pro seniory a 4 lůžka odlehčovací služby. V milevském
regionu je téměř 25% obyvatel ve věku vyšším než 65 let. Tato skutečnost vede
k potřebnosti navýšení lůžkové kapacity domova pro seniory. V současné době
nelze uspokojit všechny zájemce o tuto službu. Tato sociální služba pomáhá zajiš-
ťovat občanům z Milevska a blízkého okolí pomoc v situacích, kdy již není možné,
aby zůstali ve své domácnosti za pomoci a péče své rodiny nebo terénní pečova-
telské služby.
Přestože Milevsko má ve dvou domech s pečovatelskou službou celkem 115 bytů,
citelně chybí právě lůžka pobytové sociální služby domova pro seniory s komplexně
zajištěnou péčí pro klienty plně závislé na péči jiných osob.
Mezi bydlením v domě s pečovatelskou službou a využitím pobytové sociální
služby domova pro seniory je velký rozdíl. V domech s pečovatelskou službou
mají obyvatelé (nájemci bytů), uzavřenou s městem Milevskem nájemní smlouvu.
V případě potřeby mohou obyvatelé bytů uzavřít Smlouvu o poskytování pečo-
vatelské služby a dohodnout zajištění potřebného rozsahu podpory, pomoci
a péče pečovatelskou službou, např. zajištění stravy, úklidu, praní prádla, osobní
hygieny apod.
Klienti domova pro seniory mají nepřetržitě zajištěnu potřebnou péči podle jejich
aktuálních potřeb prostřednictvím pečovatelského personálu. Součástí služby je
zajištění lékařem indikované odborné ošetřovatelské péče, poskytované kvalifi-
kovanými zdravotnickými zaměstnanci, tj. všeobecnými sestrami, které jsou kli-
entům k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně. Domov pro seniory zajišťuje klientům
komplexní služby, tj. bydlení, úklid, praní prádla a zajištění stravy v rozsahu: sní-
daně, svačina, oběd, svačina a večeře. Pokoje domova pro seniory jsou vybaveny
nábytkem, který odpovídá moderní péči o osoby plně ležící nebo s omezenou
pohyblivostí. Klientům nabízíme také různé aktivizační činnosti, aby měli zajímavou
a smysluplnou náplň času, např. trénování paměti, pravidelné cvičení a další
pohybové aktivity – procházky, individuální procvičování jemné motoriky, chůze,
malá kulturní vystoupení, hraní společenských her, bohoslužby, ...
Klienti domova pro seniory aktuálně za využívání sociální služby hradí částku
210 Kč denně za pobyt a 170 Kč za celodenní stravu. Příspěvek na péči, pokud byl
klientovi přiznán (jedná se o sociální dávku vyplácenou ze státního rozpočtu),
náleží v plné výši poskytovateli sociální služby.
Zvýšením počtu lůžek domova pro seniory vznikne pro více občanů města Milevska
možnost využít pobytovou sociální službu v místě, kde prožili svůj život, v blízkosti
rodin a přátel, v místě, které znají a mají rádi. 

Marie Jarošová, Sociální služby Města Milevska

ADVENTNÍ ČAS V DOMOVĚ PRO SENIORY
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Vyrábění vánoční výzdoby.

Další tvoření z projektu Mezi námi. Úkol na prosinec byl jasný - vánoční stromeček.

Mikulášská nadílka se zdařila. Nechyběl Mikuláš, čert ani anděl, kteří potěšili a pobavili
nejen klienty, ale i zaměstnance.

Společné pečení cukroví
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Jedním z nejvýznamnějších milevských rodáků je spisovatel Jiří Mařánek. Jiří
Antonín Mařánek se narodil 12. ledna 1891 do „spořádané úřednické rodiny
s neporušitelnou tradicí“, jak ji sám označil ve svých pamětech. Jiří Mařánek byl
jedním ze šesti dětí komisaře c. k. okresního hejtmanství v Benešově Antonína
Mařánka a Theresie, dcery Antonína Maška - bývalého hostinského U Koníčka,
později nájemce hospodářského dvora ve Vlksicích. V rubrice „místo narození“
má v matrice Jiří Mařánek uvedeno, Milevsko, zámek č. 34. Dnes bychom se
podivili, že v Milevsku kdysi býval zámek. Jedná se však o zkratku zámeckého
okrsku. Zámecký okrsek tvořilo několik domů ve spodní části dnešní Masarykovy
ulice a areál kláštera s okolními budovami. V roce 1875 byl okrsek připojen k obci
Týnice a až roku 1924 byl přiřazen zpět k městu Milevsku. Dům, kde se Jiří Mařánek
narodil, byl v majetku pana Josefa Vodňanského a stojí proti bývalému hotelu
Modrá hvězda, dnešní Masarykova ulice č. p. 586.
V Milevsku prožil Jiří Mařánek velkou část dětství, poté se rodina přestěhovala
do Vysokého Mýta a později do Prahy. V 16 letech vstoupil navzdory zamítavému
stanovisku své rodiny jako novic do kapucínského řádu: „Věřil jsem pojednou, že
jsem vyvolen, abych se stal velkým světcem, reformátorem. Čítal jsem životy svatých,
zejména ovšem sv. Františka, dlouhé hodiny prodléval vkostelích, denně vLoretě. Doma
jsem si vystavěl oltářík, oblékal se tajně v otcův dlouhý hnědý převlečník, přepásal jej

provazem a modlil se a mrskal uzlovitými důtkami…
A kázání jsem spisoval a dojímavě naivně jsem se já,
patnáctiletý, cvičil a zkoušel v odolnosti k ženám...
(Já!!)“.
Po roce tamního noviciátu odešel do kapucínského
kláštera v Roudnici nad Labem dostudovat civilní
gymnázium. Už v roce 1910 z řádu vystoupil. V této
době vydal svůj první tištěný článek do „Serafínských
květů“ o smrti sv. Františka pod svým klášterním
jménem Fr. Jindřich. Po maturitě nastoupil Mařánek
ke studiu medicíny na tehdejší Karlo-Ferdinandově
univerzitě, zde však nevydržel dlouho a přestoupil
na práva.
V době studia práv, která ho nudila, se seznámil
s divadlem: „Chodil jsem do Národního čím dál častěji,

pak denně. A ještě i do Vinohradského a i do Německého. Divadla a koncerty se pak na
celých pět let staly vlastně mým jediným programem.“ Divadlo upřednostňoval před
svými studentskými povinnostmi, a aby byl umění blíže, ve třetím ročníků přešel
ke studiu dějin umění a estetiky. V této době se už objevovaly jeho články a fejetony
pravidelně v denních listech. Přestože konečně našel obor, který ho začal zajímat,
rodiče neměli k jeho životním plánům důvěru a zajistili mu místo písaře u Zemského
úřadu.
V roce 1916 tedy Jiří Mařánek nastoupil na kancelářské místo na Zemském úřadě,
kde pak vydržel až do roku 1941, kdy se začal plně věnovat pouze literární činnosti.
Jak se vyznal ve svých pamětech, práci písaře a později účetního velmi nenáviděl.

Zato jeho velkou vášní byly ženy, cestování a hudba. Během mládí si zejména díky
cestování přivodil značné dluhy. Pragmatické řešení vysokého zadlužení našel
až ve svatbě s bohatou Annou Novotnou v roce 1933.
V prvních desetiletích 20. století byl jedním z představitelů umělecké moderny,
přítelem Vítězslava Nezvala a členem Devětsilu. Z této doby pochází jeho satira
Ještěrka v červeném bludišti. Kniha posloužila jako námět filmu Červená ještěrka
z roku 1948. Z tohoto období tvorby jmenujme také díla Utrpení pětihranného
Boba; Amazonka a břichomluvec; Kouzelný deštník či román Pohřeb Rogera mlad-
šího.
Satirický román Objev Diogena Franka z roku 1934 uzavírá Mařánkovu etapu sty-
lizovaných próz, které střídají historické romány, později označované jako Trilogie
pětilisté růže - Barbar Vok, Romance o Závišovi a Petr Kajícník. Právě úspěch
románu Barbar Vok mu pomohl splatit poslední část dluhů a dokonce za něj byl
odměněn Výroční cenou Akademie věd a umění.

Počátek spolupráce Jiřího Mařánka s filmem spadá do období protektorátu, kdy
byl prostřednictvím Filmového studia vyzván k lektorství pro Nationalfilm, a také
i k tvorbě námětů v rámci spolupráce českých spisovatelů s filmem v roce 1944.
V roce 1945 Mařánek nastoupil na ministerstvo informací, kde i po únorovém pře-
vratu působil ve funkci předsedy filmového uměleckého sboru. Jeho činnost se
týkala revidování a schvalování námětů pro další scénáristické zpracování. Podílel

se na scénářích filmů Zvony z ráko-
su a Psohlavci.
Jiří Mařánek vytvořil celkem tři
operní libreta: Srdce na prázdni-
nách J. E. Zelinky; Enšpígl Otakara
Jeremiáše a Honzovo království -
libreto k opeře svého švagra
hudebního skladatele Otakara
Ostrčila. Mařánkův dlouhodobý
zájem o hudbu vyústil životopis-
ným románem Píseň hrdinného
života o Bedřichu Smetanovi.
Román posloužil jako předloha fil-
mu Z mého života, jehož byl Mařá-
nek také scénáristou. V roce 1956
byl Mařánkovi udělen za dlouho-
letou záslužnou spisovatelskou
činnost titul zasloužilého umělce,
pravděpodobně jeho ocenění sou-
viselo také se scenáristickou čin-
ností a působením v kulturní poli-
tice. Smrt Jiřího Mařánka zastihla
v Praze 4. května 1959.

Mgr. Petra Kratochvílová – Milevské muzeum

Z PÍSAŘE MINISTERSKÝM RADOU – 130 LET OD NAROZENÍ JIŘÍHO MAŘÁNKA

Fotografie domu Vodňanských ze 60. let 20. století. Zde se Jiří Mařánek narodil.

Oficiální fotografie Jiřího
Mařánka.

Portrétní kresba Jiřího Mařánka od akademického
malíře Aloise Moravce.

Busta Petra Voka, kterou darovalo město Milevsko Jiřímu Mařánkovi u příležitosti spo-
lečenského večera v rodném městě v roce 1940, kterému román Barbar Vok věnoval.



si i naučnou stezku nedaleko Mandelsteinu, podíváme se k prameni Malše, projdeme
si křížovou cestu u Cetvin, navštívíme hrady na Malši (Louzek, Pořešín a Velešín),
podíváme se do některých poutních míst (Dobrá Voda, Soběnov, Svatý Kámen
nad Malší…), prohlédneme si přírodní rezervace Dračice nebo pískovny podél
horního roku Lužnice, podíváme se do jedné z vůbec prvních přírodních rezervací
v Čechách, do Hojnovodského pralesa, v Rakousku navštívíme Gmünd a skalní
město Blockheide a některá další rakouská města a městečka při státní hranici
a čeká náš i mnoho dalšího.
Na první schůzce se také ohlédneme za uplynulým (jen částečně uskutečněným)
ročníkem formou přednášky o jedné z navštívených oblastí v roce 2020 (Kokořínsko
a Mělnicko), kdy jsme se z důvodů omezení, která vyhlásila vláda v důsledku koro-
navirové nákazy nemohli věnovat původně stanovenému plánu.
Zveme všechny zájemce o bližší seznámení s jihočeskou přírodou i vlastivědnými
památkami a zajímavostmi (nemusí se jednat jen o seniory, přednášky i exkurze
jsou otevřeny všem zájemcům bez rozdílu věku). Přijďte 20. ledna mezi nás a určitě
se dozvíte a poznáte řadu informací, které jste o tomto krásném kraji na samém
jihu jižních Čech neznali a ani nemohli blíž poznat, protože Novohradské hory
byly až do roku 1990 z velké části veřejnosti nepřístupné, protože tudy probíhalo
hraniční pásmo.

Za Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku Josef Bílek
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KULTURA A SPORT – LEDEN 2021

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

VERNISÁŽ – VÝTVARNÍCI MILEVSKA A OKOLÍ
pátek 22. 1. 17:00 
Již 32. ročník tradiční a velice oblíbené výstavy. Výsta-
va potrvá do pátku 19. února (dle aktuální epidem.
situace, více na www.milevskem.cz).

MEDIAČNÍ SLUŽBA
úterý 5., 12., 19. a 26. 1. 08:00-16:00
Chcete se dohodnout na sporných otázkách souvi-
sejících s rozvodem manželství? Máte o dohodu
zájem, ale nejste schopni to dotáhnout do konce?
Využijte bezplatnou pomoc mediátora – PhDr. Jaro-
míra Matouška. Nutno objednat se předem na tele-
fonu 723 407 029.

PRÁVNÍK V PORADNĚ
středa 6. a 20. 1. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - Mgr. Jan Röhrich.
Nutno objednat se předem na telefonu 723 407 029.

PSYCHOLOG V PORADNĚ
čtvrtek 7., 14. a 28. 1. 08:00-16:00
Bezplatné individuální konzultace - PhDr. Vlasta
Hořánková. Nutno objednat se předem na telefonu
723 407 029.

MANAŽERSKÝ KURZ PRO ŽENY
čtvrtek 21. 1. až úterý 2. 2. 08:00-16:00
Bezplatný vzdělávací a seberozvojový program pro
ženy. Možnost bezplatně získat řidičský průkaz, kon-
diční jízdy či zúčastnit se praktické stáže pod vedením
zkušené manažerky. Celkem proběhne 8 celodenních
setkání. Hlídání dětí je během programu bezplatně
zajištěno. V případě zájmu volejte 723 449 409. 

Lektoři: PhDr. Vlasta Hořánková a Bc. Miroslava
Náprstková

#POKEC_A(R)T
středa 27. 1. 16:00-18:00
Nudíš se? Hledáš nové kamarády, nebo místo kde trá-
vit čas? Nově otevřený bezpečný prostor pro děti ve
věku od 8 do 12 let.

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

SPORTOVNÍ HALA:
09. 1. Florbal ml. žáci 08:00
16. 1. Florbal junior 10:00

Florbal muži A 17:00
17. 1. Florbal ml. žáci 08:00
23. 1. Florbal muži B 08:00
24. 1. Milevské noviny turnaj 08:00
30. 1. Florbal junior A 10:00

Florbal muži A 17:00
31. 1. FC ZVVZ dorost turnaj 08:00

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

MILEVSKÉ KINO

5. KVĚTNA 117| TEL.: 382 521 216
www.milevskem.cz

DŮM KULTURY

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

GALERIE M

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

CENTRUM MILÍSEK

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

SPOS MILEVSKO

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

NOVÝ ROČNÍK UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Zřícenina hradu Pořešín Vyhlídka Mandelstein

Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku oznamuje všem zájemcům o bližší seznámení
s vlastivědnými zajímavostmi jižních Čech, že nový (již 19. ročník) oblíbeného vzdě-
lávacího programu Univerzity třetího věku zahájíme ve středu 20. ledna prvním setká-
ním účastníků, které se uskuteční v loutkovém sále Domu kultury v Milevsku od
18 hodin. V letošním roce se budeme věnovat oblasti, která byla naplánována na rok
2020, tedy bližšímu seznámení s oblastí Novohradska (oblasti nazývané někdy také
Vitorazsko) a předně Novohradským horám, a to jak z české, tak i z rakouské strany.
Na této první schůzce provedeme zápis do ročníku, sdělíme termíny a náplně
přednášek i exkurzí (přednášek je naplánováno 8 + úvodní schůzka, exkurzí při-
pravujeme rovněž 8 + případně 2 mimořádné). Zájemci obdrží rozpis termínů
přednášek i exkurzí a vybereme rovněž zálohu na nový ročník (jako obvykle
1 000 Kč). Konečná cena bude stanovena na základě počtu přihlášených účastníků
v průběhu ročníku. Exkurze budou kombinované, autobusem i pěší vycházky na
místa, kam se autobusem nedostaneme. Při exkurzích navštívíme např. Nové
Hrady (zámek, hrad, zámecký park, Buquoyskou hrobku), rezervaci Červené blato,
podíváme se k pramenům Lužnice (v Rakousku), navštívíme opevněnou vesnici
Žumberk a její muzeum jihočeského selského nábytku, projdeme si Terčino údolí.
V Rakousku navštívíme např. vyhlídková místa Mandelstein a Nebelstein, projdeme

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 2020
Nenapadá mě žádné lepší nebo nové poděkování všem, kteří přispěli na vánoční
dárky pro děti, které v našem okolí nemají vlastní domov nebo dokonce rodinu.
Ani nevím pokolikáté už proběhla sbírka Strom splněných přání a stálí i noví při-
spěvatelé ve mně stále ještě rozdmýchávají už jen doutnající jiskřičku víry v lidství
mezi námi. Jmenovitě děkuji paní Kahounové s Martinem a Matyášem a dále a bez
rozdílu dalším, kteří pomohli: Kašparovým, Barešové, Jelínkovým, Šmelcové, Víš-
kové, Pecháčkovým, Pechové s Tadeášem, Hadáčkové, Brejchové, Čihákové, Kos-
tínkovým, Šedivému, Lebedové, Neužilové, Točíkovým, Přibylovým, Bočanové,
Hrnčákové, K. Soldátové, Pekárkové, B+D Riazanovým, Budínové, O. Soldátové,
Hruškovi.                
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TŘICET LET OD OBNOVENÍ SOKOLA V MILEVSKU

Cvičitelé jednoty při akademii v roce 2017. 

Prvního ledna roku 2021 uplynulo neuvěřitelných třicet let od obnovení tělo-
cvičné jednoty Sokol Milevsko. Došlo k tomu do roka od obnovujícího sjezdu
Československé obce sokolské, který se konal 7. ledna 1990 na pražském Výsta-
višti za účasti více než dvou tisíc sokolů, mezi nimiž bylo hodně delegátů ze
zahraničí. 
Sokol je nejstarším českým tělocvičným spolkem s „datem narození“ 16. února
1862 v Praze. Jeho hlavními zakladateli byli Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner,
k nimž se přidala řada význačných osobností té doby. Postupně vznikaly sokol-
ské jednoty ve většině měst a obcí Čech, Moravy a Slezska, Sokol se rozšiřoval

i po světě. Díky sokolským myšlenkám a obrovské kázni jeho členů považoval
každý nepřátelský režim Sokol za sobě nebezpečný, proto byl zakazován a jeho
členové perzekvováni. Po dvou zákazech v obou světových válkách (od nepřátel
státu) přišel poslední a nejdelší zákaz s postihem mnoha funkcionářů i členů
Sokola po Únoru 1948 – tedy z řad vlastního národa. 
V Milevsku byl Sokol založen 6. října 1889. Oslavy stovky let Sokola, tehdy ještě
„Sta let tělovýchovy v Milevsku“, proběhly v milevské sokolovně v pátek 24. lis-
topadu 1989. Dnes už víme, že to bylo týden po brutálním zásahu proti studentům
na Národní třídě a po týdnu demonstrací v Praze i mnoha dalších městech. K nám
zprávy o tomto dění přivezli až studenti, vracející se na víkend domů. Oslavy tehdy
trochu „vyšuměly“, ale ledy se pohnuly. A tak již 5. října 1990 proběhla první
valná hromada obnovené T. J. Sokol Milevsko za účasti 61 členů, z nichž bylo 25
členů Sokola do roku 1948 a 36 členů nových. Valná hromada zvolila první výbor
jednoty a odsouhlasila obnovení Sokola k 1. lednu 1991 z důvodu uzavření hos-
podaření odboru ZRTV při TJ ZVVZ Milevsko k 31. prosinci 1990. 

Rodiče a děti při XVI. všesokolském sletu v Praze v roce 2018.

K obnovené jednotě se pak přihlásili všichni členové odboru ZRTV (základní a rekre-
ační tělesné výchovy) včetně všech cvičitelů. Protože odbor ZRTV využíval téměř
všechny cvičební hodiny v milevské sokolovně, mohl Sokol bez obav požádat
i o navrácení této budovy. Můžeme říct, že cvičební náplň pokračovala plynule
dál a cvičenci nebyli nijak znevýhodněni. Vlastně po celou předchozí dobu stejně
všichni chodili cvičit do sokola, přestože to bylo ZRTV, a cvičení probíhala v soko-
lovně.
Za uplynulých třicet let se v mnohém zdokonalilo cvičení, přibyly nové sportovní
aktivity, cvičitelé se snažili a stále snaží přinášet nové cvičební a tréninkové
metody. Dveřmi sokolovny prošly za tu dobu stovky, určitě i tisíce cvičenců všech
věkových kategorií od těch nejmenších dvouletých capartů přes žactvo a dorost
až po dospělé cvičence a seniory. Ve výboru jednoty sice došlo ke generační
výměně, ale stále jsou všichni jeho členové ochotni Sokolu obětovat spoustu
svého volného času a vymýšlet další vylepšení a zlepšení, která by prospěla všem
členům jednoty. 
V současné době má T. J. Sokol Milevsko více než 600 členů, o které se stará pade-
sátka zkušených cvičitelů. Velmi aktivní je odbor všestrannosti, který svou činnost
prezentuje každoročně na velmi oblíbených tělocvičných akademiích, na akci
„Milevsko sobě“, účastní se akcí ČOS (Noc sokoloven, Sokol spolu v pohybu), jeho
cvičenci nechyběli na žádném všesokolském sletu ani při mezisletových setkáních,
z přeborů Sokolské župy Jihočeské přiváží spoustu medailí a bývá nejúspěšnější
jednotou i na přeborech ČOS. Významných úspěchů dosahují i členové velice
silného atletického oddílu, kteří se mohou pyšnit mistrovskými tituly i medailemi
z Mistrovství ČR či přeboru Jihočeského kraje. Mladé moderní gymnastky jsou
úspěšné v Jihočeské lize i v různých pohárových soutěžích. A stolní tenisté bojují
v krajské soutěži. Výsledky jejich sportovního snažení přibližují pravidelně Milevské
noviny.
Současná doba ale příliš volnočasovým aktivitám nepřeje. Kvůli covidové pandemii
jsou dveře sokolovny i všech dalších sportovních zařízení často dlouhodobě uza-
vřeny, v lepším případě se může sportovat pouze při dodržení značných omezení.
Ale určitě se nevzdáváme a všichni věříme, že se situace zase vylepší a že budeme
moci pokračovat v naší bohaté a úspěšné sportovní činnosti.

Zuzana Sekalová

A nesmím zapomenout ani na vesměs anonymní dárce, kteří aktivně i nevědomě
přispěli tak, že nechali pár korun „diško“ za beztak předraženou zmrzlinu. Slevou
pomohli i milevské živnostnice Burdová a Bolková i zaměstnanci Jirouš a Kothera.
V penězích bylo darováno 28 000 Kč od štědrých Pavel Burda, Václav Čunát, Sta-
nislava Sovová, Lukáš Trča, Jaroslava Novotná, Marek Vála, Kateřina Rybařová,
Milada Čunátová, Ludmila Kolářová. Díky za to! Finance byly utraceny velmi roz-
manitě: za trampolíny, cukroví, plakety, knihy a společenské hry. Děti z nich určitě
budou mít velkou radost, stejně jako měli i všichni dobří lidé, kteří tím pomohli
udělat tento svět opět trochu lepší. Děkuji a přeji jim všem i dalším podobným
i lepší rok 2021, než byl ten minulý.

Josef Kortan

Přípravná skupina moderní gymnastiky.
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FOTOOHLÉDNUTÍ
V sobotu 5. prosince bylo na Hajdě to pravé peklo. Netradiční mikulášskou nadílku,
pod názvem Mikuláš 2020 drive-in, připravilo Maškarní sdružení. Reagovalo tak
na epidemickou situaci, kdy hromadné akce byly zakázány. Mikulášská nadílka
proběhla na výbornou, účastnilo se jí více jak 80 dětí. Každé auto dorazilo k peklu,
kde na děti čekal Mikuláš, čert i anděl. Nechyběla ani Kniha hříchů a spousta
dobrot. O nezvyklé mikulášské nadílce natočila reportáž Česká a Jihočeská televize.
Za fotografie děkujeme Martinu Pelichovi. 

V neděli 13. prosince proběhly před Domem kultury Milevsko oblíbené vánoční
trhy. Celkem 18 prodejních stánků nabídlo návštěvníkům bohatý sortiment.
Nechyběl prodej vánočních stromků, věnců, svícnů, ozdob, perníčků, maďarských
specialit a beskydských sýrů, keramiky, domácích sirupů nebo oblečení. Součástí
trhů byl také infostánek Turistického informačního centra, kde si zájemci mohli
zakoupit nástěnný kalendář, knihy o Milevsku či vstupenky na kulturní akce.
Pravou vánoční atmosféru dotvářely také vánoční koledy.
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STROMKY DOSLOUŽILY – KAM S NIMI?
Vánoční stromky nevhazujte do bionádob nebo
sběrných nádob na směsný komunální odpad! Po
jejich řádném odstrojení se totiž stávají čistým
biologickým materiálem, který lze dále zpracovat
a využít.

V případě, že využíváte veřejně přístupný kontejner na směsný odpad, lze
stromky volně odložit vedle něj. To se týká například sídlišť. Jiný postup platí
pro majitele rodinných domků. Stromky by vedle sběrných nádob rozhodně
končit neměly, a to ani v momentě, kdy je popelnice či bionádoba přistavena
před objekt k pravidelnému svozu. Správným místem pro vysloužilý stromek je

INFORMACE Z ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

NÁDOBY NA OLEJE A TUKY ČEKÁ NÁPOR
Město Milevsko před dvěma roky rozšířilo na některých sepa-
račních stanovištích ve městě možnost třídění další komodity.
Občané zde mohou do speciálně upravených nádob o objemu
240 l vhodit upotřebené potravinářské oleje a tuky (přepálené
tuky z fritovacích hrnců a pánví, prošlé margaríny, másla

apod.). Nutností je odložit tyto odpady vždy v uzavřených PET lahvích nebo
v jiném dobře uzavíratelném plastovém obalu. Svoz smluvně zajišťuje f irma
EKO-PF s. r. o., která tento odpad dále předává ke zpracování v chemickém
průmyslu. Mimo to je i nadále možné jedlé oleje a tuky předat do sběrných
dvorů. Separace tohoto druhu odpadu je pro všechny obce povinná od 1.
ledna 2020. 
Tuky a oleje nepatří na skládku ani do kanalizace. Po ochlazení odpadní vody
v potrubí dojde k vysrážení tohoto odpadu a v důsledku toho k omezení průchod-
nosti kanalizačního potrubí. 
V povánočním čase lze očekávat zvýšenou produkci tohoto druhu odpadu, a proto
jsme pro Vás nyní obsah nádob nechali vyvézt, aby byla jejich kapacita dostačující.
Děkujeme, že třídíte i tento odpad.
Stanoviště s nádobami na upotřebené oleje a tuky:
Písecké předměstí (křižovatka), separační stanoviště tříděných odpadů:
J. A. Komenského (křižovatka s ul. Pod Stadionem), J. A. Komenského
(věžák), K. Čapka (křižovatka s ul. Čs. armády), Št. Dvořáka, F. Kudláčka,
Č. Holase, R. Svobodové (1. ZŠ) – 2 nádoby, 5. května (byt. domy), Šver-
mova.

Články zpracovala Ing. Marie Vratislavská, odbor životního prostředí

POKUTA ZA ŠPATNĚ ULOŽENÝ ODPAD 
Dochází k výrazném nárůstu případů, kdy občané
odkládají různé odpady u kontejnerů na zbytkový
odpad nebo u zvonů na třídění.  Lidé se touto cestou
jednoduše zbavují koberců, matrací, nábytku i jiného
starého vybavení. Tyto věci ale patří do sběrných
dvorů. 
I přesto, že se některé kontejnery na tříděný odpad
vyvážejí i dvakrát týdně, bývají často přeplněné,
a hlavně obložené odpady. Mnohdy by jen stačilo,

aby občané dodržovali určitá pravidla. Ne vždy je totiž odpad do sběrných
nádob ukládán správně. Aby se zabránilo brzkému přeplnění, je zapotřebí
krabice, kartony a lepenku sešlapat, natrhat, nařezat. Např. krabice od elek-
trospotřebičů a jiných rozměrných předmětů, vhozená do kontejneru vcelku
nebo pouze složená, výrazně snižuje kapacitu sběrné nádoby. U plastu je
rovněž důležité odpad sešlápnout nebo zmáčknout. Prostě vše, co se roz-
měrově nevejde do vhozového otvoru sběrné nádoby, patří na sběrný dvůr.
Vedle toho není výjimkou ani skutečnost, že se mnozí ani neobtěžují vytříděné
odpady do kontejneru vhodit a nechají pytel postavený vedle něj. Odpadová
stanoviště jsou pak obložená tak, že jej ostatní slušní občané nemohou a ani
mnohdy při pohledu na tuto spoušť nechtějí využívat. Poté nastupují technické
služby a minimálně jednou až dvakrát týdně takto odložené odpady svážejí
a dotřiďují. Jde o svoz tzv. černých skládek mimo běžné vyprazdňování zvonů,
a to za nemalé náklady. Často se i stane, že jeden den sklizené stanoviště je
po ránu druhého dne opět obložené odpadem.  
Celkovému zhoršení situace nahrává i covidové období, kdy lidé více nakupují
přes internet, více se zdržují doma a přetřiďují nepotřebné věci, čímž vypro-
dukují také více odpadu. Nyní v povánočním čase je situace ještě o to horší,
že nákupy přes on-line prostředí způsobily ještě výraznější nárůst obalového
odpadu. Proto je důležité, aby si každý občan situaci uvědomil a snažil se
svým chováním přispět k tomu, aby bylo naše město čistější. Pokud budou
kontejnery i přesto přeplněné nebo se bude jednat o odpad, který do těchto
sběrných nádob nepatří, mají obyvatelé možnost předat jej zdarma do sběr-
ných dvorů v ul. Dukelská nebo Jenišovice. To platí také v případě sběrných
kontejnerů na vyřazený textil. Pokud je naplněn, jako je tomu často na sta-
novištích u Vzoru, Tyršově náměstí nebo u supermarketu Albert, vždy mohou
občané předat oděvy do některého ze sběrných dvorů, kde jsou přistaveny
velkoobjemové kontejnery pro Diakonii Broumov. 
Sběrná stanoviště tříděných odpadů bývají k odkládání odpadů využívána
navíc i podnikateli. Ti, kteří nemají s městem uzavřenu smlouvu o zapojení
do systému, nemohou tyto barevné kontejnery pro odložení svých odpadů
použít! Zvony totiž primárně slouží pouze občanům a v případě kontroly
správním orgánem není podnikatel schopen doložit, jak s odpadem vzniklým
v rámci podnikání naložil. 
Závěrem jsme nuceni informovat, že s ohledem na přetrvávající nekázeň obča-
nů, kteří stále odkládají odpad vedle kontejnerů, a nezákonnému využívání
sběrných stanovišť některými podnikateli, se bude ve zvýšené míře této prob-
lematice věnovat městská policie. Využit k tomu bude i městský kamerový
systém, který některá místa s kontejnery monitoruje. Počítá se rovněž s insta-
lací více fotopastí. Odložení odpadu mimo sběrné nádoby je totiž kvalifikováno
jak přestupek podle zákona o odpadech a pachateli hrozí pokuta až do výše
50 000 Kč.

PROVOZNÍ DOBY ZAŘÍZENÍ 
K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Sběrný dvůr a skládka Milevsko – Jenišovice:
pondělí, čtvrtek 06:30–16:30 hod.
sobota 08:00–11:00 hod.
telefon: 382 584 153

Sběrný dvůr ul. Dukelská:
pondělí, čtvrtek 15:00–17:00 hod.
sobota 09:00–12:00 hod.
telefon: 382 521 447 

Kompostárna Milevsko:
středa 12:00–17:00 hod.
sobota 09:00–12:00 hod.
telefon: 382 521 447 

Sběrné suroviny a. s., ul. Dukelská: 
pondělí 08:00–14:00 hod.
úterý–pátek 08:00–12:00 a 12:30–16:00 hod.
sobota 08:00–12:00 hod.
telefon: 721 975 713

FAST KOVOŠROT s. r. o., ul. Sažinova: 
pondělí–pátek 07:00–15:30 hod.
sobota 08:00–12:00 hod.
telefon: 382 523 349

v těchto případech některé ze sběrných stanovišť tříděných odpadů (barevné
kontejnery). Následně budou odložené vánoční stromky v průběžných inter-
valech odváženy. 
Konečnou zastávkou pro většinu těchto stromků je sběrný dvůr v Jenišovicích,
sekce určená pro dřevní odpad. Odtud po seštěpkování spolu s větvemi a dalším
dřevním odpadem ze zahrad putují jako mulčovací materiál k veřejné zeleni nebo
k dalšímu využití do městské kompostárny. Sem či do sběrných dvorů je lze bez-
platně předat i přímo. Oproti tomu s umělým stromkem, který chcete zlikvidovat,
zamiřte raději rovnou do sběrného dvora.



1. ZŠ MILEVSKO
SLAVNOST SLABIKÁŘE

I přes měsíční výpadek v prezenční výuce se začátkem prosince prvňáčci dočkali
svého Slabikáře! Aby si Slabikář skutečně zasloužili, museli splnit zadané zábavné
úkoly. Paní učitelce i panu řediteli ukázali, jak umí číst slabiky a přednesli básničky
k již probraným písmenkům. Celí natěšení pak listovali svými novými Slabikáři. 

Mgr. Štěpánka Nováková

SNĚŽÍ
Ráno 3. prosince nás
překvapilo první sně-
hovou nadílkou. Ces-
tou do školy to vypa-
dalo trochu jako
v písni Jarka Nohavici
„Silničáři se diví veli-
ce, že sníh jim zasy-
pal silnice“. Žáci
z 5. A toho hned využi-
li a vůbec jim nevadi-
lo, že občas přilítla
i nějaká ta „koule“…

Mgr. Štěpánka 
Nováková

a hlavně si užily návštěvu Mikuláše s čertíkem Barnabášem, se kterými si společně
zazpívaly pár milých tónů a domů si odnesly pytlíček sladkých bonbónů.
Poslední prosincový týden jsme zpívaly vánoční koledy, abychom do „Sluníčkového
království“ přilákaly Ježíška. Ten na sebe nenechal dlouho čekat a děti obdaroval
vánočním stromečkem se spoustou dárků.
Všem Vám, milým čtenářům, do nového roku 2021 přejeme mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti.

Kolektiv Mateřské školy Sluníčko 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Koleda zazní a tříkrálová sbírka bude, jen ještě nikdo neví (v den uzávěrky Milev-
ského zpravodaje), v jaké podobě. Koledníci totiž musí počítat s možností, že
epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Nově se
v rámci sbírky spustí také on-line virtuální kasička. Jedno je jasné už nyní – termín
sbírky je prodloužen až do 24. ledna.
V rámci možností se budeme snažit, aby koledníci s požehnáním mohli navštívit
domácnosti osobně, za dodržení všech hygienických opatření. Nechceme riskovat
zdraví dárců, koledníků, dobrovolníků ani zaměstnanců. Tříkrálová sbírka se při-
pravuje i na vstup do virtuálního prostoru a své příznivce se pokusí oslovit on-
line. K této formě koledování se zmínil ředitel Diecézní charity České Budějovice
Jiří Kohout: „Pokud k vám přece jen koledníci nebudou moci osobně přijít, chtěl
bych vyzvat zejména mladší generaci, aby oslovila své rodiče, prarodiče, známé
či sousedy a pomohla jim přispět do virtuální kasičky s možností darovat dle kon-
krétní obce, která je od druhé poloviny prosince umístěna na webu 
www.trikralovasbirka.cz. Může tak vzniknout nová tradice i tam, kde se dříve Tři
králové s požehnáním neobjevovali.“
Ani tentokrát se sbírka neobejde bez dobrovolníků a štědrosti dárců. Hlavním
cílem sbírky je stále to stejné, pomoc lidem v nouzi. Víme, že pomáhá každá koruna.
Úplný zákaz koledování by nás velmi mrzel, zůstala by nově pouze virtuální podoba.
Věříme, že radostnou zvěst roznesou Tři králové po celém okolí, zvláště když je
termín sbírky od 1.do 24. ledna! Přivítáme dobrovolníky a koledníky, prosím, při-
hlaste se buď mailem (reditel@milevsko.charita.cz; marie.kerkova@milevsko.cha-
rita.cz) nebo telefonem (734 435 162; 776 866 830).
Zároveň si dovolujeme popřát požehnaný, úspěšný, radostný nový rok 2021 prožitý
ve zdraví!

Farní charita Milevsko

MŠ SLUNÍČKO
PROSINCOVÝ ČAS, ZAČAROVAL NÁS
I přes veškerou nepřízeň této nelehké doby, která nás provází už od března, jsme
si adventní prosincový čas, u nás v Mateřské škole Sluníčko, dokázali s dětmi
naplno užít.
Děti se dozvěděly, jak je to vlastně se sv. Barborkou, proč se říká: „Lucie noci upije“

PTAČÍ HODINKA 

I v roce 2021 naplánovala Česká společnost ornitologická zimní sčítání ptactva
na krmítkách. Do sčítání, které bude probíhat ve dnech 8. až 10. ledna, se může
zapojit úplně každý – jednotlivci, skupiny nebo celá školní třída. A není třeba
žádných předchozích zkušeností. Ten, kdo se do sčítání zapojí, bude po dobu
60 minut zapisovat nejvyšší počet současně pozorovaných jedinců. Sčítání lze
provést opakovaně a na jakémkoli místě, na zahradě, u okna, v parku nebo někde
u krmítka.  Uzávěrka sčítání je v pátek 15. ledna, výsledek můžete poslat elekt-
ronicky nebo poštou (doručovací adresa: Česká společnost ornitologická, Na
Bělidle 34, 150 00 Praha 5).
V loňském roce se do sčítání zapojilo téměř 22 tisíc pozorovatelů, kteří sečetli
více jak 430 tisíc ptačích jedinců. Díky každoročnímu sčítání ornitologická spo-
lečnost získává cenné údaje o našich přezimujících ptácích. 
Bližší informace a formulář pro vyplňování údajů naleznete na webových stránkách
ptacihodinka.birdlife.cz.

Česká společnost ornitologická



k tomu, že jsme nemohli uspořádat ani vánoční besídku, naplánovali jsme alespoň
vánoční procházku kolem Milevska. 

Natálie Nováková

GYMNÁZIUM MILEVSKO
MATURANTI PŘESUNULI TERMÍNY PLESŮ

Přípravy maturitních plesů letošní sexty a 4. A milevského gymnázia byly od září
v plném proudu. S nástupem distanční výuky se ale naděje, že se maturitní plesy
v řádných termínech uskuteční, rychle rozplynuly. Oba maturitní ročníky se plesu
nechtějí vzdát, a tak termíny přesunuly do jarních měsíců. Nezbývá než doufat,
že vynaložené úsilí při přípravách nepřijde na zmar a plesy v náhradních termínech
proběhnou. Na snímcích jsou studenti sexty – veselí při natáčení maturitního
videa, v černém oděvu v den, kdy se měl původně konat jejich maturitní ples. 

Mgr. Jana Plavcová

2N AEROBIC CLUB CVIČÍ ON-LINE
Před karanténou jsme
absolvovali pouze jeden
závod Master Class v Kut-
né Hoře. Ostatní závody,
kterých jsme se do konce
roku chtěli účastnit, byly
zrušeny. A tím, že byly
uzavřeny i tělocvičny
jsme museli najet na on-
line tréninky. Tyto tré-
ninky se skládaly přede-
vším z posilovacích cviků
a zlepšování fyzické kon-
dice. V období rozvolně-
ní jsme stihli pouze dva
tréninky a uvidíme co
bude dál. Vzhledem

GYMNASTKY SE CHYSTAJÍ NA JARO

Původní nabité podzimní plány moderních gymnastek z oddílu RG Proactive Milev-
sko zhatila pandemie koronaviru. Naštěstí dívky náročnou letní přípravu alespoň
částečně využily, když se stihly během září a října zúčastnit domácího závodu
Milevský pohár, své síly změřily i na závodech v Třebíči, Brně, Karlových Varech
nebo v Plzni. A všechny měly našlápnuto na velmi úspěšnou sezonu, pravidelně
sbíraly cenné kovy a stávaly na stupních vítězů. V Plzni se dokonce dívky staly
nejúspěšnějším oddílem celého závodu, z Brna si Karinka Králová přivezla ocenění
za nejlepší choreografii.
Děti, trenérky, ale i rodiče se těšili na ten nejvyšší šampionát, Mistrovství České
republiky. Místo halové přípravy na vrchol sezony se však tréninky zas přesunuly
do dětských pokojíčků a obývacích pokojů. Trenérka Hana Kutišová vedla pravidelně
online lekce, dětem připravovala i domácí úkoly a alespoň na dálku je učila novým
věcem. A protože moderní gymnastky jsou velmi šikovné, i během trénování doma
se naučily řadu nových a obtížných prvků těla i manipulací s náčiním. 
Hned jak bylo možné začít s trénováním, sešly se gymnastky v hale a ukazovaly
nové prvky, které se doma naučily. Nyní se závodnice připravují na novou sezonu,
skládají nové skladby, učí se s novým náčiním, které na mnohé v tomto roce čeká.
Děkujeme trpělivým rodičům i dětem, že se s danou situací tak skvěle vypořádaly.  
A protože tradiční rozloučení na vánoční besídce nebylo možné, přejeme všem
hlavně pevné zdraví a mnoho štěstí do nového roku 2021. Hana Kutišová
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TANEČNÍCI EFK FUNGUJÍ ONLINE

Na fotografiích je zachycen Adam Capouch při vedení lekce. 

I přesto, že začátek školního roku vypadal poměrně nadějně, tak jako všechno
ostatní, tak i taneční skupinu EFK dostala druhá „koronavirová” vlna v ČR opět
do „onlinového” fungování. „Začátek roku, tedy září, jsme odstartovali poměrně
úspěšně. Začali jsme trénovat dle našeho rozvrhu, dokonce jsme stihli uskutečnit
dlouho připravovaný taneční projekt Vítej. V říjnu se však omezení začala zpřísňovat
a my museli přistoupit na pravidlo maximálně 10 tanečníků na tréninku. Museli
jsme trochu změnit rozvrh, ale dalo se to zvládnout bez větších komplikací,” říká
vedoucí taneční skupiny Adéla Kašparová.
Postupně, s tím jak se uzavíraly školy a veškeré volnočasové aktivity, musela
i taneční skupina EFK znovu přejít na vedení lekcí přes internet. Oproti předchozí
vlně ale už ne formou zasílání tanečních tutoriálů, ale přímo online přes inter-
netovou platformu, která zprostředkovává videokonference. „Video tréninky,
které jsme tanečníkům poskytovali na jaře při nouzovém stavu už nebyly dosta-
čující. Nejde o to, že by se na ně děti nekoukaly a netrénovaly podle nich. I přes
taková videa se dá předat poměrně kvalitní tréninkový materiál, měli jsme pozitivní
ohlasy. Předat tanečníkům náročný trénink však pro nás není to hlavní, nejvíce
jsme postrádali ten osobní kontakt, přímou zpětnou vazbu a komunikaci s tanečníky
a naopak tanečníci s námi, s lektory. Online tréninky dokážou poměrně slušně
nahradit skutečný trénink. Připravujeme si pro členy EFK stejný obsah tréninku,

jako bychom byly na tom opravdovém. Velkou výhodou je, že tanečníky při tom
skrz videohovor vidíme a můžeme s nimi hned komunikovat,” vysvětluje Adéla
Kašparová. 
Taneční skupina tímto způsobem fungovala téměř dva měsíce. „Bylo to někdy
velice náročné. Často nás stálo kromě přípravy a vedení tréninku také hodně
práce připravit celé technické zázemí. Technika přece jenom není 100 %, občas
jsme samozřejmě bojovali s přetížením internetu všeobecně, s čím se v této
„online” době bohužel nedá nic dělat. Proto jsme vedle videohovoru celé tréninky
natáčeli na profesionální kameru, videa pak zpracovávali a poskytovali je v HD
kvalitě našim tanečníkům. Sloužilo to k tomu, aby se na ně mohli znovu podívat,
zopakovat si náplň tréninku a popřípadě si doplnit to, co jim během videohovoru
uniklo.” Začátkem prosince již začali tanečníci EFK trénovat v tanečním sále s pra-
vidlem přítomnosti 10 osob, jak tomu bylo na začátku školního roku.
V minulém školním roce se pro taneční skupinu EFK zrušily všechny plánované
soutěže. Pro tento školní rok to bohužel vypadá obdobně. Tanečníci se nejspíš
budou muset obejít bez soutěží, kterých se každoročně tradičně zúčastňují, jako
je např. Taneční skupina roku, Czech Dance Master, Original Street Dance Cup,
taneční battle DFA, a další. „Ještě nemáme finální stanoviska od výše zmíněných
soutěžních organizací. Epidemiologická situace však napovídá tomu, že usku-
tečnění velkých soutěží bude nereálné. Možná se najdou soutěže, které budou
o menším počtu tanečníků. Takových bychom se pak rádi zúčastnili. Také se možná
otevře nový formát online soutěžení. Tuto variantu bychom pak také možná zvážili.
V každém případě chceme dětem zážitek ze stavění choreografie a soutěží nějaký
způsobem vynahradit. Pokud to půjde, budeme s každou taneční složkou natáčet
krátký taneční videoklip, ze kterého pak budou mít vzpomínku na tento školní
rok,” uzavírá Adéla Kašparová. 

Adéla Kašparová

ŽÁDNÝ PRŮŠVICH PŘEJE DOŠWICH!

Máme za sebou Vánoce a oslavy příchodu nového
roku 2021. Klub FBC Došwich Milevsko přeje všem
úspěšný vstup do kalendářního roku 2021, který,
doufejme, nebude nejen po sportovní stránce tak
poznamenán. 
Klub opět po svátcích rozjíždí tréninkové jednotky
za dodržení platných nařízení a opatření, protože
věz, že sportem s láskou, pílí, tvoje imunita sílí. Plně
si uvědomujeme situaci a jsme na té straně, že sport
a pohyb musí být nedílnou součástí každého z nás.
Bohužel v tuto chvíli nevíme, kdy opět budeme moci
sportovat ve vnitřních sportovištích, ale vždy na

situaci velmi rychle a pružně reagujeme, proto sportuj každý den aspoň hodinu
a nemusíš se bát ani covidu. Sledujte naše sociální sítě a web, kde budeme infor-
movat o náborových trénincích po Novém roce, které budou nejspíše každé úterý
a velmi rádi uvidíme nové kluky a holky ročníků 2008 až 2015. Přijďte mezi nás,
naučíme tě sportovat, je to lepší než doma sedět a hodovat.

Jaromír Hrůza



GYMNASTIKA V OBÝVÁKU

V době, kdy nemohly moderní gymnastky milevského Sokola společně trénovat
v tělocvičně, plnily úkoly na dálku v rámci výzev. Když se konečně na začátku pro-
since na tréninku sešly, byly odměněny za snahu, se kterou se doma do cvičení
pustily. Mladší závodní skupina trénovala techniku cvičení se švihadlem podle
videoseriálu, který pro ně vytvořila starší děvčata. Všechny byly po zásluze odmě-
něny diplomem a medailí (na snímku). Jednou z posledních výzev pro starší dívky
bylo vytvoření vánočně laděné fotografie, ze které bude jasné, že jde o gymnas-
tickou výzvu. Vznikly zajímavé a vtipné kompozice (viz fotografie).

Mgr. Jana Plavcová
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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 čtvrtka 14. ledna na telefonní číslo 775 733 552
nebo na e-mail zpravodaj@milevskem.cz, získají vstupenku do Milevského kina
dle vlastního výběru. K odpovědi nezapomeňte připojit své celé jméno a adresu.
Správná odpověď z minulého čísla: vyřezaný stromeček na lesní cestě k rybníku
Pytlák
Výherci: Jana Bílková, Karolína Straková a Ivana Svobodová, všechny z Milevska

ZAPOJENÍ DO NADACE NORY FRIDRICHOVÉ
Farní charita Milevsko se připojila k projektu Nadace Nory Fridrichové, která
v rámci adventního koncertu podpořila matky samoživitelky. Za naší Sociálně
aktivizační službu pro rodiny s dětmi Rozárka, jsme do projektu zapojily čtyři
matky samoživitelky. Z této nadace matky obdržely opravdu velký nákup potravin.
Radost z obdržených darů projevily nejen matky, ale především jejich děti. Bylo
to velké a příjemné přilepšení do vánočních dnů. Tímto bychom chtěli vyjádřit
velkou vděčnost této nadaci. 
V loňském roce se nám podařilo sehnat rodinám, které spolupracují s naší sociální
službou Rozárka, nábytek, domácí potřeby a oblečení.  Děkujeme všem dárcům,
kteří rodinám takto pomohli. 
Všem přejeme pevné zdraví a mnoho krásných a klidných dnů, do nového roku
jen vše dobré. 

Bc. Tereza Němcová, Farní charita Milevsko

ZÁJEZD NA MUZIKÁL JE ODLOŽEN
V sobotu 19. prosince měl pro-
běhnout zájezd na muzikál Kví-
tek Mandragory do pražského
divadla Broadway. Vzhledem
k současné situaci bylo před-
stavení odloženo a nový termín
zatím není znám. Prosíme

všechny zájemce o trpělivost, o novém termínu vás budeme včas informovat. Sle-
dujte www.milevskem.cz a další obvyklé informační kanály. V případě dotazů nás
kontaktujte (383 809 201, info@milevskem.cz). Děkujeme za pochopení.

korl

PODĚKOVÁNÍ 
Touto cestou bychom rádi poděkovali vedení města Milevska, které se výrazným
způsobem zasadilo o to, aby po více jak čtyřiceti letech bylo u atriových domků
v Sokolovské ulici v Milevsku nově nainstalováno veřejné osvětlení. Za realizaci
instalace veřejného osvětlení patří naše poděkování Službám Města Milev-
ska. Obyvatelé atriových domků 
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Karel Himmel
Zbelítov 81

399 01 Milevsko
tel.: 602 611 393

e-mail: karelhimmel@tiscali.cz

KAREL HIMMEL
• montáž a dodávka sádrokartonů
• realizace půdních vestaveb, minerální, akustické a protipožární

podhledy a příčky
• betonové interiérové stěrky
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